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Tlte follrnring pf u.r, wus u'ritten c.specially fitr tlv Sittgtutg Skul!.s, tlr IJu.:incs.s Prtl) le <'luttt .t
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Tlrc cu'sÍ tutd rIíre<:ttlrs t+'ete t2f tu,o minds regtlrrling llv puhliul|itltt tl.f'tlrc ;ct.ipt hcfilt.e tltc
petfornrunce. FtllItnl,ing u long debaÍe, v,e dccide,l Itl 1lthli.slt ít ín tlte itttcresÍ's rlf Ihtxa wltr;
u,ould hal,e diffi<:ult1, unders|unding tlrc neuning of Íltc tt'tlnls atd tlrus |lte altt|ettt tl.[ ílrc
play' LI/e ul'ttl decided to in<:lwle the folloll,ittg u,urnittg. lf .y.ou ure ab|e ltl tttttJersÍuttd Ilti,t
introductiott vt'itltouÍ the aid of u dictionury or ÍntttslaItlt.. pIcase dtl ttoí reud Íltc 1llu.|. tttltt..|
You,will be ablt,t<l undet..stunct the perfortnance uni will ett.jrl1.iÍ,|.l!ch nora if .ytnt ltuvett'I
read Íhe plq, fi r.sÍ. ll/hutever you decide to do, u,e look fonrard ío Seeing 'volt itt tlte íheuÍer
ut the TMT.

John Cortyet s
Dire<:Ítll.

The Mar.r
Who Sofo The Worlb

Written by Sebő Ferenc
(with John Conyerg Horvátth Szabolcs, Jaczenki Lászlo' Szigeti Zsolt)

Prologue

LENSKv: (poem) I\n a poet in this rvorld of dread, in this insufferable world of yours.
My heart bleeds under the tyranny of our decadent century, a time when rnoney
cornmands the businessmen, the businessmen command the politicians, and the
politicians cornmand the mindless mass we call humanity" Don't you realize that your
hamburgers and your Coca-Cola are made of plastic? Don't you realize that you are
being brainwashed by TV? Don't you realize that they're feeding you lies? Without
me you rvould never realize these things! Not to mention the disappearing rain forests
and the way they are viciously stealing the ozone layer from over youÍ heads. The
day u,ill come when some good-for-nothing, lorr,-dorvn yuppie will sell the rvorld
from right under your feet, and you will just sit there like so many bumps on a log
and rvonder what the hell has happened to you. And if the radioactive fallout doesn't
fry you, you will burn in the flames of righteous destruction. The righteous
destruction of human stupidity! Because you don't notice the danger sunounding you,
because you úon\ notjce the rnenat,e o{ptople líke that E\I) Ü\eÍ therc! (thror'vs a
bomb in ZACHARY's oÍfice)
ZACHARY: (stamps out the bomb rvith diíIiculty) What in the world have I done to
receive this treatment?
LENsKY: It's because you are jusÍ one more sordid, loathsome businessman! Because
you would do anything for money, anlhing at all!



2,.\(' lJAt(Y : \\ioulcltt 't yotr?
l-rxstiY: I havc never taken any money for anything beside rny poetns!
7.qcHARY: So vour poelrts are thal good, huh? Interesting ...
[ .e: ."SKY: (Poc!n)
Z-er-HaRY: Excuse lne for saying so, but that one was no good at all. I don't see horv
you c<xilcl ever sell garbage like that.
t.ENSK'r,: Because people like you don't understand anyhing about poetry! You rvould
even seil the world if you could- You don't care what you sell, rvashing-powder or
gr.tns' Yott are a heart|ess killer, marching to the beat of your supÍeme colnrnander:
nroney! I've even written a poem about it. (poem)
GronCr D. DRAGoNSLAYER: Did someone say something about selling the world?
Because the fact is, I would buy it in an instant. Please allow me to introduce myself.
N{y name is .. Paul ... I mean Peter .-. or shall it be George? Yes, George is perfect.
George D. Dragonslayer. (takes out a business card) Sounds heroic ...
ZACHAIIY: Wel|, sir, let's get dorvn to busíness. Don,t you think that selling the world
is  a b i t .  .  q 'e l l .  a b i t  r id icu lous?
Gnonc;e t). DRAGoNSLAYER: Not at all. And I thought you were the kind of
busint:ssrnan rvhose vocabulary docsn't include the word'impossible.'
ZA('HARY: (contelnplates) And rvhat exactly would you do rvith the rvorld?
Gloncr D. DRÁGoNSLAYER: Put it i ir the bank' I suppose' and let it col|ect interest.
ZACHAT'.Y: (scratches his head) Hlntn ... I hope you understand that this is going to
cost vou a f,trtune .
GEoRGE D. Dpacoxst e,t'eR: Money is no object. Please give rne a call when you've

f;rpn.O 
the papenvork. Good day- (exis)

(ZAcH. ,RY sits at his desk. Buzzer sounds.)
Ze,cunRv: \'es?
Cor: (lntercorn): Hello ? Is that you,Zachar?
ZActf t'Fy: Yes, it's 7-achary. But who the devil are you?
Gou: Bad guess, my friend. I'rn God. Would you please be so kind as to open the
doort lt 's a bit chil ly out here.
Z,A.(--FiARy: Well ... to tell the truth ... I'm a bit surprised... you see ... because if you
really are God, rvhy don'l you come in here in a bolt of fire, or sornething like that ... I
rnean, if yor,r're so cold, that would surely help.
(loo: You rnust be rcferring 1o rny favorite bestseller. (chuckles) OK. IF You Do\rT
r-ET ]\ÍE t\, \,oU II'ILL BE STRUCK DowN BY LIGHTs*ING! Is that better?
(ZAc'FARy presses the buzzer. Goo enters, sits.)
Gon: l 'd l ike to talk to you about a business matter .... have you got any beer?
ZACHARY: I'rn afraid not. Not what can I do for you?
Gon: What a pity. Anyw'ay, the thing is, I heard that you are planning to sell the
rvorld. That's infuriating. You could have at least asked me first.
ZAC:HARY: why you of all people?
Goo: [.et's just say it's a question of ownership.
ZAíJH'{RY: You mean, the world be|ongs to you?
Gon: Bíngo!
Z,l,r'HaRv: Nciv why is that? (ZecHanv begins to draw.)



GoD: Let's take a sirnple exanrple. What a culc cat! What's i ls natrre )
ZACHARY: That's rny kitten Roxanne.
Goo: So it 's yours.
ZncHRRv: Yes ... to be precise, she just rvandered irr here one dav an<l I gave her
some food. She's l ived here ever since. She likes ir here. because Iirallr loie her. I
give her everything she needs.
GoD: There, you see. I also really love the world, and I give it everyrhins ir needs.
I-ENsKy: That's not true! (poem) That's not what I need!
Gon: Wrong. You need tragedy more than you think' If there were Íto bad things in
your |ife, how wou|d you be able to value the good things? whal wou|d vou write
poems about? You would absolutely suffocate in all that goodness. (chuckles)
LpNsrcv: Rut... (GoD turns offthe spotlighr with a snap of his fingen.)
ZACHARy: You've got a point, but if Roxanne decided to leave me. she could do so
whenever she wanted, even if she is my cat.
Goo: The difference between your cat and the world
Roxanne. I did create the world.
ZACHARv: You may be right there.
Goo: Of course I'm right. (leans back satisfied)
ZAcHARv: (Shows Gon the cornpleted drarving, a
portrait of Goo.) How do you like it?
Gon: Oh it's beautiful! (looks at the drawing,
satisfied) Oh, look! I don't even have a beer bellv!
ZRCHARY: It's a gíft'
GoB: That's very kind,of you-Howcan I repay_you?
ZacH.'tRy: How about giving me the world? you
could repay me by forgetting about this business rvith
the ownership rights ...
Goo: You call yourself a businessman? Theres qurte
picture and the world, you know.
ZecHnnv: Yes, the picture is rvorth more. (Goo is shocked at this irnpenincnce.)
Now don't get upset. You must admit that the value of anvthins is detennineC br horr,
rnuch rvork has been put into it.
Goo: (relieved) You rnight be right about that,
was a lot more work for me than makins this
concede that.

is that you dit ln't create

a difference betrveerr Íhis

but nevertheless creating the *orld
drawing was for vorr. i 'ou hare 1o

ZncHenv: That's rvhere you're mistaken. If I'rn lrrcky. I' l l l ive to be eighr-r. and l.just
Spent five minutes out of those eighty years making this drarvíng. \.ou are imrnc.rrl].
so the short time you sp€nt creating the rvorld ís virtual|y '"ro p"' cent of 1our lr|.'.
Thus I spent infinitely more time on the picture rhan you dia on rhe ,.r.orld If
anything, you have been overpaid.
(Coo is dumbfounded. ZAcHARv looks rriumphant.)
GoD: You brazen little bastard! (exits with the drawing)

(Buzzer sounds.)
Zecnanv: Yes?
Devll (intercom): Hey there baby, excuse rne, br:t lny car has just bi-okcn dt)u.n and r



need to make a phone ca|l. Would you let a pooÍ, innocent rvoman in?

