
VERÉB ANI: SZÖSSZENET-4. /A CELEB/ 

Prológus 
 
Mereven bámulta az üres, fehér lapot. Majd’ szétfeszítette az íráskényszer, ám mindössze 

egyetlen mondatot bírt kipréselni magából. Ott árválkodott az első sorban: „Valami fontosról 
kellene beszélnem.”Megvakarta a fejét. Ugyan mit mondhatna a világnak? Annyit szövegelt már 
különböző tévécsatornák reggeli szórakoztatóműsoraiban. Hát igen, mert celebnek lenni kifizetődő 
állapot, a személyét övező népszerűséget pedig ki szokta használni, a segítségével jó kis ingyen 
reklámhoz jut minden egyes könyvének megjelenésekor. 

Tisztában volt vele, hogy a szakácskönyve – azt adták ki legutóbb – csak egy átlagos 
receptgyűjtemény. Még a faluszéli Mari néni is finomabb ételt tesz vasárnap az asztalra, mint az ő 
kutyulmányai. De amit ő mondott vagy írt, az trendi volt, meg dizájnos. 

Most először gondolt arra, nem bűn-e hagyni – mit hagyni, hajtani! – egyik könyve megjelenését 
a másik után. 

Gépelni kezdte a második mondatot: „Most letakarom az írógépem, és…” Milyen fogadalmat 
tegyen? Valami frappáns kellene, amit majd idézgetnek a jövő héttől az emberek úton-útfélen. 
Vasárnap úgyis szerepelni fog egy reggeli kultúrmagazinban, a legnézettebb csatornán, akkor 
bedobhatja ezt a szállóigét, és az majd repíti felfelé a könyv eladási mutatóit. 

… és csak akkor írok tovább, ha rászolgáltam.” Na, csak összejött még egy mondat. Letörölte az 
izzadtságot a homlokáról, szó mi szó, ez nehéz szülés volt. De így legalább nyugodt lelkiismerettel 
elmondhatja, hogy verejtékes munkával kereste meg az újabb milliókat, megszolgált érte. 

 
 
 

Szösszenet 
 
 
– Mivel szolgálhatok? – kérdezte a pincér. 
– Egy kávét legyen szíves, tejjel, cukor nélkül. 
Mindig az első osztályon utazott. Kielégüléssel töltötte el, ha a frissen készült feketéjét úgy 

kortyolgathatta, hogy zakatolt a vonat alatta. A semmittevése közbeni mozgásban levés, a 
száguldással összekapcsolt ellazulás paradox élménye valami perverz módon bizsergette a lelkét. 
Mire magába itta a napi koffein serkentő tunyaságát, a szerelvény lelassult és begördült a központi 
pályaudvarra.  

– Szolgálatára, uram – billentette meg micisapkáját a hordár, elhangzott szavai inkább 
hangzottak kérdésnek, mint köszönésnek. Úgy tűnt, leendő ügyfelet remél a művész úr 
személyében. 

– Ha fog nekem egy taxit is, duplán fizetek a szolgálataiért – húzta le a vonat alsó lépcsőjéről a 
peronra a nagybőröndöt. Tudott ő nagyvonalú is lenni… ha ezzel megmutathatta, mennyire nem 
számít neki a pénz. 

– Meglesz, uram. Alá’ szolgája, uram – lelkesült fel amaz, és széles vigyora látni engedte 
vakítóan fehér fogsorát.  

– Fogkrém reklámban volna a helye – villant át Ropli agyán a gondolat, és egyetlen másodpercig 
arra gondolt, be is tudná ajánlani egy rendezőnek, aki erre keres statisztákat. Aztán vállat vont. – 
Minek bolygatni? Ez az ember jól érzi magát itt, a jelenlegi munkakörében is. Amúgy sem szolgálja 
az érdekeimet, az ügy nem hozna pénzt a házhoz. Fölösleges energiát pazarolni arra, hogy másokat 
szívjóságból hírnévhez segítsünk.  

– Szolgálhatok még valamivel? – tüsténkedett a fehérfogú, a taxi hátuljába gyömöszölve a 
bőröndöt. 

Ropli ebben a pillanatban megvilágosodott. Már tudta, mivel kell foglalkoznia ezután. El is fog 
indulni ebbe az irányba, azzal kezdi, hogy ország-világ előtt bejelenti. Az órájára pillantott, még 
időben be fog érni a „Celeb vagyok, merre tovább?” reggeli showműsorába. 



