indannyian valamilyen belső viselkedési szabályzat szerint éljük
életünket. Vannak, akik ezt erkölcsnek nevezik. Mások vallásnak.
De azok a Tesók, akik nem ötölnek-hatolnak, hanem behatolnak,
úgy hívják: a Tesó Kódex.
Ami a történelem folyamán eddig csupán egy szájhagyomány útján terjedő,
elnyelvelt elvrendszer volt, most először írott formában is a világ Tesóinak
kezébe kerülhet. Sőt, a világtörténelemben először magyarul, hogy a magyarok is megtudhassák, mitől dagad a sok pannon halma, és megismerhessék
a Tesó-trikolort: a piros lámpás fehérnép mindig zöld utat ad! E szabatos
szabályrendszer betartásával bárkiből igazi Tesóbálvány válhat.

M

szemmel

„Stinson aztán tudja, hova mártsa a tollát.”
– Lisa, akivel ugyanazt a taxit intettük le
„Az elején nemileg… némileg durva, de amint belelendül a nyelvi játékaiba,
már le sem akarod tenni!” – Katie, eltévedt turista
„Az igazat megvallva… először kicsit hátrahőköltem, amikor megláttam,
milyen hosszú, de ne aggódjatok: könnyen befogadható!”
– Carolyn… Carol?, akivel jógára menet futottam össze

Barney-ról, Barney-tól
Az egyedülálló Barney Stinson egyedülálló, de sohasem egyedül álló, jóvágású polihisztor, akinek a legnagyobb húzása (prózai értelemben) az volt,
mikor a blogoszférát a feje tetejére állította a www.barneysblog.com-mal.
Barney 83 különböző hangszeren játszik, de sohasem lóg a szeren: rekorddöntő súlyemelő, bekötött szemmel körberepülte a világot egy vadászrepülőben,
világelső lézerharcban és férfias arcban, ő találta fel azt a kerekes cuccot nyomorék kutyáknak és a Fortune 500 egyik cégének társigazgatója, és valószínűleg
ezért nem fog soha visszahívni.
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Nekem,
a legjobb Tesónak, akit csak ismerek
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ELŐSZÓ

T

udatosan vagy sem, mindannyian valamilyen belső viselkedési szabályzat szerint éljük életünket. Vannak, akik ezt

erkölcsnek nevezik. Mások vallásnak. Én pedig a Tesó Kódexnek.
A férfiak évszázadokon át próbálták ehhez a Kódexhez igazítani az életüket, habár nem volt univerzálisan elfogadott nézet
arról, mi is foglaltatik benne. Gáz megölelni egy Tesót?1 Ha egy
Tesó meghív az esküvőjére, tényleg illene ajándékot vinnem?2 Le-

fekhetek egy Tesó lánytestvérével, anyjával vagy mindkettővel?3
Ám most, a világon elsőként, papírra vetem az összes olyan
illemszabályt, amelyek meghatározzák a Tesók életét, mióta világ
a világ… vagy még régebb óta. Ezelőtt a Tesó Kódex csak szájról

Soha ne ölelj meg egy Tesót!
Dehogyis!
3
Haver, ne már!
1
2

9

szájra terjedt (mint maguk a Tesók…), így hát beutaztam a földkerekséget, hogy összegyűjtsem, és könyv formába öntsem a Tesó
Kódex világszerte szétszórt darabkáit, és így lefektessem a Tesó
Kódex írásos alapjait – meg pár egzotikus nőt. Ugyan nem az a célom, hogy egy amolyan „Ki a jó Tesó?” jellegű útmutatót hozzak
össze, de ha a jövő Tesói mégis ekként tekintenek majd e könyvre, és nemzedékről nemzedékre örökítik a tudás eme tárházát, az
kétségtelenül könnyet csalna a szemembe. De csak bele, nem ki
belőle. Azzal megszegném a 41. cikkelyt: Egy Tesó sosem sír.
Őszintén remélem, hogy a Tesó Kódex pontosabb ismeretének segítségével a világ Tesói félreteszik majd nézetkülönbségeiket, és szorosabbra fonják a Tesótársadalom kötelékeit. Csak és
kizárólag így lehetünk képesek együttműködve elvégezni a talán
legfontosabb feladatot, amit a társadalom kimért ránk – numerákat összehozni. Mielőtt bárki lekicsinyelné e feladatot, mondván,
hogy alantas és nemtelen, gondoljon csak bele: a gerincre vágásban rejlő kihívás izgalma nélkül vajon akadna férfi, aki pusztán
azért megfektetne egy nőt, hogy sipítozó, szagártalmas babákat
hozzon létre?
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Századok múltán, mikor majd egy Tesó a Kódex reguláit alkalmazva dönt meg egy három mellű jövőbeli csajt (utópinát),
hála gyanánt elég lesz az a tudat, hogy én – bármennyire is elenyésző részben – Tesóbálvánnyá tehettem őt. Bár ha valahogyan
elintézné, hogy újra életben legyek, az is elég király lenne.
– Barney Stinson
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M I T E S Z T E S Ó VÁ E G Y T E S Ó T ?