ZncHnnY: (surPrised) All right'
DEVIL: Hello ..- (DEVIL tries-unsuccessfully to use her charms to seduce ZnCHAnV)

ZACHARY: (furious) Who are You?
Drvll: (pretending to te sírrv) Can I be honest with you? I lied to you. I'm the devil,

but please call me LucY.
ZAcHARY:Oh , Ige t i t .No ,v jus tpu l a l i don tha t ' you ' r eno tgo ing toge tanyu 'he re
with rne. Have a seat and let's talk about it'

D E v I t ' : H u h . W h o d o y o u t h i n k y o u a r e ? Y o u c a n . t j u s t r e f u s e m e . - T h i s h a s n e v e r
rrupp"n"a to me beforel (sits, now calmer) oK, let's talk. You can'r sell the world.

ZecsAnY: WhY not?
r''*'*'. (appáars holding a machine gun) Because'.you treacherous, money.

g,uuuing, ,'i*ardly mobiló little swine, Ive put so much work into it that I'm not

íbout to-iet you jujt sell it oÍT! (points the grrn at ZACHÁRY)

ZAct lARY:Imustadmityou'rer ight ,mypoet ic f r iend.Ith inkÍvechangedmymind.
I won't sell it.
L.^4"", (stunned at first, but quickly recovers) Why you dirty little tumcoat! You

"n"nÁ" 
your rnind.;u'i tit" thati Is that all your decisions mean to you? Peop|e like

váíÍ.",in"upable óf follo.ving through on their ideas. You are a worthless, chicken-
,h"a.ted 

t*erp, and lm not going to Ét you' slimy blue blood dirty my hands. These

hands were born to..""'., íot to*aestroy, and ifI destroyed even one chicken.hearted

twerp with them, it would infect my poetry and my soul as well! (exits, triumphant

and scornful)
ZAeHARYi took, Lucy, I simply have to' sell the woÍlrl I cnn't be-a chicken=hearted

Lerp for the resi of Áy life. i óouldn't live .with the thought that I hadn,t carried out

the biggest decision of my life out of cowardice'
DsvrL: I would stand by you for the rest of your life. Whatever,y,ou want couid be

you., - I can make your-wildest dreams come true- You could live however you

ivanted, and you know what? You could keep your soul'

ZncHaRY: lvho .,r"nt, to live? I can't think of a higher goal in life than selling the

world. In fact, fm surprised it didn't occur to me earlier. It would be the pinnacle of

my career, the sale to b"ut all sales. It's the final goal that mystics have been looking

for in .rain since time began, it's the ultimate achievement, it's how to becotne one

rvitb the universe. What else could I possibly need? It would be absurd to try to talk

tne out of it, like trying to convince a yogi to forget his search for Nirvana and move

into a Palace.
De.vrl: Fine, Mr. Yogi, I won't waste any more of my time with you. Your mindless

chatter is beginning io *"". me out. ['m not coming back, but don't believe for a

minute that you've won- See you around, Sonny Boy, I've got to run'

9."_" " 
the Davtl sing

(Buzzer sounds.)
ZecHaRY: Yes?
LOVE: (intercom) Hi there. I'm sorry to bother you, but my car has broken down and I

need to make a Phone call.



ZAcHARv: (to himself) I can't believe this! (intercorn) All right.
[,ove: Hi. My natne's Rebecca. (Offers her hand. ZacH,tny doesn't rnove, confused.)
.-. The telephone?
ZACHARY: Oh yes, it 's over there.
Lovr: Thank you. (Dials, but receives a busy signal. Obviously verv upset.)
Zncsanv: Well?
Lovp: The line was busy. I don't know what to do norv ... In any case, thanks very
much for your help. (starts to leave)
ZACHARY: Where are you going to sleep? You can't head out alone this late at night.
Lovs: I'll sleep in the car. I don't want to be a burden, really I don't. Thank you once
again-
Zncrnny: Now stop this nonsense! Sleep here tonight, and tomonow we'll take your
car into the city.
LovE: I don't know ...
ZA*cHARY: I insist.

(two years later)
LENSKv: Hey, you bourgeois pig! Let me tell you -
ZACHARY: Wait a minute there. Let me tell you something. My marriage has changed
my life, I was amazed to find that there is something in the world more important
than myself- I never would have thought that love could be this beautiful, and I never
would have believed that it was possible to make such a lucrative investment rvithout
ftnancial profit. The idea of selling the world hasn't occuned to me once over the past
tsa*oaears. tfeeJ Iikean entirelyrewsrson.
LeNsxv: Z,acharyt I've written a good poem. I'd like 1o read it to you.
ZAcHARY: And you haven't got a bomb?
LENSKY: No, I haven't.
ZACHARY: Then let's hear it.
LENSKv: (poem about the disappointment of love) How did you like it?
ZAcHARv: (stands shocked for a moment) I didn't like it at all. (Turns off the spor
with a snap of his fingers, Íhen in a very slow, broken voice) This is terrib|e. Two
years ago, I got involved involuntarily in a business deal, the benefits of r.vhich
blinded me to the risks. That conceited fool Lensky and his poems ... (sinks to the
ground and remains seated there dazed through the next scene)
'**'t

The Death Show
Gimme a D!

. Gimme anE!
Gimme anA!
Gimme a T!
Gimme anH!
whar's thar spell? DEATH!!
What's that spell? DEATH!!

rWhat's that spell? DEATH!!
What's that spell? DEATH!!

- {song)



Well, it 's 1,2,3 - rvhat are you dyin' for?
Don't ask me'cause I'rn onlY death
This rvil l be your last breath
And it,s 5'ó,7 - ain't no use in fightin' fate
'Cause rvhen I knock it 's l2 O'clock
Whoopee! y'all gonna diel
Thank you-very much and welcome to This Is Your Death. We have a rvonderful

shorv fór you this evening. You know, a lot of people ask me if there's life after death.

Now this is probab|y thó most important question there is, but the answer is quite

simple. I always tell these people: look in your TV progpm. After Death comes

Dalias, after Dallas comes the news, and after the news comes the late movie. No my

friends, there is no Life aÍier Death!
Thank you. Well, enough humor for now, let's get down to business. It's time to make

our first call ofthe evening. Lights, please-

(sqlg)
No one likes me
I don't knorv why
I may not be pleasant
But heaven knows I try
So just to show you
Hoq' fair I am
I'll dial vour number
And kil lvour man

So give me a number
You give me one too
Let's hear another
Norv one from you
I need just three more
To seal his fate
So give them to me
Don't hesitate

1 s 7 3 4 1 2

TelepsoNE: Hello?
DEATH: Good evening, I'm phoning from our TV studio. Tbis is a "live" program-
Who am I speaking to?
TELErHoNE: TV? Well ... my name's Parture. Early D. Parture.
DEATH: Well, Mr. Parture. This is Death, and it's your turn! Goodbye and have a nice
rrip!
TELEPHoN E : Aaaaaaaaaaaaaaaaaht



3 ffidÉ.f"áf
Thank you, thank you very n luc l r .  Our spec ia l  gtrest  Íhis  e l 'en ln.u l \  J  \(| t l l l f  pt)3r with
fire in his soul and a chip on his shoulder. This is his first narionai I Y appcarance, so
let's give a wanrl rvelcome to: Lensky!

L,sNSrY: ooem

Well, Mr. Lensky, Im afraid
you for being our guest today.

That was quite rnoving, Mr. Lensk_r. In fact, some
people in our audience moved rrsht out of the
studio! No, but seriously, fantastic sruff. really. So:
as our special guest of the evening. \.ou get our
special prize. Lights, please. Mr L_ensky. your
number please.
LENSKY: 1234567
AxswEnn'tc MACHINE: Thank _you for call ing
Zachary the Businessman. We're unable to answer
your call at the rnoment, but if you leave ,-our narne
and nutnber, we'l l be in touch with you.

today just isn't your day. Better luck next tintel Thank

And thanks to our studio audience and thank you at home for tuning us in. we've run
out of time, but we'll see you next week on This Is your Death.