VERÉB ANI: SZÖSSZENET-4. /A CELEB/ 

Epilógus 
 
Nagy megelégedéssel hallgatta a riporter felkonfját, ami tökéletes volt, hisz ő maga írta meg a 

szövegét húsz perccel ezelőtt a taxiban: 
– Az észrevétlen érték című új tehetségkutató műsor beharangozója következik. E nemes, 

önkéntes szolgálatra elköteleződött mozgalom szülőatyja Roplesz Toplesz, a nyaranta milliókat 
lázba hozó Világszép Szemöldök Verseny tavalyi győztese, stúdiónk meglepetésvendége. 

Ropli mélyen a kamerába nézett, profi lévén pontosan tudta, éppen melyik veszi közelről. 
Lélegzetelállítóan felhúzta díjnyertes szemöldökét, melytől tini lányok, és romantikuslelkű 
háziasszonyok százezrei aléltak a konyhapultokra világszerte. Hogy a hatást fokozza, egyedülálló 
szem feletti szőrzetét lebegtetve tette meg bejelentését, a stúdióban mindenki lélegzetvisszafojtva 
hallgatta szavait: 

– Méltatlanul maradnak ismeretlenségben tehetséges emberek, akik tudásukkal olyan értékek 
átadására képesek, melyekhez hasonlóakat eddig csak mi, celebek mutathattunk be, másoknak nem 
volt rá lehetőségük. Nekik is napfényre kell kerülniük, hogy a tömegek jólétét elősegíthessék. 
Ennek a célnak a szolgálatára kívánom fordítani tehetségem, ismertségem, és minden energiám a 
következő időszakban. Hamarosan megjelenő, Szolgálat című új könyvemnek is ez lesz a témája. 
Búcsúzóul ebből idézek, buzdításként mindazok számára, aki e munkában mellém állnak, s 
bátorításul az ismeretlen zseniknek, akik jelentkezését a képernyő alján megjelenő elérhetőségeken 
várjuk: 

„Most letakarom az írógépem, és csak akkor írok tovább, ha rászolgáltam.” 
A show házigazdája eksztázistól elfúló hangon adta meg a végszót az operatőrnek és a műsor 

főszerkesztőjének: 
– Ez volt tehát a hírnévből magának jólétet kovácsoló fiatalember és új projektje. Nemes 

célkitűzésének megvalósításához sok sikert kívánunk. Mi?... Hogyan?... A szerkesztő kollégám 
most mondta rá a fülemre, hogy csatornánk fő műsoridőben helyet ajánl a tehetségkutató missziót 
bemutató sorozat sugárzásához. Micsoda váratlan fordulat, kedves nézőink, micsoda frenetikus hír 
és öröm, azt hiszem mindannyiunk számára! Ismét gyönyörű példáját láttuk a köz szolgálatára 
elkötelezett műsorszerkesztésnek. Folyt.köv. A viszontlátásra! 

Ropli melle dagadt a büszkeségtől és az elégedettségtől, a riporter imént elhangzott hízelgését és 
az előre sejthető ajánlatot hallva, és gondolatban azt a pénzt kezdte számolni, melyhez majd a 
műsorra felhajtott, tehetségüket ingyen bemutató emberek juttatják őt. Nagy hasznot remélt az új 
projektből. 

Felállt, inge alól kihúzta a mikroport zsinórját, a készüléket letette az asztalra, és nem törődve 
annak a láthatatlan személynek az átható pillantásával, aki a sarokból követte minden mozdulatát, a 
gazdag ifjú megfordult és kisétált a stúdióból. Az embertársai segítésének ötletét sugalmazó 
titokzatos ismeretlen, aki azért biztatta napok óta mások szolgálatára, mert nagyon szerette őt, 
szomorúan nézett utána.* 

 
 
 
*A szerző megjegyzése:  
Nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni, a záró gondolat nem saját ötlet, a gondolat lelőhelye a Biblia: 
Máté evangéliuma, 19,16-22. 
(Miközben Jézus tanította a köré gyűlteket…) 

Egy alkalommal odalépett hozzá valaki, és megkérdezte tőle: "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" 
Így felelt neki: "Miért kérdezel engem a jó felől? Csak egy valaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg 
a parancsokat." Az megkérdezte: "Melyeket?" Jézus felsorolta: "Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne 
tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat." Az ifjú erre kijelentette: 
"Ezeket mind megtartottam. Mit kell még tennem?" "Ha tökéletes akarsz lenni - felelte Jézus -, add el, amid van, az árát 
oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára az ifjú 
szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. 

Azok az emberek, akik nem ebben a vallásban eresztettek gyökeret, ezt a belső hangot – a keresztényekhez 
hasonlóan – lelkiismeretnek is hívják. 


