
Előszó helyett 
 
Mindig is szerettem volna egy olyan könyvet írni, amelyik úgy kezdődik, hogy „Mindig is szerettem 

volna egy olyan könyvet írni”. 

Mit ne mondjak, nem volt könnyű szülés. 

Rögtön a legelején egy makacs probléma hátráltatta a sikert: nem tudtam, miről szóljon a könyv 

első mondatot követő (hosszabb) része. 

A megoldás szerencsére ott hevert előttem. Rájöttem, hogy minden szempontból az lesz a legjobb, 

ha valami olyasvalamiről írok, amit ismerek és szeretek. Voltak ugyan fenntartásaim azzal kapcsolatban, 

hogy a világnak szüksége van-e egy újabb önéletrajzra, de hamar elhessegettem az ártó gondolatokat. 

Miután kiírtam magamból életem minden érdemleges momentumát, leültem, hogy átolvassam 

mind a négy begépelt oldalt. Az eredmény rendkívül lehangoló lett: az egész önéletrajz terjengősnek, 

vontatottnak és kínosan unalmasnak hatott. 

Így hát újratervezést eszközöltem (egy érdekesség magamról: az „eszközöl” a kedvenc kifejezésem, 

ahogy egyébként azt az önéletrajzom harmadik oldalán eredetileg részletesen ki is fejtettem). 

Elhatároztam, hogy szimpla emberszeretetből megkímélem leendő Olvasóimat egy elvesztegetett tíz 

perctől, amit ezen önéletrajzi könyv olvasására szántak volna, és írok inkább valami másról. 

„Jó, de miről?” – merült fel újra a kínzó, de annál jogosabb kérdés. Sajnos ismét gondolkodnom 

kellett. Egy álmatlanul végigforgolódott délutáni szunyókálás után megszületett a válasz: „Hát minden 

másról!” De legfőképpen emberekről. És dolgokról. És emberi dolgokról Így jött létre ez a novelláskötet, 

melyben számtalan emberrel és dologgal találkozhat a nyájas Olvasó – ezt garantálhatom! Ezen 

emberek és dolgok jelentős része pszichés betegségekhez, jelenségekhez kapcsolódik (csak hogy 

megmaradjon valami az eredeti ötletből, az önéletrajzomból is). És bár az új irományomat ugyanolyan 

érdektelennek tartom, mint a korábbit, de legalább sokkal vastagabb lett! A vastag könyvekre pedig 

általában van kereslet, lásd Biblia (nem a képes, hanem a sokoldalas). 

Van azonban valami, ami ennek a novelláskötetnek a végleges formába öntése után is kicsit 

nyomaszt: valójában hazudtam. Semmi okom nem volt rá, és mégis. Mint egy megrögzött hazudozó. 

„Valóban? És mégis, miben?” – kérdezhetné Ön, és talán kérdezi is, csak nem hallatszik el idáig. A 

választ az alcímben kell keresni: ebben a könyvben valójában nem 13, hanem 15 történet szerepel 

(nyugodtan leellenőrizheti a tartalomjegyzékben). Sajnos véletlenül kettővel többet írtam, mint amennyit 

akartam. Eredetileg 13 novella volt tervben, tudniillik betegesen vonzódom a 13-as számhoz. Nem fogja 

elhinni, ennek a jelenségnek még neve is van: triszkaidekafília – jegyezze csak meg, bármikor jól jöhet! 

Persze megtehettem volna, hogy két irományomat kihagyom a kötetből, de kényszeresen ragaszkodtam 

mindegyikhez. Végül úgy döntöttem, hogy legalább az alcímben szerepeljen ez a szexi, misztikus szám. 

Ennek a könyvnek az alcímen kívül – sok más műhöz hasonlóan – van egy címe is, ami ugyancsak 

magyarázatot igényelhet. „Felesleges elolvasni”: ezt a címet olvasva talán mindenki elhiszi, hogy nem 

vagyok jó önmenedzselés terén. Ha az lennék, olyan hangzatos és vonzó címet választottam volna, mint 

például: „Semmiképpen sem szabad kihagyni!”, vagy valami hasonló. Lehet, marketinget kellett volna 

tanulnom, azzal többre mentem volna. 