LovE-DfATH Dance

(buzzer sounds)
Zecrnny.; Yes?
GroRor' D. DRÁGoNSLAYER: (intercom) Good day. This is George D. Dragonslayer.
May I come in?
ZACHARY: Please do. (presses !rrzzsl)
GroRcB D. DRÁGoNSLAYER: So, have you completed the paperwork?
ZAcHARY: Yes, I believe I have.
Gronon D. Dnac'oNsLAyER: It has taken quite a long time. I was starring to rhink it
would never be finished.
ZecHanY: You could be more understanding. Afier all, thrs isn'Í art el,eryday
transaction we're conducting. Please sign here. (both sign the contracr)

Epilogue
* * *



HÉTKzzNANAÍNK
T/

Kovács János a budapesti ál|atkert viváriumában dolgozott mint gondo-
zó. Minden regge| hétkor kitakarított, megetette az á|latokat, majd estig vigyá-
zott a nyuga|mukra. Lassan húsz éve te|t minden napja a bogarak köá, és
mindvégig va|ami eseményre várt, va|amire, ami megvá|toáatja az é|etét.

Egyedü|élt nagyszü|eítő| örökölt házában, társasága csak az a néhány
rovar volt' ame|yeket maga szaporíhott az á||atkertbő| |opott példányokból' Az
embereket egytől egyig gytj|ölte, barátai csak rovarok voltak. ok egy á|ta|a
épített - és napról napra fejlesáett - makettvárosban éltek. A város po|gármes-
tere természetesen ő vo|t, ő irányított mindent, a rovarok csak'kegye|mes
uramnak,'szó|íthatták' és ha nem engede|meskedtek neki' ő kegyet|enül
e|teoosta őket'

Egy szép májusi napon gondo|t egyet és e|határoáa, hogy kibővíti' váro.
sa határait, és hogy ke||ő számú |akosa legyen, betört az á|latkertbe, és egy
jókora hátizsákba és néhány szemeteszsákba bepako|ta majdnem a te|jes ro.
vará|lományt. Szerzett néhány patkányt is, hogy ne haljanak éhen szerencsét-
len po|gárai. Mikor hazaért, elengedte őket, meáe|enre vetkőzött, és befeküdt
közéjük. Az egész |akásban magasan beborÍtottak mindent az á|latok.

- En vagyok a Bomlás Hercege . szólt.
Napok teltek et és őrovarokkat-ésrovarokon éft: Naphosszat iivoftözöth

hogy ő egy ''távolí misztikus hatalom küldőtte', és "ő lesz a világ ura,. és ha-
son|ókat' de mikor háza e|őtt gyű|ni kezdtek a hívei, még ő is meg|epődöü.
Legalább kétszázan ál|tak a kertben, és várták lesütött szemekke|, hogy ő szó-
za|otintézzenhozzájuk. Az ő testÜk is rovarokkalvo|t tele. Mindegyíkük kezé-
ben zsákszámra nyüzsögtek az apró á||atok. Ki|épett a teraszra, e|torzult, vér-
ző testét pókok' sáskák, svábbogarak, termeszek és po|oskák ezrei borították,
majd megszilalt:

- Népem, féregtestvéreim! Bomlásra születtünk mind. Az é|et |assú
enyészet, és a Halá| a végső megvá|tás. Az enyészet ví|ágában é|Ünk, testünk
és |e|künk férgek marcango|ják, az o kezében vagyunk mind, Engem kÜ|dött
értetek, hogy az örok anyag bennetek |évő része ismét az tvé |egyen' hogy
e|fogadjátok a végső kegyelmet' az ősi kínt, magáévá tegyen benneteket,
hogy mind részecskéi |egyetek a legősibb |étezőnek, az o világában, hisz
egyek vagytok kezdettőlÍogva, hisz egy a tudatotok' és egy az akaratotok! En-
gedjetek azerőnek, és o |esáek! En vagyok a Bomlás Hercege, a Káosz urá.
nak küldötte. A Föld az enyém, |egyetek kopoim a végső kÜzde|emben!

Az emberek letérde|tek' majd |ehasaltak a rengeteg rovar közé, s testÜk
eltűnt a rovarok sokaságában. A hátsó sorban ÍekÜdt Kovács József, nyugdíja-
zott gépÉszrnérnök és felesége. Kovács Józsefné, napközis tanár'

- Miért nem hittünk eddig semmiben, drágám? -kérdezte az asszony.
Kovács József nem vá|aszolt, de szenÉben remény csi||ogott...

1995. december 24. Preiszner



P i rkadt .  A  tavasz  e|ső  madara i
már elcsicseregték egymásnak,
hogy Íáznak, de seba|. bizonyára a
szép hosszÚ meleg nyarunk lesz.

Ebben az évben először sÜtött
be a nap az ablakon. Sugarai ugyan
nem melegítettek, de szikrázó fé-
nyük végigsimították L arcát. Egy
kicsit  fe|jebb hÚzta a paplant, de a
nap e|ő| nem tudott így e|bÚjni.

.  Már i s  reggeI  van?  -  gondo|-
ta, s hirtelen kinyitotta a szemét,
majd ahogy kinyitotta, be is csukta,
mert tel jesen mindegy volt,  hogy a
fénytől  Vagy a szemhéjátó l  nem |át
semmit. Az órája után nyú|t. 6 óra
volt.

-  Ha nem akarok  zuhanyozn i ,
akkor van még egy negyed órám,
v i szont  ha  akarok . ' .  -  és innen nem
mert tovább gondo|kozni,  mert fé|t,
hogy n incs  ere je  fe|ke|n i .  KÜ| önben
is ,  o Iyan j ó  így  feküdn i .

Jó néhány házt ömbbe| arrébb
B. ekkor már ta|pon vo|t. Beá.
gyazott, s reggel i t  cs inált  a csa|ád
t öbbi tagjának. lgaz, hogy ők csak
egy óra mú|va kelnek majd fe|, de
addigra ő már nem |esz otthon.
Most éppen a szokásos regge|i te-

jecskéjét iszogatta a ny i tott  ab|ak
ná | '  E zen  a  t á jékon  még t óbb  ma
dár vo|t ,  s  mind egyszeÍre énekel t .

-  Ugy  | á t s z i k ,  s zép  napunk  Ies z
-  gondo|ta,  mik özben fe|h ö rp intette
az uto lsó  korty te jet  is '

V á | to znak  a  do lgok .  Egy  éve
még ő kapta készen a regge| i t ,  de
amióta befejezte az isko|át ,  és
doIgozni  kezdett ,  ő  |ett  a korán keIc l
a  c sa | ádban .  E Imos ta  a  poha ra t ,
ma jd  c i p ő ,  kabá t ,  t á ska .  s  e | i ndu| t  a
vá ros  f e |é '

Jégh ideg  víz  h ömp ö l ygo t t
vég ig  L  há t án ,  v á | | án .  ma jd  az
egész  t e s tén .  M ind ig  h i deg  vÍzze l
zuhanyozott .  Ez vo l t  az egyet len
módsze r  a r ra .  hogy  va | óban  Íe | -
ébredjen.  L sosem regge| izett ,  csak
ha e léto|ták.  Vo|t  már,  hogy egész
est ig nem evett  semmit ,  akkor is
csak épp bekapott  va|amit  gyorsan'
Háromnegyed hét vo|t .  Még egy-
szer végignézte noteszában a rrapi
teendőket,  majd becsapta maga
mögö t t  az aj tó t .  t t / ind ig rohant '  So.
sem vo | t  megá | | á sa .  Csak  akko r
érezte jó l  rnagát ,  ha cs iná l t  va|amit '
Szerette az embereket.  Nagyon sze-
re te t t  ö r omet  okozn i .  M indenét
odaad ta  vo lna ,  ha  meg  tud  neve t -
t e tn i  va l ak i ,  ak i t  add ig  sohasem
|átott  mosolyogni  e lőt te.  Megsi
mogatta a szomszéd c icá ját ,  ma1cJ
e I i ndu| t  I e fe |é a  |épcsőn .  A  kapuban
ismét a szemébe süt ö t t  a nao'  c je
mos t  má r  ö r ü | t  nek i .

-  Tavasz van -  suttoota,  es
e l i ndu| t  a  bank  f e lé '
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A v i l l amoson tomeg vo l t  es

bűdos .  B .  k i  nem á| | l ra t ta  ez t .  de  há t
mi t  vo| t  mi t  tenn i ,  a  vá ros  az  i |yen.
Lega|ább a nap sr. j t ö t t .

