
 

 

F o n á k  

 

 Elkéstünk a névadóval. Ötvenen túl, őszes, kopaszodó családapaként nem szokás 

új nevet ragasztani. Nem illő. Sőt, ízléstelen. 

 Úgy, hogy marad a Sepo. Így rövid „o”-val. Nem túl kifejező – a Sepsiből 

fabrikálódott -, de közel negyven év alatt már letörölhetetlen. Persze, ha most kurtulna 

egy betűt a Sepsi, talán jöhetne helyette a Fonák. Bár, ki tudja? Lehet, hogy most is az „s” 

veszne el és az „i”-ből lenne „o”. Rejtélyes a ragadványnév. Nem tudni, hogy tapad rád. 

Egyszer valaki akaratlan, vagy szándékkal így hív, szólít, emleget és neked onnantól az a 

neved. 

 A Sepo jobb a fülnek, de a Fonák többet mond. 

 Sepo –mert ő már nem lehet Fonák, ezt az imént megbeszéltük -, furcsa 

szemüveget hord. Az a szemüveg mindennek a visszáját mutatja.  

 A felöltöztetett, kalapos szalmafigura széttárt karokkal a mezőn a madárijesztő. 

Nekünk. Neked és nekem. De nem Seponak. Seponak az a madárőr. És nem az, hanem ő. 

Seponak Ő a Madárőr. 

 Milyen igaza van!  A Madárőr inkább kellemes ülőhelynek kínálja széttárt karjait, 

semmint riogatónak. Így kell legyen, ha a seregély sem gondolja másként. 

 Ott kereng, topog seregély, varjú, veréb a vetésben a vigyázó, mozdulatlan 

Madárőr körül. Mind verseng kegyeiért. Boldog, ki jobb helyet kap kinyújtott karján.  

 A Madárőr mellett ott van a csend. A csend. Ami neked, nekem a nyugalom, a 

béke. A tétlen csend. Na, és Seponak? 

 Sepo füleli a csendet. Hallgatózza. Lehet, hogy beszélget is vele. Ahogy a Csenddel 

kell, hang nélkül, némán. Nem tudni miről társalognak. Láthatóan jól megértik egymást. 

 Na, és a leves-zöldség. A zöldborsó. Sepo beteszi a tavaszi levesbe, s ha elvéti, a 

borsó kipattan, felreped. Olyankor megsajnálja, és vele is beszélgetnie kell.  

 A szobanövénynek is nyájas „társalkodónője”. Ha derűs témára lelnek, 

árnyalatnyit zöldül a filodendron levele. Ha szomorú dologra terelődik a szó, fakul 

olajos fényessége. Jobbára kerülik a szomorú történeteket.  

 Az állatokkal kevés szót vált, de érti nyelvüket. Beszédesebb az emberekkel. 

Szóba elegyedik minden félével-rangúval, ha megszólítják. De az emberekkel nem 

mindig passzol a szó. 

 Jó ideje vitája van Katona Józseffel. Bánk miatt. Nem tudja elfogadni, hogy a hős az 

előcsarnokban lapítva kihallgatja Gertrudiszt és Mikhált. Egy hős nem hallgatódzik. 

Ugyan már! Egy hős nem lehet jellemszegény. Nem, Bánk nem hallgatódzhat.  

 Sepo felajánlott Katonának egy hidat. Tervezett egy neoromán, gótikus elemekkel 

vegyített hidat a vár belső terébe, mely az épület két szárnyát köti össze. A bánt ezen a 

hídon viszi útja, mikor akaratlan fülébe jut az ármány. A hídról nincs menekvés. Az már 

a hídon nem lapítás. Bánk makulátlan, a jellemhiba kiküszöbölve. 



 

 

 Sajnos még ma sem jutottak dűlőre Katonával.  

 Ahogy a kocsmárossal sem.  Törzshelyén a kocsmáros nem ad sokat a sörhabra. 

Sepo Krúdyn pallérozódott gourmanja nem tud megbékélni a hanzlilapát hiányával. A 

kocsma olajos hajópadlójával semmi baj. A kocsmához tartozó vendégekkel sem. De, 

hogy ne legyen hanzlilapát, az mégsem járja. A hab a sör frizurája, vagy sapkája, kalapja, 

sőt, koronája. Hogy helyreálljon a béke, rendelt egyet Bajorországból, a München 

melletti Apátság házi-sörfőzdéjéből, egyet pedig Prágából.  

 Sepo bízik a békében. Előbb-utóbb meg kell érkezzen az a hanzlilapát. 

 Most már kapiskálod, hogy miért jobb a Fonák? 
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