
ELÔ SZÓ

– MICHAEL PA L IN  –

A  B R I A N  É L E  T É  N E K F O R  G A  T Á  S Á  R A ná lam job ban már

csak Kim „Howard” John son em lék szik. Jött, lá tott,

be öl tö zött. Míg mi egy mást igye kez tünk ki lök ni a ka -

me ra elôl, Howard buz gón jegy ze telt a tó gá ja alá rej tett

füzetkébe. Rit ka ság az ilyes mi – egy jó he lyes írá sú

Python-ra jongó.

Sem mi nem ke rül te el a fi gyel mét, le gyen az kö ve -

zés utá ni, hosszú ra nyúlt ebéd vagy a ke reszt  re fe szí tést

kö ve tô kár tya csa ták. Kim „Howard” John son min dent

lá tott, és fel jegy zé sei pó tol ják mind azt, ami re mi már

nem em lék szünk, vagy ami re nem me rünk em lé kez ni.

Ez a nap ló a Python-ôrül tek el en ged he tet len ké zi -

köny ve.
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MEN TE GE TÔ ZÉS AMI  ATT,  

HOGY MÉG NEM 

OL VAS TAM EL EZT 

A  KÖNY VET

– JOHN CLEESE –

A Z  A G G  K O  R O M  R A  T E R  V E  Z E T T , ter je del mes ol vas mány -

 lis ta élén két ség kí vül az Éle tem Bri an nel áll. Rég óta

nem lát tam már ilyen gyö nyö rû ki ad ványt. Mes te ri 

kö tés, min den lap a he lyén, a sor ren det sem vé tet ték

el – va ló di cse me ge ez a szem nek, a könyv kö té szet

mes ter re me ke. Idôz zünk csak el kis sé az ábé cé be tû i -

nek szép, ren de zett so rok ban kí gyó zó tö me gén! Ez a

könyv va ló ban el sô osz tá lyú. Em lí tet tem már a szí nes,

il let ve fe ke te-fe hér kép mel lék le te ket? Vagy a kö te tet

lágy fel hô ként kö rül öle lô tin ta il la tot? La poz zunk be le 
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a könyv be, hall gas suk a per gô ol da lak fi nom ne szét, sik las suk vé gig uj ja -

 i nkat a la po kon, íz lel ges sük a bo rí tó fény lô színkavalkád ját! Min den ér zé -

künk pa zar él ve ze tek ben dús kál hat. Az Éle tem Bri an nel két ség kí vül ott van

a sza bad per  ce im re ter ve zett ol vas ni va lók ez res lis tá ján.

Mi ért is ne len ne ott? Howard John son nem csak töb bet tud a Pytho -

nokról, mint az adó ha tó sá gon kí vül bár ki, de ve lünk is volt Tu né zi á ban 

a Brian éle te for ga tá sá nak leg na gyobb ré szé ben, mi több, ô az egyet len, aki

gon do san le je gyez te az ös  szes ap ró el szó lá sun kat, he ves vi tán kat, min den

kí nos szi tu á ci ót, csip-c sup szur ká ló dást és rossz in du la tú hall ga tást.

Így hát ké rem, bo csás sa nak meg, ami ért az elô szó meg írá sa elôtt nem

ol vas tam el a köny vet, de húsz perc múl va vár a csont ko vács.

Höl gye im és ura im, en ged jék meg te hát, hogy a to váb bi ak ban Howard

gond ja i ra bíz zam önö ket, biz tos va gyok ben ne, hogy szak ava tott ke zek 

kö zé ke rül nek.
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A „SZER ZÔ RÔL”

–  ERIC IDLE –

K I M  „ H O W A R D ”  J O H N  S O N  G R A  H A M  C H A P  M A N agyá ból

pat tant ki a Brian éle te for ga tá sá nak egyik unal mas

pil la na tá ban.

– Ta lál junk ki va la kit – mond ta Gra ham.

– Le gyen ame ri kai! – fe lel te Cleese.

– Ra jon gó Kö zép-Nyu gat-Ame ri ká ból! – tol dot ta

meg Pa lin. – Aki nap lót ír a for ga tás ról, de éve kig nem

ad ja ki.