L amikor negyedszer szál|t Íe|
a metróra 12 órakor, és huszon-
harmadszor hal lotta. hogy "Kérem
vigyázzanak, az ajtók záródnak!..,
akkor megkérdezte önmagátó|,
hogy nem kéne-e vennie egy autót,
de nem kapott egyértelmű vá|aszt.
Tény, hogy hiányzott valami az éle-
tébő|'  de nem tudta, mi az. Hogy
boldog volt-e? lgen. Mindene meg-
vo|t. Tudott kiveI beszélgetni,  tele
vo|t barátnőkke|, és álta|ában siker-
é|ménye vo|t, mert amibe be|e.
kezdett, az be is j ö t t .  Mégis volt
va|ami, amit ő sern tudott igazán
megmagyarázni.  Evek óta várt '  hát-
ha tórténik valami más' de semmi.
Tudta ő, hogy nem autóra van
szüksége, se nem még t öbb nőre,
hanem egyetlen dologra, ami ma-
gában íogIaIja a Vi|ágot. A fényt, az
iI latot. az ízt, a tapintást és a
hangot. Néha elmerengett ezen, de
tel jesen megfogalmazhatat lan volt
számára.

Megint megszólalt  a hangszó-
ró: "Kérem készítsék e|ő jegyeiket,
bérleteiket, mert a ki járatná| el|en-
ő r ö k  do|goznak! . .

.  Mégis csak kéne egy autó! -
gondo|ta, miközben nagyot sóhaj-
tott.

B. egy kicsit  eIfáradt. Rohan-
gá|ós napja vo|t '  Egy barnított üve-
gű presszóban ü|t, a kávéskanalat
hintáztatta jobb kezéve|, s közben
az utca fe|é bámészkodott' A
barátja járt a fejében. Három napja
nem talá|koztak, még csak nem is
beszéltek te|efonon. Szerették egy-
mást, habár egy kicsit  most össze
voltak Veszve. Természetesen egy
apróságon. Nem e|őször Íordu|t

e|ő .  B .  néha te l jesen k iboruI t .  o rá -
kat tudott zokogni, de persze csak
akkor, ha senki sem látta. Többe|
érdeme|t  ennél .  o  vo l t  az ,  ak i  iga .
z.án megérdemelte, hogy szeressék.
Ertékes |ány volt.  Eszébe jutott,
hogy egy kicsit  szabadságra akar
menn i .  Nem akar  regge| i t  cs iná|n i .
nyomorogni a vi l lamoson, szalad-
gálni egész nap, hanem egy kicsit
egyes-egyedül lenni.  A gondola.
taitó l  is meg akart szabaduIni.  Sze.
retett vo|na venni egy o|yan mé|y
Ievegőt, hogy minden gondját baját
e|Íújja veIe. Későre járt.  Egyked.
vűen banduko l t  az  a lu| j á r ó  fe |é.
, .E| te| t  három nap;  egy  szó  né|kÜ| .
Fe|hívom l. ,  .  gondolta.

L furcsán érezte magát. Kor-
gott a gyomra. ,,|lyet is rég látott a
t örténelem!,, .  mondta magában,
és az e|ső bódéná| Vett egy szend-
vicset. Azon morfondírozott, hogy
mi történhetett ve|e: dé|e|őtt meg.
kívánt egy cigarettát, hoIott nem is
dohányzik; három kórÜ| ma|dnem
e|ütötte egy autó, mert egy női
fenék után nézett; most meg ez az
éhség? Ugy döntött, hogy fo|ytatja
az utó lag megmagyarázhatatIan
dolgok sorát. és fe|hívja a te|efonos
mesemondó szoIgálatot. Megcé|oz.
ta az első te|efonfÜ|két' de ter-
mészetesen az nem működött .  El-
indu|t az aIu|járó fe|é.

B. már harmadszor nyomta
be ugyanazt a hét számot. de
semmi nem t örtént. Negyedszer is
megpróbálta. Negyedszer is tök
süket volt a telefon. Lecsapta a
kagylót.  sarkonfordult és lehor.
gasztott fejjeI e|indult hazafe|é. L
fe|vette a kagy|ót, tárcsázott' majd
B. után nézett, s ha|lgatta a szép
szőke herceg és a kirá|ylány igaz
történetét.

Lász|ó Péter, KéVé
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TELFIOK
En városi gyerek vagyok. AhoI

szüleinr |TvoltábTl felnÖttem, csak nra-
gas házak és lxton ven ktnil. Nekem a
világ sokáig Úgy tűnt' mintha az ember
építette volna fel.

Amikor kicsi voltam, a felhÖket
néztem a város felett. Apánrmal hatal-
mas bárányokat és juhászokat láttunk
beléiük. Mamár tudom' hogy azok a
bárányok és azok a juhászok ecy jG
kora gyárkéménv mel-
léktermékei voltak csak.
Pedig nekem akkor ma-
ga volt a csoda, hogy
ny ájak lege|nek az égen.
Ki-s csacsi voltam. De ma
már.na1ry'szamárva.
gy"ok, és a felhÖ az égen
nrár nem meséket re|t,
csak ámyékot hoz fejem
fölé.

Nekem avárosaz
otthonom. Ahol én lakonr, on szenny,
fust, romlottságvesz kÖnil És mégisaz
enyém ezavátos. Mert emberek lak-
iák, akik in élnek. Az utcámban ha
szenrlrc jÖn velem valaki, tudom, hogy
féliek vagy rákÖszonjek. De ha akarok,
el is búihatok, egy lehetek a sok között
Itt ,.társaságban,' is magányos lehet az
ember, a kurya se kérdi, ''mi a bai, mi-
ben segíthetek?,''

Én városi gyerek va5ryok, mégis
most itt állok a Székelyföld közepén
egyedül egy domb tetején. A messzi
távolban koros-körül hegyek. Isme-
rÖsek, mégis fenyegetöen ismeret-
lenek. Nagyok és méltTságteliesek.

Evmill iTk óta itt ál lnak, és most úg1'ér
zem - én, ()nzÖ ember -, csak rám vár
tak idáig' I-ent a vÖlgyben éppen egy
gulya baktat be a falr,rba. Kolompiai
csengése a templonl harangjával fele-
sel. KÖrtilÖnem megázott méhek dön-
gicsélnek. Beleng mindent a nyrrgalom.
HűvÖs van. lábanrat a nedves rét fri-
szá\ai nyalogatják. Kezem eL fezTsan
zsebembe süllyeszten-r' és nagyot szi

v<lk a friss levegÖbtl.
Fent az égen ott van
már réga Hold' dc a
Nalr nenr zavarlatja fia-
gát, szépen lassan hírz-
za nlagára a '.hcgyaka-

ríx']- ' --.
Itt állok a domb-

tetÖn, ktrulöttem n]aga
az Isten. Lranypalástia
van, amit hegycsipke
szegé|y ez. Hűvös, friss

esÖil|atot lehet belém. Azt hallottam a
rabbitól, hogy az Isten, amikor MÓzcs-
nek átadu a tízparancsolatclt, nem az
égbÖl tette ezL, de netn is szá||t|e a
Sinai hegyére, hanem ()nnan diktalt,
aho| az ég és a fÖlcl találkozik'

Itt a horizonton esÖfelhClk stlra-
koznak. Ehnentben vannak. Itt hagr'-
ták az est il|atát, é.s továbbá|ltak. }'íég
utol1ára azért Ök is megflirrJenck a le-
menÖ nap utolsl fényeilx'n. Ncnl ór-
teÍn, miéí, lriszen innen a cltlnliltetc)rt.ll
nézve olyan tisztának tÍÍnnck

Nagl' A,licr.s Zin<>sz:uly



Wi$rsf 1 9

A fegztivá|

Nagy a színpad, s egyedül e nagy tér közepén
csoda vo|t, hogy nem is Íéltem. Tapsolt a közönség!

Egy Íekete |epedó a fénytől még eltakart,
de fölá||tam s |edobtam. várva a diadalt.

A zeneszó hangos volt, és vakított a fény-
|nnen fentri| sötét voÍt és nagy a néző|ér.
olda|ró| a kamerákka| engem követtek...

Ta|án kicsit é|veztem, hogy célpontjuk lehetek.

Büszkén ál|tam, s kihaszná|tam óriás táncterem,
miveI aho| gyakoroltam, nem vo|t táncterem.
Amit adtarn, én vo|tam, és nem koreográfia.
Eq nem egy taná1lanitott' hanery q ry-qnla _

De ezt senki nem tudhatta, ott vo|tam és kész.
Akkor még nem tudtam, a negyedik hely enyém.