Szóval, ezt a címet olvasva ott motoszkálhat Önben a kérdés, hogy: „De Máté, mégis miért felesleges 

elolvasnunk ezt a könyvet?” Nos, mindenekelőtt azért, mert olyan sok hasznos, szórakoztató dolgot 



csinálhatnának helyette! Meghaladná ezen kötet terjedelmi kereteit, ha felsorolnám az összes olyan 

dolgot, ami hasznosabb és szórakoztatóbb, ezért itt és most csak az önostorozást hozom fel példának 

(konkrét és átvitt értelemben egyaránt). 

De rendben, Ön az önostorozás helyett inkább egy könyv olvasása mellett döntött, ki tudja, miért. 

Ugyanakkor a könyvek között is találni sokkal jobbakat. Szépirodalmat szeretnének olvasni? Ott van 

Hemingway, meg a többiek. Esetleg a pszichológia érdekli, és ismereteit szeretné bővíteni? Rengeteg 

szakkönyv érhető el magyar nyelven a témában, érdemes azokból tájékozódni! 

Akár a szórakozás, akár az ismeretszerzés volt a szándéka ezzel a könyvvel, lehet, hogy inkább itt, a 

legelején kellene abbahagynia az olvasást, hogy később ne érje csalódás. Elvégre már nem tíz 

elvesztegetett percről van szó (mint az önéletrajzom esetében), hanem sokkal többről.  

Szeretném azonban kiemelni, hogy ha rám hallgatva úgy dönt, hogy egy kevésbé felesleges 

tevékenységgel múlatja az idejét, akkor a könyv árát sajnos nem áll módomban visszafizetni. Abból 

fogom ugyanis finanszírozni egy sokkal hasznosabb és szórakoztatóbb könyvem kiadását, ami az 

önostorozásról fog szólni. 

Ha pedig mégis folytatja, akkor magára vessen, ne rám. Egy dologban viszont ekkor is bízhatunk – 

Ön is és én is –, a kognitív disszonancia redukcióban. Ez a jelenség amennyire hülye nevet kapott, annyira 

gyakori a hétköznapokban. Röviden és tömören arról van szó, hogy amikor nézeteink és viselkedésünk 

között ellentmondás mutatkozik (kognitív disszonancia) akkor az feszültséget kelt bennünk. Például most 

azt mondhatjuk magunkban: „Megvettem ezt a rohadt könyvet, pedig hónapok óta nincs egy forint 

bevételem sem”. Az ebből eredő feszültséget természetesen csökkenteni szeretnénk (redukció), amit 

többféleképpen lehet megtenni. Ígéretes próbálkozásnak tűnik, ha a meghozott döntést felértékeljük 

(„Annyian olvassák ezt a könyvet, egészen biztosan remek szórakozás lesz!”), a másik döntési opciót pedig 

leértékeljük („Oké, semmi pénzem, de úgyis ettem már múlt héten, minek akarnék most is – még a végén 

40 kg fölé hízok!”). Tehát még egyszer, a reménysugarunk neve: kognitív disszonancia redukció. 

De haladjunk is tovább, mert nyakunkon az első történet, és még a novellákat összekötő kapocsról, 

magáról a kötet kohéziós erejéről is szeretnék néhány szót ejteni. Ami tehát – talán még emlékeznek rá – 

nem más, mint a pszichológiai, pszichiátriai jelenségek és betegségek. 

Minden történet kapcsolódik valamilyen módon egy (vagy több) tünethez. Többnyire egyértelműen 

kiderül, hogy milyen pszichés jelenségről, esetleg betegségről van szó. Ám akad néhány olyan történet is, 

ahol a kapocs egyáltalán nem kézenfekvő a laikus számára. Ezekben az esetekben különösen érdemes 

lehet a könyv végére, a Konzultáció részhez lapozni, ahol minden novella „betegségéről” kényszeresen 

írtam néhány szót (innen a rész címe). Ez több helyütt megkönnyíti az értelmezést, ráadásul ezáltal a 

szórakozás mellett még tanulhat is valamicskét – na, talán mégsem lesz annyira felesleges tovább olvasni! 

A fentebb leírtakon kívül azonban nem sok közös van a 15 novellában. Van köztük egyes szám első 

és harmadik személyben megírt; van párbeszédekkel operáló és van teljesen leíró jellegű is. Némelyik 

komoly, némelyik nagyon is könnyed – a búskomor és vidám hangulatú írások pedig egymást váltják 

rendszertelenül, ahogyan az egy jó mániás depressziós könyvhöz illik. 

Beteges? Talán. De pont ezért vagyunk itt. 
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