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Parlamentből 

a Parlamentbe 

– Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. 

– Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. 

Amint az előző felszólalásomban is ismertettem Önökkel, a 

droghelyzet olyan súlyos méreteket öltött napjainkban, 

hogy… 

Droghelyzet. Erre a szóra újra felkapom a fejemet. Az 
agyam automatikusan kívánná a szert, de most dolgozom, 
nekem most nem szabad erre gondolnom. Amúgy is ez a 
paprikajancsi pont mögöttem szónokol, és ilyenkor a tévé 
nem csak őt, hanem a – tömeghatás miatt – a körülötte ülő-
ket is mutatja, így okos fejet kell vágnom, és szépen végig 
kell hallgatnom, amit ez a fasz szónokol, utána talán léphe-
tek is. 

Sajnos elég kevesen vannak ma is az ülésteremben, jó, ha 
harminc, negyven fő, így azért nehézkesebb lesz észrevétle-
nül lelépnem. Szavazás ma nem lesz, és nem is hiszem, hogy 
bármi érdekes is történne, de az utóbbi időben annyit lóg-
tam, hogy a talpnyaló frakcióvezető múltkor a folyosón fi-
noman közölte, hogy „ez így nem lesz jó”, és bár jó pártkatona 
vagyok, mert mindig mindent megszavazok, „jobban tenném, 

ha sűrűbben járnék az ülésekre”. Kapd be gondoltam, de nincs 
mit tennem. Vagy meghúzom magamat, és szürke kisegér 
maradok, de biztos állásom van, vagy cseszhetem. 
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– …és ha figyelembe vesszük azt, hogy ezek az emberek az 

iskolák előtt árulják a szereiket, és ezzel teszik tönkre gyer-

mekeink testi-lelki fejlődését, akkor azt kell, hogy mondjam, 

hogy elég, és ne tovább! 

Gyermekkel és kutyával mindent el lehet adni. És ha még 
valami szörnyű jövőt is vizionálsz, akkor nincs az az ellenzék, 
amely ne támogatná a kezdeményezésedet. És ez a paprika-
jancsi pontosan tudja ezt. Csak azt nem értem, hogy mire fel 
ez a nagy harciasság. 

Két hete sincs, hogy ugyanazon klubban szívtuk fel együtt 
a fehér port, és szálltunk el valami nagyon messzi tájra, most 
meg játssza itt az eszét. És nagy összegben fogadnék rá, hogy 
mindegyik tévé csatorna esti hírműsorában megjelenik a 
héten ezzel a témával, jó pontokat szerezve ezzel a párt veze-
tésében, talán még a népszerűségi indexét is mérni lehet 
majd. 

Aztán, mikor már senki sem látja, a négy fal magányában 
gondosan előkészíti a maga kis adagját, és pár pillanat múlva 
már teljesen máshol jár. Akarom mondani, száll. 

– …a megoldás az Önök asztalán, az Önök kezében van Tisz-

telt Hölgyeim és Uraim! Kérem, támogassák kezdeményezé-

semet, és segítsenek, hogy megtisztítsuk országunkat a jö-

vőnket fenyegető féktelen veszélytől. Köszönöm. 

Szórványos taps, jellemzően a mi frakciónkból, de megle-
petésemre pár független képviselő is támogatásáról biztosít-
ja paprikajancsit. A tévé miatt én is tapsolok, sőt, még a fe-
jemmel is helyeslően bólintok, miközben arra gondolok, 
hogy ha ezt a haverjaim, vagy egyenesen a dílerem látja, tuti 
szembe köpnek, és nem úszhatom meg, hogy kérdőre ne 
vonjanak. 

Mikor az elnök egy tőlem távolabb ülő ellenzéki 
macseknak adja meg a szót, észrevétlenül összepakolok, és 
mielőtt még elhúznám a csíkot (ja, most nem úgy…), szívből 
gratuláltam paprikajancsinak a felszólalásához, aki azért 
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szerintem nem biztos, hogy örült ennek, pláne a közös ka-
landunk miatt, de Ő is jó színész, mind a ketten értjük a dör-
gést. 

Végre kint vagyok az ülésteremből, gyorsan a WC felé ve-
szem az irányt, mert már bent is nagyon kellett. 