A sok beÍolyásos e|vette helyemet.
Nem én, csak a gazdag rokon kapott he|yezéseket.

Kit érdekel? - mondtam én - hisz van még sok idő!
GyŐze|met nem érdeme| tÜre|metlenkedŐ.

Es a csÚcson mindig van he|y, menni ke||tovább...
Bármi lesz ís, áttánco|om az egész éjszakát!

Ronnie Waker
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. Cyerürlk! Még egyszer űjra az egész sofl. I:,s tt-tt ls l  hoppl Nent .1ti. l l rttt i ls.

c rne ld  k i  rendesen!  Most  már . iobb.  l ld i '  r ' o Iná|  szí r 'es  re r ldes  grad je te-1  t lg ra l ) l . ,Nc] I l .
ttetn, netn! A chenes nern jó! - rniközben ordított a,, crck kidagadtak a n1,akarl. \ lár

negyedik órája próbáltak két sort '  de sehogyan sern sikeri i l t  úgy. ahogr, azt a

koreográfus elten,ezte..
A f iú lassan letette a lány' és oda|épett az eg1' lk t i ik örhöz. Be|enézett. i:g1

l'égsőkig e|csigázott arc nézett rá vissza; az izza.Jtság kis patakokban folyt le a

hornlokától egészen az á||áig. Kinyújtotta a nyelr 'ét a tük<irképre. tnajd hirtel...n

e|fordult, és levágta magát a t i ik ör elé. ' ' l\, lár nem birorn tol.ább! Kifú|om |nal iat l l .

azután ío|yatlratjuk' '  . rnondta el lentrnondást nerrltűrő hangon.
A terelnben ket fal üvegből volt '  az egyrk cl i i tt korlát. arrrcly'rtél tnost eg.' .

elgyöt ön arcú, huszontit él, körül i  lány ál lt '  Izzadt r 'olt. a testhczál ló próbanrha

tel. jesen hozzátapadt. Mellette egy hasonló korú ferf i  i i l t  a t irki jr lábánál. \/el i ik

szentbcn őszülő halántékú, idegesen cigareltázó ferf i  ál l t - a koreográfirs. 
' ' . ló l  r 'an' öt

perc pihenőt kaptok, de ha azután sem lesz ió, akkor régeztetn r 'eletek!.. . tttt l l tdta

lralkan, rnintlra tnár netn is hitte volna el azt. atnit lnoncl; hangja rekedt és rnély vo|t '

A f iú és a lány a balett egyik legobb párosát alkották, és éppen a Hattyírk

tal 'ának két sorával szenvedtek immár a negyedik hosszíl órája. .t.Ió l van, lete|t az idő.
Munkára!''. rikkantotta a koreográfus' és már l.lYolna senr l'o|l rajta semrnife|e
fáradtságnak' A lány lassan a kezdőpozícióba hely'ezkedett, és a f iú is felkelt. ' 'Hárorn

és.. ' '  - hangzott a felszólítás.Egy forgás, egy kiernclés. a chenes' rnajd a lány grand

-lete-le' újra össze és isrnét szét'.. ' 'Végre! lstenek r,agy.lok! tgy kelIett volna ttrár
órákkal ezelőtt, és rnindenki kevesebbet dolgozhatott volna. I ' lég trtára, rnenjetek

haza. Köszönöln''' - fogta szakadt kabátját, és rnár kilrt is r'olt a terernből
' 'Nem lesz ez igy jő|. t ldi, te olyan fehér vagr', tnint a fal. Rosszul r 'agy.?'. .

kérdezte a f iú, miközben a lányt letette a ft i ldre. Az rnegrázta a |ejét. ' 'Akkor 
ió Na.

tteketn tnennern kel l . a csa|ád rnár biztos hiányol otthol l . ' '  köz ö l te. Puszi l  nyotrrott a
lány arcára és kiment. Az ajtóban rnég visszafordtrlt ' '[] iztos, hogy 1ól vagy?' '  A lánr
ból intott, rnajd az ajtó puffanó csukódását lehetett hal lani és a z'ár halk kattanását.

A lány egyedül tnaradt. Lefeküdt a |oldre és a plafont bárnulta. Lehunyta a
szetnét és élr,ezte' ahogy a gondolatai elkezdenek kal.arogni a fejében. Képek
jelentek rneg előtte, arnelyek teljesen éleÍs.zeniek r.oltak. nl intha cgy f i l lnel néztlt
volrra. Először táncolt. A t lattÉk tavában. o volt Odette. éS tetszetl rnagának a f i|rrt.
arnit látott, még mosolygott is rajta. Azután otthott volt' A férje rnellett ült az ágvcrn.
az át ö lelte és egy tneleg puszit nyomotl a hornlokára. A f i lmen é|es r 'á ltás és lnáris
eg-'.' gyennekarcot látott, aki énekelt: .'Kiskacsa fiirdik fekete tóban' anyjához kelszül
Lengyelországba'. - énekelte bájosan a gyennek- l] irteletr szorítást érzett a torkábalr
és hidegnek érez|e a kezét, kinyitotta a szetnét, de netn látott. Pánikba esetl és i]cdlen
kapálózni kezdett. Eláju|t. Majd egy fel órán át feküdt öntudatlanul a próbatereIn
padlóián.
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i \ r r l rkor k i Ic1 lc ' t t  az l r r tczct i r i j l  l ]1cgcSap1a a h ideg szé|.  l :ázott  t 'gr  k ics i t .  cs
l lag\()I1 rossz-tr l  r t l l t '  i \z  a grctckarc Icbcg. ' t1 i t  5ZcI l le  c lő t t .  és fc l l1 ,1c l r l  t ]1]\ 'a l laZ l  a
rt torrr l ókát  ha l lot ta:  . .K iskacsa furd ik |ekctc toban. . . ' '  Megrázta a |ejét.  fe lhaj t<rtta a
kabát|á l r  a ga lIe ln és e l induIt  lefe|é a lópcsőr l .  Az űt ia egy forgalr r las utcá l l  á t  \ ,ezetet l .
a kirakatokat ttózegette' szines |érrvck i 'r lágitották rneg a délutáni esőtő| tné.u Itedr'es
.járdákat. Késő este voIt tnár. de az autók csak .jöttek.rnentek rnellette. Kék, zriId.
sárga és fehér foltok száguldottak Iragy sebessigge|' spriccelték a r' izet a járdára, de a
lányt nern zavarla, hogy vizes lett, neln is vette észre. A gondolatai lnegint
clkalandoztak. ' 'Ha holnap is ennyit fogunk szenvedni, akkor a hétr'égén netn lesz
erőm eltnenni anyuékhoz ebédelnr. Anyu akkor biztosan kiboru|, a rnúltkor sem
voltam ott' pedig apu születésnapja volt. Netn tehetek róla, hogy a Tanlás
kétbalkezes, és netn bír rendesen kiernelni, és a chelen-nál sem tud rendesen
rnegtartani. Hogy jutott eddig? Bár én sem panaszkodhatok, olyan voltatn tna, mint
egy kezdő. Csoda lesz, ha netn veszik cl a Szerepet. Ugy viselkedtünk tnint a
gyerekek... gyerekek... gyerekek... ' 'r, isszlraIrgzott a szó a |ulében, azután ismét
felhangzott az ének . ' 'kiskacsa furdik fekete... ' ' - megingott a lába alatt a talaj, és egy
kirakatnak tántorodott. Arca rrekisitnult a hideg üvegnek, és lassan lecsúszott azon.
arníg a |cildre nern huppant. Szinte törökülésben ült, és rnegint netn r.olt az
eszrnólctérrél. Arnikor magához tért, egy óriási kiáltás szakadt ki beIőle. ' 'Nern1'' -
ordított' szintc etnberfeletti hangon. ' 'Nenr lehet, ez neln lehet' ' - kiabálta zokogásba
fulladó hattgon. Ott ült a forgalrnas úton, a .1árdán a kirakat mellett, alnelynek zöld
neonfényei rnegs'i lágították a sirástól rázkódó testet éS a sós könnyektől nedves arcot.
Az ernberck elrnentek rnellette, egv-etlen szó nélkül.