M

ár bizonyára hallottad a „Tesó” kifejezést, amint bőkezűen osztogatják bárokban vagy edzőtermekben. Vagy

esetleg fültanúja voltál, amint hanyagul összekeverték a „haver”
vagy a „cimbi” szavakkal egy túlspilázott üdítőreklámban. Talán
már te magad is a szádra vetted öntudatlanul a szót, amikor megkérdeztél egy vadidegent, hány óra van. De fontos határvonalat
kell húznunk: csak mert egy tag arc, attól még az az arc nem
biztos, hogy Tesó is.
K: Mi egy Tesó?
V: A Tesó egy olyan fickó, aki ingét-gatyáját neked adná, ha ő
már nem akarja hordani őket. Ő az, aki áthág minden szabályt, csak hogy te hághass. (Aki azért izzad, hogy te mást
megizzaszthass.)
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Dióhéjban tehát, a Tesó egy olyan örök társ, aki mindig ott
lesz neked, mikor szükséged van rá, hacsak épp nincs valami
fontosabb dolga.
K: Ki a Tesóm?
V: A postásod egy Tesó, az apád is Tesó volt egyszer, és a kölyök,
aki a pázsitodat nyírja, lesz a holnap Tesója, ám ettől ők még
nem a te Tesóid. Ha valaki veled szemben becsületesen betartotta a Kódex egy vagy több szabályát, akkor azt a valakit
a Tesódnak tekintheted. FIGYELEM: Óvatosan vigyél haza
dögös csajokat – a testvéred nem mindig a Tesód is.
K: Csak fickók lehetnek Tesók?
V: Nem kell férfinak lenned ahhoz, hogy valakinek a Tesója légy
– elég, ha tekintettel vagy mindazokra az erkölcsi normákra,
amelyek e szent elvtárban foglaltatnak. Ha egy nő összehozza
egy fiúbarátját a mellben ékes barátnőjével, akkor úgy jár el,
ahogy egy Tesónak kell. És hogyha még további numerákat
szerez neki, habár a fickó lefeküdt az elsővel, de sosem hívta
vissza, akkor hivatalosan is a Tesójává válik.
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A TESZÓSZEDET

A

Tesó Kódex átlapozása közben néha olyan szavakra és kifejezésekre bukkanhatsz, amiket még életedben nem hallottál.

Sokat közülük félkövérrel szedtem, ezeket megtalálhatod a 205.
oldali szószedetben, és így járatossá válhatsz a Teszójárásban.
Habár minden Tesónak kutya kötelessége terjeszteni a Tesó
Kódex igaz igéjét, nem árt vigyázni a Tesó szó túlhasználatával,
mert Tesóból is megárt a sok. Az ilyesfajta teszómenés komolytalanná teszi e könyv fontos küldetését, és – ez sem utolsó szempont – abszolút hülyének hatsz tőle.
A SZÓ MEGFELELŐ
ALKALMAZÁSA

A SZÓ NEM MEGFELELŐ
ALKALMAZÁSA

Tesodor Roosevelt

Carrie Teshaw

Tesokritosz

Jack Tesó kapitány

TeSean Connery

TesÓ J. Simpson
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A KÓ D E X E R E D E T E

U

gyan a Tesó Kódex története korántsem olyan egyszerű és elegáns, mint hogy Isten lepasszolt pár kőtáblát