Majd fél liter jött ki belőlem. Egy igazi megkönnyebbülés. 
Aki átélt már hasonlót, az tudja, miről beszélek. Jelzett a 
telefonom, hogy üzenetem jött, de nem tudtam megnézni, 
mert mindkét kezem foglalt volt, pedig érdekelt ki az, és mit 
akar. Milyen furcsa, hogy régen, amikor még nem voltak 
mobilok, meg okos telefonok, egy üzenetre akár heteket is 
várni kellett, most meg majd szétvet az ideg, hogy ki az… 

Ezen egy másodpercig elgondolkodtam, de mivel ez idő 
alatt nem tudtam eldönteni, hogy akkor most melyik szitu is 
a jobb, túlléptem rajta. Sőt még kényelmesen megmostam a 
kezemet is, de a szárítást már elintéztem egy gyors papírtör-
lőzéssel, és már nyúltam is a készülékemért. 

Ákos volt az. Az asszisztensem. Vagy inkább a jobb kezem, 
mert tényleg mindent elintéz nekem. Itt a parlamentben egy 
csomó adminisztratív szarságnak kell megfelelni, ráadásul 
mindegyiknek határideje van, szóval nélküle én elvesznék. 
De vitte már oviba a kislányomat, nem is egyszer! Mindig 
számíthattam rá. 

„Ma este tíztől kinyitja kapuit a Parlament” 

Rövid, tömör szöveges üzenet. Mint egy jó SMS. De a lé-
nyeg benne van. A Parlament egy privát luxus ház „belsős” 
elnevezése, ahol mindig jó bulik vannak. Zártkörű, igényes 
klub, mely havonta csak egyszer nyitja ki kapuit. És az érde-
kes az egészben, hogy soha nem tudhatod, hogy melyik 
napon lesz, mert csak előtte pár órával kapsz értesítést. 

Nem sokat gondolkodom a válaszon: 
„Kérem, foglaljon két jegyet a ma esti előadásra” Üzenet kül-

dése. Üzenet elküldve. És még azt is megvártam, hogy Ákos 
telefonja visszaigazolja, hogy az SMS célba ért. Fontos volt, 
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mert így biztos lehettem benne, hogy elintézi a regisztráci-
ónkat, és szuper esténk lesz. 

Önelégült mosollyal az arcomon hagytam el az illemhe-
lyet, és sietős, bár nem feltűnő léptekkel haladtam a kijárat 
felé. Gondolataim akörül cikáztak, hogy ezt meg hogy adom 
be otthon, meg hogy kárpótlásul most gyorsan elmegyek a 
kislányomért az oviba, legalább kicsit együtt leszünk, meg 
hogy mit vegyek fel este, és persze azt is át kell majd néznem, 
hogy milyen kötelezettségeim lesznek másnap. 

Szóval miközben kifelé menet ezen agyalok, az Országház 
egyik mellék folyosóján pont a gazdasági fejlődésért felelős 
államtitkár készülődött sajtótájékoztatót tartani. Legna-
gyobb megdöbbenésemre megörült nekem, nyújtja kezét, és 
megkér arra, hogy álljak mellé, míg beszél, mert emlékszik, 
hogy én is bizottsági tag vagyok, és milyen okosakat mond-
tam. 

Az első, ami átfutott az agyamon, hogy azt mondom, 
hogy „köszi nem, mennem kell”, de tudtam, hogy ez nem opció. 
Gyorsan félreraktam az aktatáskám, az öltönnyel nem volt 
gáz, a hajamba kicsit beletúrtam, és már el is készültem. Azt 
hiszem valami mezőgazdasági témáról lesz szó, de fogal-
mam sincs konkrétan miről. Nem volt időm, meg merszem 
sem a tárgyról kérdezősködni, mert a sajtósok már be is 
állították a kameráikat, államtitkár úr elindult a mikrofonok 
felé, egy életem, egy halálom, ezt is megcsinálom. 

– Tisztelt hölgyeim, és uraim – kezdte meg beszédét ál-
lamtitkár úr, én meg tőle kicsit balra komoly arcot vág-
va álltam mellette. – A gabona export hiányosságaival 

kapcsolatos javaslati tervet készítettünk, melyet a határidős 

törvényi… 
Készítettünk. Ez jó… Csak bízhatok benne, hogy valaki, 

vagy valakik jó munkát végeztek, merthogy én semmilyen 
javaslati tervet nem csináltam, az holt biztos. Mindenesetre 