Sokarr voltak a rendelőben, anrikor beért. A nővérke éppen kijött elkérni a
kartonokat. ' 'Csengery Ildikó vagyok' és beszélni szeretnék a doktor űnal.' ' - rnondta.
..Azonnal' ha lehet', - tette hozzá, tnert a nővérke elhúzta a száját és be akarta csukni
az orÍa előtt az ajtót. ' 'Ülj örr le. szólok Iteki. '. Felelte unottan és sértődötten elég
rekedt hangon a fehér kerrrényített kötényes nővér, aki nagyon szőke, nagyon
alacsorry ós nagyon e|lenszenves volt. A lány megfordu|t, leült egy szabad helyre.
tJgy rernélte, hogy azonnal meg|elenik az orvos' de netn így történt. Majdnerri egy fél
órát kellett várnia az eléggé lerobbant rendelőben, arnelyben a betegek íából készült
igen kéIryelrrret|en székeken ültek, a lábuk alatt pepita csempe voh. arnj nagyo|r
za\,arta a lány szernét. Az ablakon besziirődtek a tavaszl tlap sugarai, arneiyek élesen
rttegn iIágították az otl r.árakozókat.

Mar éppen el akart rnenni űjra szólni. hátha
elfelejtették' arnikor rryílt az ajtó, és Irtegjelent az
orvos' Magas, |ekete hajű férfi r'olt, akiről
tnessziről megmondható volt, hogy orvos. Bajuszt
viselt, amely tnár őszülni kezdett. Az arca
bizaltnat sugárzott. Mikor kilépett, eIrnosolvodott'
ekkor két gödröcske jelenÍ meg az arcán' ettől
sokkal fiata|abbnak látszott' pedig nern volt idős'
olyan negyvenöt év könili. '.Jó napot, Ildikó! Iv,li
tÓrtént?'. - a hangja lágyan csengett. - ' 'Jöjj ön be
Uljön |e arra a székre'' . mondta és behuzta a lányt
az ajtón. majd egy kényelmes fotelra tnutatott. A

,+4'aru 4S
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]átrl, odantenl és belehuppanl. Puha vo|t és ke|lernescn lt)eleg' érczttt Ichctcl1. l]ogY a7-
i rnér l l  r r lég va lak i  r r rás üh benlre. ' .Nos? ' ,  .  kérdezte az on,os '  ós  a lárr1, t l r t lcsélte az
előzíí rrapi rosszu|léteket, a gyennek éneklését' és rnég sok olyall do]cot. all l l l az
ernberek csak a legközvetlenebb bizallnasuknak rnondanak el, r,agy rttég aItItak setn.
Egész életükben magukban hordoznak valaInit. Egy á|mot' egy titkot, egy' ellesett
pil lanatot, amit néha a |egrosszabb pi||anatban idéznek fe|, nenr Íudatosan, tel.iesen
váratIanul. Ekkor a hangulatuk szinte azonnal tel-jesen rnegváltozik. többnyire
ellentétére fordul. Ezek az képek' mondatok mindenkit e|kisénrek. Ildikót is-

Miutan mindent elmesélt, az oryos arla kérte, hogy rnesé|jen a gyennek'korától,
legelső emlékeitől kezdve mostanáig. ''Bánnit elmondhatsz, arni eszedbe jut.'' - Szólt
a doktor. A lány csak mesélt' majdnem egy órán keresztül. Ahogy beszélt, teIjesen
megvá|tozott az arckifejezése, a komolyság e|ttínt, helyébe vidámság vagy
szomoruság került attól fiiggően, hogy éppen vidám vagy szomonr ernléket mesélt.
Az arca egészen kipirult. A fejét hátrahajtotta, ahogy a lámpa fénye megvilágította az
arcát, rnég szebbnek látszott. Haja szorosan a fejéhez sirnult és a larkója folött egy
fonnás kontyban végződött. A szeme bama volt, szép nagy, meleg szelnek, ame|yek
ha nyr-rgodt volt, ábrándozó tekintet kö|csönöztek neki. Az ona egyetles és kicsi,
aInikor nevetett, kivillantak szabáIyos fogai. Szép volt. Az arca hannonikus és üde
vo|t általában, átn az utóbbi időben megváltozott. Nyugtalan lett és a Szelnei alatt kis
ráncok jelentek meg - a kialvat|anság je|eiként. hz éjszakákat gyű|ölte, mert fo|yton
hánykolódott, forgolódott és rosszat álmodott. Mindig ugyanazt. Minden áldoÍt
éjszaka uwana7 az álmot látta. A gyennekarcot, aki mindig ugyanazt a mondókát
szavalta. "Kiskacsa furdik fekete tóban...''

Amikgr e|ment az on'ostól, semmivel sem. é*ezle kónnyebbnek rnagát' pedig
megkönnyebbülést várt a látogatástól. Ehelyett Írzonban üres nérnaság kö|tözött a
lelkébe. Semminek éÍe^e magát. Tudta, hogy ez a rossz á|om a végzete. Minden
olyan távolinak tűnt, mintha eddigi éIete csak egy film lett voIna, amit mindeddig
nyugodtan, figyelmesen nézett, és ktizben megegyez1e, hogy mit tesz majd
másképpen, ha vége a filmnek' és ő újra végigsárja a már |átott he|yeket. Megint
rátört a rosszul|ét. Megint hallotta a gyermek énekét. Kiverte a víz, elfehéredett és

megá|lt.
Mikor a próba hatodik őráját kezdték'

már rnindketten használhalatlanok voltak. Már
éjfé|re járt az óra, arrrikor a koreográfus
e|enge<lte őket. Az Ö|tözőben a zuhany alatt
furcsa ötlete támadt. Azonna| beszé|ni akart
egy régi ismerősével. NeIn is tudta, hogy jutott
eszébe hite|en a fiú. Régi boldog és f;ájó
emlékeket idézetl, egy csodás diákszerelmet,
amely az első és a leghatártalanabb volt
minden eddigi közü|. Mikor fe|öltözött, leInent
a hallba és a te|efont kérte a portástól.
Tárcsázott A harmadik csengetés után egy
álmos hang jelentkezett a túlsó o|dalon. Csak
most jutott eszébe' hogy már éjjel egy óra is
elmúlt. Elnézést kért a kései zavarásért és
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bet l lutatkozott .  A tű lsó  o l<la l  azott t raI  kapcsol t .  Ma1dneur cgy órárr  kereszt i r l
beszélgettek, közben régr i.-rnlékeket idéztck' rrlűlt dolgokon nc\'etlek. ..\ fiű
felajánlotta, hogy elrncgy a lárlyért, de az inkább azt javasolta, hogy taláIkozzanak
egy kávézóbatt' anlely nlég biztosan ttyitva r,an. A flű azonban azt tnondta, hogy netn
jó, Inert a kisfiát neIn szívesen hagyná egyedül, úgyhogy inkább a lánv nlenjen hozzá.
Ebben maradtak' elköszontek egyIrrástól és a lány eli lrdu|t.

Izgult odafelé, a fiú e|ég lnessze |akott' de az idő mintha repült volna. A
gondolatok számyán szállt ' szerelmes órák a Gellérthegyen és az Al|atkertben,
felhőtlen pillanatok a Balettintézet előtt, az a kép, ahogyan ott állt a fiú és rá várt, és a
szép órák, anliket együtt töltöttek. Azt tervezgették' hogy milyen hazban fognak élni'
amikor összeházasodnak, és rnilyenek lesznek a gyennekeik, de aaán minden
rrrásképpen alakult' távol kerültek egyrnástól. Most a viszontlátás öröme szinte
megbabonázta a lány. Felment a jól ismert ház lépcsőjén és csengetett. Az ajtó szinte
azonnal kinyílt. A fiű ott állt előtte, pont űgy, Inint évekkel ezelőtt oly sokszor.
Semrnit sem vá|tozott. Magához hírzta és megölelte. olyan jó érzés r,olt' olyan
biztonságos és meleg. Betrrentek és leü|tek. Hajnalig beszélgettek és lassan visszatért
közéjük a hajdani beszé|getések ódon hangulata. Reggel a lány elmenq de megígérte,
hogy délután ismét eljön.