– Ugyan, ki hin né el? – ha jól em lék szem, ilyes mit

mor mog tam a baj szom alat t.
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– Meg fogsz le pôd ni – mond ta Terry Gilliam, majd új ra ki szol gál ta ma -

gát a na pi bé rem bôl. – Az ame rika i ak hal lat la nul na i vak tud nak ám len ni.

Szin te bár mit be vesz nek.

Az ak kor ép pen sze rep lô ket vá lo ga tó Terry Jo nes pil la nat nyi lag egy 

fi a tal, for más sza már ral volt el fog lal va, így csak va cso ra köz ben tud ta meg,

hogy ki ta lál tuk a Kim „Howard” John son ne vû fa zont. Az idé zô je let Jo nes

rak ta a név be.

Na gyot ne vet tünk ezen, és azu tán na pon ta újabb és újabb tör té ne te ket

ta lál tunk ki, ami ket ez a „fa zon” le ír hat ró lunk.

„Howard” si ke res nek bi zo nyult, Ame ri ká ban szép kar ri ert fu tott be, sôt

egy da ra big még John Cleese adó ta nács adó ja ként is „dol go zott”. Az inter net

fur csa fin to ra, hogy má ra az em be rek kez dik ko mo lyan ven ni ezt az ala kot,

és nem csak el hi szik, hogy va ló di, de még azt is re bes ge tik ró la, hogy együtt

dol go zott a ké sôi Del Close-zal (akit nyil ván va ló an Ro bin Williams ta lált ki

egy chi ca gói impro-esten).

De min dannyian túl jól is mer jük az ame ri kai „hír for rá so kat”, „vis  sza em -

lé ke zé se ket” vagy „Fox News”-okat ah hoz, hogy be dôl jünk ilyen ol csó

trükk nek.

Ahogy a volt ame ri kai el nök [Ge or ge W. Bush] mon da ná, ami kor ép pen

ki fogy a szó ból: „Ha va la mi nem igaz, az még egy ál ta lán nem ok ar ra, hogy

ne hig  gyünk ben ne”.

Ez le het ne akár ko runk jel mon da ta is.

Amel lett, hogy Min dig az élet na pos ol da lát nézd…
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ELÔ SZÓ

– TERRY JO NES –

I S  K O  L Á S  K O  R O M  B A N  R E N  G E  T E  G E T rög biz tem. Csak 

an  nyi ra em lék szem, hogy örök ké sza lad gál tunk, el vá -

gód tuk a sár ban és or dí toz tunk. Nem tu dom, ez utób bi

mi re volt jó, de úgy tûnt, a já ték hoz tar to zik.

A mec  csek után a töb bi fiú a zu hany zó ban min dig

meg tár gyal ta a leg fris sebb ese mé nye ket.

– És em lék szel, mi kor Tim Hall át pas  szol ta a lab dát

Green nek, és még két em bert le rá zott, mi e lôtt a föld re

vit ték? – és így to vább.
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Hi tet len ked ve hall gat tam az ef fé le pár be szé de ket. So ha egy perc re sem

em lé kez tem a mec  csek bôl – még ar ra se, ami kor el tört az or rom. Az egész -

bôl csak a ro ha nás, a sár da gasz tás és az or dí to zás ma radt meg. Va la hogy

így ér zek a Brian éle te for ga tá sá val kap cso lat ban is. Bár sár da gasz tás itt

nem igen akadt – sôt a tu né zi ai idô já rás nak kö szön he tô en egy ál ta lán nem is

volt sár –, ki vé ve a ke reszt re fe szí tet tek ko re og rá fi á já nak fel vé te le köz ben

ki tö rô vi hart.

Nagy sze rû te hát, hogy Kim „Howard” John son el sô kéz bôl tá jé koz tat,

mi tör tént a szín fa lak mö gött, míg én ro han gál tam és or dí toz tam – sár da -

gasz tás nél kül.

Szá mom ra Howard úti nap ló ja nem csak az el fe lej tett ese mé nyek gaz dag

tár há za, de olyas mi ket is meg tud hat tam be lô le, amik rôl ed dig sej tel mem

sem volt. Pél dá ul hogy Mike Pa lin a ró mai sze re pek elôtt reg gel, a pa raszt-

sze re pek elôtt pe dig es te bo rot vál ko zott.

Ez a könyv egye dül ál ló Python for ga tá si kró ni ka, és mi vel több fil münk

már nem lesz, Howard nap ló ja egy sze ri és meg is mé tel he tet len.
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