Tesózesnek, a gyökerei visszanyúlnak egészen az emberiség hajnaláig.
Kezdetben nem vala Tesó Kódex. Ez elég kellemetlenül érintette a világ első Tesóit – Káint és Ábelt. Megegyezéses alapon
meghatározott viselkedési szabályok híján Káin megölte Ábelt,
és elkövette a történelem első Tesógyilkosságát. Büntetésképpen
Káin örök magányra ítéltetett (ő Tesómentes, ó!). Hogy miért?
Mert szárnysegéd nélkül az ég egy adta világon semmi esélye
nem volt csajokat felhajtani.
Évszázadokkal később, egy spártai Tesó meg egy trójai Tesó
összetűzésbe keveredett egy Heléna nevezetű csaj miatt. Tudom
én, hogy a Heléna nem a világ legdögösebb neve, de a hírek
szerint olyan arca volt, amelyért „ezer hajó kel át a tengeren”,
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úgyhogy képzelhetitek, a mellei milyenek lehettek. A két Tesó
szörnyű háborút vívott ezért a fehérszemélyért – e háború elkerülhető lett volna, ha a két Tesó ismerte volna a legalapvetőbb
Tesószabályt: sosem a nő a fő. Trója derekasan tartotta magát, de
a spártai flotta nagyon erősnek bizonyult. Rövid időn belül spártai tengerészek tömegei törtek át a trójai hajózáron, és a következő tizennyolc évben ott nyugodhatott Heléna mellén a helléne.
Évszázadokkal később – hol másutt, mint Philadelphiában (a
Tesó Összetartás Városában) – egy elfeledett honatya, Barnabus
Stinson, pergamenre vetette a Tesó Kódex első ismert írott változatát. Az évek folyamán a Tesók kiegészítették a már meglévő
szabályokat, és gyarapították a számukat, de Stinson örökbecsű
szavai azóta is megmaradtak a Tesó Kódex dicső előszavának.
Bár az eredeti dokumentumot egy meg nem nevezett helyen, 2
emelettel a föld alatt, egy hermetikusan lezárt, golyóálló szobában őrzik, én bejutottam, pont annyi időre, amennyi alatt elkészíthettem ezt a másolatot.
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A Tesó Kódex

1776. július 4.

Amidôn a történelem menetében

szükségessé válik,
hogy Tesók egy disputában dűlőre jussanak, a Tesótársadalom véleményének üdvös tiszteletben tartása megköveteli, hogy hangot adjanak mindazon okoknak, melyek vitára
szorítják őket, habár a józan ész azt diktálja, hogy valami
fehérnép lesz a dolog mögött. Magától értetődőnek tartjuk
azokat az igazságokat, hogy minden Tesó egyenlőnek teremtetett – bár nem feltétlenül ugyanolyan mérvű sármmal és
stílusérzékkel – és szabadon élhet, szabadon alkothat, és szabadon dönthet…
Csajokat meg.
Ezen jogok biztosítására alkottatott meg a Tesó Kódex. A
Tesók jogában áll azt megváltoztatni, vagy hatályon kívül
helyezni, és érvénybe léptetni helyette egy újat – de lássuk be,
az rengeteg melóval járna.
Ezennel itt kinyilatkoztatik, hogy e naptól fogva, ha és
amikor két úriember egyazon fehércselédnek csapja a szelet,
az a Tesó, amely elébb lestoppolja a mondott fehércselédet,
jogosult éppen annyi felkészülési időre, amennyi alatt érdemlegesen kiütheti magát, vagy amennyi alatt a homokóra
lepereg, attól függően, melyik van meg hamarabb. Egy Tesó
e jogot minden időben köteles tisztelni, és tilos társa szúrópróbáját meghiúsítania, még ha tetemes mennyiségű szeszt
is fogyasztott előtte.
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 1 . C I K K E LY 

Sosem a nő a fő.

A

kötelék két férfi között erősebb, mint a kötelék egy nő és egy férfi
között, mert átlagban véve a férfiak erősebbek, mint a nők. Ez
nem más, mint színtiszta tudomány.

TUDTAD, HOGY…
Az Első Cikkely genezise egészen magáig a Genezisig nyúlik vissza? Nem, nem Genesis, a Peter Gabriel/ Phil Collins-féle popjelenség, hanem Genezis, mint a
Bibliában a Teremtés könyve. A holt-tengeri tekercsek felfedezésekor ugyanis napvilágra került egy régóta elveszettnek
hitt passzusa, amely beszámol a Kódex legelső megszegéséről.
BARNABÁS KÖNYVE 1:1
És a Kert adott vala mindent, mit ember csak kívánhat. Gyümölcsöt, vizet, társaságot. Ám egy napon Ádám összefutott egy mezítelen bigével, Évával, és mikor tekintetébe ötlött fügefalevele, azt
kívánta, fürgén ma le vele. Így hát Ádám egy almafa mögé bújt,
hogy ott alaposan megismerje Évát, jól pofára ejtvén Tesóját, Philt,
akinek jegyei voltak a Knicks meccsre. A pálya mellé. Egy szó, mint
száz, az emberi nem öntudatra ébredt, a Paradicsom elveszett, és
na, hát, mindannyian tudjuk, mivé lett a Knicks.
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indannyian valamilyen belső viselkedési szabályzat szerint éljük
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