Ahogy koraeste ismét ott ültek a kanapén' teljesen váratlanul tnegjelent az
ajtóban egy kisfiú. Olyan öt éves fonna, szőke göndör hajú, kék szemű, eleven kisfiú.
Ahogy belépett, ránézett a lányra, és elindult felé. Mikor odaért, leült a lány elé és
elkezdett beszélni hozzá. ,,Te vagy az anyukám?'. - kérdezte. A lány nem tudott
r'álaszolni' meglepte a kérdés. ''A fiad?'' - fordult a fiúhoz. ''Nem, igazából nem. A
bátyám fia' de rnióta elutaztak, én leve|en, és ennek már négy éve, úgyhogy szinte
ntár az én fiam. Es az is marad' A bátyáméknak nem kellett.'' A kisfrú megismételte
az előbbi kérdést. A hangján ttirelmetlenség és izgalom érződött. A lány kérdőn
nézett a fiúra. Mil válaszoljon? Ahogy ismét a kisÍiúra nézett, annak vágyakozó
tekintelébe, szinte Ónkéntelenül válaszolta: ''lgen,' A kisfiú lassan felkelt és a lány
ölébe ült. .'Akkor jó'' . rnondta eIégedetten. ''Enekeljek neked? Tudok egy szép dalt,
elénekeljem?'' A lány bólintott, és a kisfiú elkezdett énekelni ''Kiskacsa furdik fekete
tóban anyjához készül Lengyelországba.'' A lányt kellemes melegség futotta át és
meg<i|e|te a kisítút, aki meleg' cuppanós puszit nyomott a lány arcára.

Grőger Dia, iGRic



RoetE'lT És s|MoNl
Robert Sunder futott New York

utcáin. Alig várta, hogy lrazaérjen. Egye-
dül akart |enni gondolataival. UÍá|ta az
embereket, az á||andó tcimeget, a várost, a
világot, az é|etet..., az é|etét. Undorodott
rrrindentöl és mindenkitö|. Nem volt ba.
rátnöJe, kurvákat fizetett, hog} kie|égit.
sék. Néha drogokhoz is nyult. Szinte hív-
ta a halá|t. Gyakran verekedésbe is keve-
redett. A rendőrcik már jól ismerték az ar-
cát' Ha be|ekttonek, vagy rrem tetszett
rreki, ahogy néúekrá, rnáris ugrott. Nem
torödött azza|,hogy hol van. Bebeszélte
magának, hogy rnindenki utálja' és bánta-
ni akarja. Pedigez nem ig.v volt...

Egyutl bérelte a lakást barát3áva|.
Simon Graves nyugodt ember volt. Teljes
el tentéte Robertnek. Szinhánba, estél1,ek.
re vglt Jtivatalos; állandó$arii{lróje volt,
aki segített neki, ha valami gond1a akadt.
Kiskorában hasonlított Robertre. Kipró-
bálta a drogot, ivott, veszekedett sziilei-
vel, kihasaálta a |rínyokat . Aztán egy idö
után rájött, hogy lrülyeséget csfuál, ez így
nem élet. S ha nem is egyik napró| a má-
sikra' de pár |rónap a|att megváltozott.
Mintha kicseré|ték volna. Szerette vo|na.
lrogy barátja is átélje ezl' érezze,hogy ez
így nem megoldás. Változtatni, segiteni
akart

Robert nem ismerte Simon múltját'
de tudta, hogy rá sámíthat' Idönként
ki<intötte neki a szívét. Sokszor e|dÖntÖt-
te, hogy normálís é|etet fog é|ni, de vala-
hányszor kudarc érte, már nyúlt az üve-
gért Nem fudta elviselni a vereséget. Si.
mon ilyenkor mondta neki, hogy ne ad.;a
fel, de nem ha|lgatott rá. Teljesen kúlÖn,
saját undorító életét akarta é|ni' és nem
engedte, hogy beleszó|janak.

Baráda látta, hogy Robert ltnkre-
teszi magát' hog-v rrap tnitrt lrap. reggeltöl
eslig iszik, ktrrvázik, gyógyszereket szed.
Segíteni akart' de próbálkozásai siker1ele-
nek voltak. Egv déle|itt is - rniközben te-
át teft föl - éppen ezerr gondolktlzott.
Majd |eü|t a konyhaasztalhoz, elövette
konyvét, és o|vasrri kezdett. Magáva| ra-
gadta a törtérret, nlely egy Ílatal. kabító-
szeres |ányról szólt. Eszre selil \,ette,
hog,v elkésziilt a tea. Hifte|en kirtyílÍ Ro-
bert szobájának ajtaja, és barálja alakja
je|ent meg e|ötte. Fe|tünöerr rr'vtrgodt volt'
Rámoso|ygott Simorra.

- Jó regge|t! Hogr' vagy.l Kész a
tea' Ne állj fel! lJagyd! Ma1d én toltok
neked. o|vass nyugodtan tor,ább!

Simon nem tudta rnire r,é|rti ezt a
kedrresseget. Bará[iára nreredt, neln ttrdotl
mondani semmit. Robert ilyet rnég rreln
tett. Rosszat sejten. Egy pillanatta| ké.
sÖbb ordíüíst hallott Robert szobá.;ából.
Berontott. A fiű az ablaknál állt, kezeit
ikÖ|be szorította, hátrafordult, és elmo-
solyodott.

- Most már minderr rendbe "1örr.
Aarín megfordult, és a madarakat

kezdte figyelni. Sirnorr egy darabig rnég
értetlenü| állt az ajtóban saját gorldola-
taiba merülve, aztán hirte|en tnegérteft
mindent. Tudta, vége a harcrrak, rnelyel
Robert vívott saját magával. Fe|rrezem. de
lnárcsak az.látt^' ahogy barátja kitárta
kezét a mélység fe|é.. '
Simon behunyta szemét. Pár rnásodperc
mú|va a hrrzat csapta be az ab|ak szár.
nyát. Az üvegsziliíLnkok gyönyÖrű. tónl,lÖ
testként hu||ottak a mé|ybe.'.

Bp. ,  1995.dec.29.
Blazsck N4onr



Már régóta figyeltem a |ányt'
Csak úgy a szemem sarkábó|. Fe|.
foghatatlan, de valami megragadott
benne. trökké vidám, csupa moso|y,
szóvaI sugárzott be|őle az életélvezet'
Csak egy bo|dog, gondoltam e|őször'
Sok i|yen van, tizenkettő egy tucat.
De volt valami a szemeiben. Mintha
vaíami nagyoó távo|i |étforma üzenete
|ett volna beléjtik kódoiva. Lazán
leü|tem egy fe|tűnően magányos
t.i|őheIyre, ahová csak azok ülnek,
akiknek éppen rossz napjuk van,
majd merev, mogorva és kifeie-
zéste|en tekintetteI csak bámultam
magam elé. Totális depresszió' Mikor
|esz már vége? A megszokás fá.
su|tságávaI merÜltem e| az önsajná|at
feneket|en tavában. Aztán, hogy a
siker még te|jesebb |egyen' az arcom
is hozzáidomítottam a tekintetemhez.
oké, most már sokka|jobb, Most már
tény|eg én vagyok. Je|en|egi á|.
Iapotomban megta|á|tam egyénisé-
gem utánozhatat|an egyéniségét. A
járóke|ők sanda pi||antásokka| mére-
gettek - még egy ilyen e|keseredett
embert ., de amúgy többre nem
méltattak. Őszintén Émé|tem, hogy
én |átszom a legszerencsét|enebbné[<

a környéken. Miné| jobban sajná|nak,
anná| szimpatikusabbnak ta|á|nak.
Hiszen árta|mat|an. Hiszen olyan sze-
retetremé|tó. Szegény. Biztos nagyon
nehéz |ehet az é|ete''. De ezt a tu-
datá|lapotot soha nem bírom sokáig.
Akkor jöhetnek a szokásos önmar-
cango|ó kérdések' És hatalomvágy?
Mi van ve|ed öreg, nem akarsz híres
lenni, nem akarod, hogy fe|nézzenek
rád? Hogy bírod ki tekinté|y né|kÜ|?
Neked kell vezetned az embereket!
Hiszen ezek mind zérónu|lák hozzád
képest. Do|gozók, nyárspo|gárok, ők
a reményvesáett szürkék. Ezeknek
már úgyis mindegy. Már nem vihet ik
sokkal többre. Es hopp, az é|etük
egyszer csak véget ér, de ezek
annyira primitívek, hogy nem is fogja
zavarni őke! hogy igazábó| semmi
nagy dolgot nem ütteFvéghez. Nem
hagynak maguk után semmit, legjobb
esetben is csak néhány, hozzájuk
hason|óan primitív kölyköt. Az ílyen
emberek miatt jutott idáig ez az
ország! Na, most akkor a jó| bevá|t
mindenkitutálok arckifejezés. lgen, jó|
|átjátok, le vagytok nézve! Arcomra
írtam a legősibb gyűlöletet, közbeh
azon e|mé|kedtem, hogy a fasizmus
is vaIahogy ebkíl a |eIkiál|apotbi|
fakadhat.

