
Mindler Júlia Dorka: Igazságok a hitről 

Egyszer volt, hol nem volt, valahol az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy ház. Ebben a házban 

pedig élt egy lány, aki nem hitt a mesékben. 

Akkor miről is szól ez a történet? -vetülhet fel a kérdés a fejedben, kedves Olvasóm. Sajnálatos 

– vagy nem – módon erre nem adhatok választ: hisz mit tegyek, ha nem akarom megszegni 

a törvényt? Ha figyelmesen olvasod, talán megtudhatod a kérdésedre a választ. 

Tehát, csakhogy folytassam a mesémet, ezt a lányt úgy hívták, Vera. Ez a név azért is volt 

különleges, mert két jelentése is van: hit, avagy igaz, igazmondó. No, mit is mondjak erre? A hit 

rész nem igazán illet szegény lányra – hiszen mint előbb is olvashattátok, nem igazán hitt úgy… 

semmiben. Még csak vallásos sem volt. Ezzel szemben, igazmondónak igazmondó volt, ha úgy 

vesszük: méghozzá kegyetlenül őszinte. Annyira, hogy egyik nap elege lett a folytonos 

hazugságokból, amiket az emberek nem is törődve a másikkal, mondanak egymás szemébe. 

Úgyhogy Vera úgy döntött, hogy ír egy könyvet: méghozzá egy olyat, ami megmutatja, hogy az 

apró füllentéseknek is van árnyoldala, és bepillantást ad az igazmondás valódi kincseire. Így hát, 

egyik nap leült, fejében ötletek mérhetetlen sorával, kezében egy jegyzetfüzettel és ceruzával, 

majd írni kezdte leendő története első sorait. A lány csak írt és írt, a szavak egészen 

megállíthatatlanul ömlöttek belőle. Keze lekövethetetlenül gyorsan mozgott a papíron, akkora 

szenvedéllyel írt: 

,,Minden egyes hazugság olyan, mintha egy ékkövet nyújtanál a másik kezébe, hogy az övé 

legyen: amikor a nap ragyog, megcsillan rajta a fény, igazolva, hogy kincs az, amit a kezedbe 

nyomtak. Ám mikor a nap nyugovóra tér, s vele együtt vakító vakság is, feljön a hold; a ragyogás 

eltűnik, majd vele együtt minden érték, amit magában hordozott.” 

Nap-nap után, majd hetek egymás hegyén-hátán; telt az idő, mire főszereplőnk végre pontot 

tehetett a végére. Vera elégedetten szemlélte a művét, egészen addig, ameddig rá nem jött 

egyetlen egy, apró, kis hibácskára: hogy fogja ezt elterjeszteni az emberek között? No, ezen 

gondolkozhatott még egy igen jelentős ideig, míg végül csak egy egyszerű elhatározás mellett 

döntött: a pletykák csodálatos világára bízza. Ezen az úton elindulva cselekedett hát: (utalva az 

iromány nagyszerűségére) elküldte (mivel Vera is a bámulatos XXI. századból származott, 

amikor az internet már átvette a világuralmat) az egyik kedves barátnőjének, aki tudniillik, egy 

igazi könyvmoly volt, aztán már nem volt más teendője, mint várni. 

Várt is, pár hét elteltével pedig azt tapasztalta, hogy elég sokan beszélnek róla. Igazságok a 

hazugságról – ez volt a címe. Ezt mondogatták az iskola folyósólyán – olvastad már? Vera pedig 

minden egyes szó után büszkén húzhatta ki a hátát. Szó, mi szó, elég felkapott lett – csak azzal 

nem számolt, hogy túlságosan is. Oly mértékben, hogy már az irodalom-tündéreknek is 

megütötte a fülét, akik rögtön fel is keresték. Ekkor keletkezett a baj: mivel Vera nem hitt a 

mesékben, azt sem hitte, hogy létezik a Könyvek Szabálykönyve. Márpedig létezett, és az 

irodalom-tündérek pedig pont azt vizsgálták, hogy a könyv mennyire felel meg a szabályoknak. 

Nem meglepő módon, nem túlságosan. Így az irodalom-tündérek azonnali hatállyal értesítették 

Verát: ezen könyv nem tesz eleget a 3.7-es bekezdésnek, mely szerint az Író nem közvetítheti az 

Olvasónak a mű legelején a végének történéseit (amiről ebben a költeményben feljebb 

olvashattok), ezenkívül a 5.2 szabályrésznek, amely kimondja, hogy az Író nem írhat semmiféle 



saját érdekre vonatkozó állítást. És még sorolhatnám hányféleképpen szegte meg a törvényt ez 

az iromány. 

Vera pár másodpercig csak lefagyva bámult maga elé: hisz ilyen nem lehet! Szemei még egyszer 

átfutották az üzenetet, míg végül legalján állapodták meg: Üdvözlettel; az irodalom-tündérek. 

Megrázta párszor a fejét, hátha eltűnik az aláírás; de nem, akkor is ott virított, feketén-fehéren 

(bár főként feketén). Majd tekintete egy lejjebbi bekezdésen állapodott meg: Az üzenet 

elolvasásával Ön köteles elfogadni az Általános Titoktartási Nyilatkozatot, melynek legfőbb 

feltétele, hogy létezésünkről az adott Írókon kívül más nem tudhat. 

Hoppá. 


