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Szóval 2071-ben vagyunk. Arad külvárosának helyén a Mare Prae-
sens1 magántenger hullámzik, itt nyaral idõnként az Irodalmi Jelen
munkaközössége. A Jelen Ház helyén kicsiny, de pompásan fölszerelt
ûrbázis van. Innen lõtték föl azt a szatellit-kapszulát, melybõl Bege
Magdi koordinálja az IJ szerkesztését. Szükség is van rá, mert közben
az IJ univerzális irodalmi folyóirattá nõtte ki magát, azaz az egész
Univerzum irodalmi lapja.

Az ünnepelt fõszerkesztõ és immáron ûrmágnás, Böszörményi
Zoltán jelenleg a Marson tartózkodik, de van nyaralója az Alfa
Centaurin és a Tatuin bolygón és telelõje a messzi Caminón.
Galaktikus vagyonát immár naprendszerek csillagok által való
megvilágításával gyarapítja, de tekintélyes jövedelme származik az
ûrgomba-termesztésbõl is, gombafarmjai a Tejút mentén húzódnak.

Az Irodalmi Jelen is már régóta nyereséges, bár gyakran mégsem
elegendõ, például Szõcs Géza üzemanyagköltsége nagyon megterheli
az intézményt, de megéri, mert a magyar irodalom immáron nemcsak
Kirgizisztán, Tadzsikisztán és Kazahsztán jurtáiban hódít, mint fél
évszázaddal ezelõtt, hanem a távoli galaxisokban is. Továbbá komoly
összegeket emészt föl a protokoll, mert az író- és szerkesztõ urak
változatlanul ugyanolyan sokat isznak, mint az évezred elején. Ám a
bolygóközi világítás jövedelmébõl mindenre futja.

Az Irodalmi Jelen immár 20 000 000 00016 példányban jelenik meg és
289 724 nyelven, természetesen már rég nem papíron vagy a világhálón,
hanem többdimenziós hologram formájában, de az elõfizetés
duplájáért tabletta formájában is megrendelhetõ. Beveszed a tablettát
és már el is olvastad.

BZ 120 – IJ 70

Most, hogy Zoltán barátunk – Dante kollegánk szavaival
élve  – az emberélet útjának feléhez érkezett, hadd vázoljuk
föl, mi lesz hat évtized múlva, midõn 120. születésnapját

ünnepeljük, mikoron paradox módon már az emberélet útjának
egyötödéhez érkezik, mivel állítólag 15 év múlva hozzáférhetõ lesz
azon génmanipuláló szer, melynek köszönhetõen 600 évig lehet élni,
és neki biztos lesz pénze megvásárolni, és reméljük megvásárolja
nekünk is!
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A szerkesztõség immár 8956 tagból áll, és még kellene gyarapítani, de
Bege Magdi tiltakozik. A vezérkar természetesen a régi gárdából áll.

Mint már említettük, Bege Magda egy ûrkapszulában koordinál, azóta
24 kezet és hét fejet operáltak rá, hogy bírja a melót, egész furán néz ki,
de bájos.

Kukorelly Endre az írás és a szerkesztés mellett a Galaktikus Szenátus
tagja, Coruscantban, bár már ingatag a helyzete, mert egyszer fölszólalt
Darth Vader ellen, a liberalizmus védelmében, az LMP2 tagjaként.

Szõcs Géza a magyar kultúra utazó nagykövete, akit I. Viktor Császár
a távoli galaxisokba küldött, miután munkásságának eredménye-
képpen egész Eurázsia áttért a magyar hivatalos nyelvre, 2029-ben.

Weiner Sennyey Tibornak kalandos élete volt, fõleg, miután rájött,
hogy egy testen, egy agyon belül Weiner és Sennyey ketten vannak, de
aztán a probléma megoldódott, Weiner és Sennyey egybekeltek, azóta
a Szaturnusz gyûrûje fölött meditál, és onnan írja esszéit az
ûrsennyeizésrõl és verseit az ûrvirágokról.

Elek Tibor az Ûrbárka fõszerkesztõje és fõkritikusa, egy zöld ûrhajón
járja a csillagok közit és a Galaktikus Könyvtár mûvelõdésszervezõi
posztjára pályázik, sajnos Coruscantban furcsállják, hogy derék
Tiborunk mindenképp Békéscsabára akarja költöztetni a bolygónyi
könyvtárat.

Karácsonyi Zsolt az univerzum ünnepelt költõje lett, antennái
ugyanis a legtávolabbi galaxisból érkezett érzelmi rezdüléseket is
fölfogják. Immáron tizenkétmillió vers és félszázezer színdarab
szerzõje, és mondhatni, fényévekkel rávert Kovács András Ferencre,
Lászlóffy Csabára, Bogdán Lászlóra és a többi szûkszavú íróra.

Az Irodalmi Jelen örömünnepet ült, mikor 2070-ben végre megjelent
Gáll Attila második verseskönyve, bár az örömet beárnyékolta, hogy
mindössze hét verset tartalmazott.

Jámbor Gyula még 2056-ig hajtogatta, hogy nincs szebb két érett
férfiú szenvedélyes szerelménél, aztán megismerkedett egy délceg
klingonnal és azóta azt hajtogatja, hogy nincs szebb egy érett Jámbor
Gyula és egy érett klingon szerelménél. Munkáját robotok végzik, de
a szerkesztõségi gyûléseken mindig jelen van a hologramja.

A legszörnyûbb sorsa Orbán János Dénesnek volt. Egy adott
pillanatban ugyanis a versküldemények száma elérte a havi
egymilliárdot, és ebbõl több mint 990 millió Sándor volt… Poéta-
szerkesztõnk megzakkant, elméjének megomlását a Császár
kihasználta, és áttérítette az Erõ Setét Oldalára. Azóta Farkh Vaderként
ismerik az Univerzumban, lézerfarka elõl a legtávolabbi galaxisok
hölgylakóinak sincs menekvése.

Böszörményi Zoltán 120. születésnapjára megjelenik sokadik
sikerregénye, Az ûr puha este. Minden ûrhajó oldalán ott van a reklám,
800 trilliárd példányban fogy el egy hét alatt. Az ünnepelt író,
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fõszerkesztõ és ûrmágnás a bevételbõl megvásárol egy központi,
káprázatos galaxist, és szerényen elnevezi Irodalmi Jelennek.

Az Erõ legyen vele most és mindörökké!

Orbán János Dénes

1 Jelen Tenger
2 Lehetne Más a Pöcsöm

Halmi-Horváth István festménye