Kőkemény antihumanista tekin-
tetem vélet|enü| rátévedt a lánvra. ott
á||t' nem messzíre tő|em. Azt Áiszem.
túl jó vo|t a be|eé|ésem a he|v-
zetembe. Fe|tűnhetett neki, hogy én
más vagyok, mínt a többi, nágyon
más. Egy ideig fürkészően néze-
getett, ahogy a csodabogarakat szo_
kás, majd a tekintete fokozatosan
átvá|tozott nyí|tan kíváncsivá. Utá|om.
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ha bámu|nak. Nézd anyádat! Hü|ye
primitív Vagy te is '  Azt hiszed, hogy
azért' mert SZép Vagy, már minden
okod meg Van rá, hogy i|yen íe|-
Szabadu|tan és bo|dogan é|vezd az
életet? Mrvel szépnek és nőnek
születté|' ezért a te kÜldetésed és
munkásságod még komo|yabb és
fe|elősségteljesebb kel| hogy legyen,
mint azoké, akik nem szü|ettek éppen
szépnek. lgen, jó| |átod, ve|em is
igencsak elbánt a természet, de ez
nem változta| azon, hogy neked még
inkább a|á kéne rende|ned magad az
emberiség érdekeinek. Mit moso.
|yogsz, te őnző hedonista primitív á|-
lat? Azt hiszed mindent megen-
gedhetsz magadnak, mert szerencsés
vagy? Szemeim már szikrákat szór.
hattak. A |ány ekkor odajött hozzám'

- Miért nézel ilyen csÚnyán? -
tette fel a kérdést, minden kedves-
ségét és empatikus képességét be-
dobva.

. Mert utállak - fele|tem fog-
hegyrő|.

- És miért utá|sz? - Hát ez nem
hagyja abba. Menj már e| a fenébe,
hát nem |átod be, hogy én más
vagyok' mint a többi srác, akik nap
mint nap körbeudvaro|nak és mindig
kedvesek ve|ed? En szarlak |e téged
magasról, kisanyám! Most vá|a-
szoljak?

- Mert irigyellek - szaladt ki a
számon' és meg kell hogy mondjam,
magam is e|csodálkoáam saját ma-
oamon.

És miért irigyelsz? - Hát ez
nem ért semmít belőlem' Ekkor ismét
megakadtam a szemén. A freudi
tartományok végte|enje már kü|dte is
a választ:

- Mert boldog vagY! - Nem
hiszem, hogy ilyet valaha is ki tudtam
vo|na mondani va|aki másnak. De a

ffiFsFr*rf
szemei, azok tehetnek mindenrő|. A
lány arcán ekkor megje|ent valami
értetlenkedés némi szánalomma| fű-
szerezve. Az őrü|tekházában néz.
hetnek ilyen tekintette| az ápo|ók a
betegre. A^ hiszem, hamar fel-
ismerte, hogy javíthatat|an' magában
tomboló csendesőrü|tteI van do|ga.
Ez| a kieme|kedően jó helyzet-
felismerő képességet nem néáem
volna ki belő|e. Tovább folytatta a
kérdezősködést' most már tisztán
sajná|atbó| és megértésbőt. Lehet,
hogy azt hitte, hogy én vagyok azon
|elki  szegények egyike, akikrő| Jézus
beszé|t a hegyi beszédben' Sze.
rintem ezzel akaria letudni a naPi
jócse|ekedét, mármint, hogy egy
őrü|ttel próbá| barátkozni, annak
ellenére, hogy valójában semmi
kedve nincs hozzá' A lényeg az, hogy
óvónénis hangnemben faggatott a
továbbiakban.

- Miért, te nem vagy boldog? .
Az arcán azért |átszott az őszinte
csodá|kozás, a szemén még inkább
Le merném fogadni, hogy én voltam
az e|ső bo|dogta|an ember az
életében, akivel va|aha is ta|á|kozott.

- Nem kifejezetten - mondtam.
- És te azt hiszed, hogy én

boldog vagyok? - Hidegzuhany, erre
aáán nem számítottam. - De hiszen
nem is ismersz! HogY lehet egy
ismeret|en embert utá|ni, csupán
azért mert bo|dog? Egyá|ta|án, hon-
nan veszed, hogy én tény|eg az
vagyok? - Fogas kérdés hegyek. Na,
most igazán benne vagyok a pácban.
Úgy kéne fe|e|nem, hogy ő is
megértse. De nem |ehet. Lehetetlen'
hiszen ő más dimenzióban é|. Egy
másik tudatszinten, egy másik kar-
mával, o|yanna|, ami teljesen e||en.
kezőie az enyémnek' Sorsaink két
egymásra merő|eges egyenesen hú-



zódnak, me|yek az életben csak
egyszer találkoznak. Nem íogom
elhamarkodni válasá. Ismét csak
bámu|tam magam e|é, abban re-
ménykedve, hogy nemsokára csak
megunja az egészet és e|megy.

- Na mi van, megkukultál? . A
hangjábó| éreztem, hogy már biáosra
veszia győze|mét. Na megálljcsakl

- Te ta|án ismersz engem, hogy
így idejössz hozzám kérdezősködni,
itt zaklatsz engem,
csupán azért' mert
vé|et|enül' tény|eg
tök vé|et|enÜ| rád
mertem nézni?!
Egyébként is úgy
nézek, ahogy aka-
rok. Ez egy szabad
ország! - Nem
rossz. de kicsit
zavaros és erő|-
tetett. Nem baj, az ő
érte|mi szintjének
pont megfe|e|. Még
egy kicsit szeret-
ném zavarba hozni.
Mega|ázni. Mi |en-
ne, ha érzékeltetném vele, hogy
milyen egyszerű lé|ek is ő? Minél több
idegen szó, annál jobb.

- Mondd. va|óban erkö|csösnek
érzed, hogy az emberi aurán,
valamint az egyéniség szentségén
átgázo|va megsértsed mások SZe-
mé|yi autonómiáját' különféle etikát-
|an kérdésekke|?! - Még szerencse,
hogy egy szót sem értett belő|e. De
most legalább tisáában van azza|,
hogy nem a reményvesztett, ki|á-
tástaIan helyzetébe be|eőrÜ|ő pro|i-
gyerekke| ál| szemben, aminek eddig
gondolhatott. Ez maga a dühöngő
zseni! Akkor jöhet a kegye|emdöfés: -
Na mi Van, megkukultá|? . Attól
mindig idegesek |esznek a nők, ha a

saját szavaikat ha||ják vissza, amit
mondjuk meg tudok érteni' Már láttam
|e|ki szemeim e|őtt, ahogy sér-
tődötten, arcán a kamaszlányok tipi.
kus durcás arckifejezésével hirte|en
sarkon fordu| és ott hagy. De nem így
történt. lsmét kérdez. Be|egondo|tam'
hogy még egyet|en kijelentő mondatot
sem ha|lottam tő|e.

- Most miért vagy ilyen? - Hoz-
zátehetted vo|na "hiszen o|yan

kedves va-
gyok". lgen,
aá hiszem' |e.
győztem. Most
már va|óban
jólesett vá|a-
szo|ni. A győz-
tes hadvezér
kegyességéveI
mondtam:
Nem tehetek
ró|a, sajnos így
szii4ettem
számítottam
rá, hogy ennyí.
ben maradunk,
és csöndben

továbbá||. Megint meg|epetést oko.
zott. Leült mel|ém. Szemme| látha-
tóan fo|ytatni akarta a beszé|getést.

- Szóva| frusárált vagy? - Kicsit
me||bevágott a kérdése, de azza|
nyugtattam magam, hogy biztos csak
ez| az egyetlen idegen szót ismeri,
azért mondja. /zt hiszi, most bevá-
gódik ná|am. Egy darab szóva| még
nem tudsz átvemi. Továbbra is
fenntartottam a primitívségérő| hozott
ítéletemet.

- lgy is mondhatjuk. A
társada|om nem hagy érvényesÜ|ni,
azt hiszem. ez okozza ná|am eá a
mély depressziós á||apotot. ||yen ez
az ország, a magyar depresszió
vi|ághíni. De mondd, te minden



magában duhöngő emberrei leá||sz
bes}é|getni, vagy csak nekem adatott
meg a párat|an |ehetőség, hogy
é|v ezzem eme kivá|tsá got?

- Nem igazán.
. Mit nem igazán?
- Nem szokásom akárkive| be-

szé|getni, de |áttam rajtad, hogy te
máJ vagy, mint a többiek. Láttam'
nogy teíálad ez az egész mé|yebbről
iön 

-. 
most már könnyű i|yeneket

mondani' miután |e|epleztem magam'
és fe|fedtem valódi ki|étem.

- Meg|ehet - mondtam fáradtan.
- Án"va* egyix úaiitnője pszi- . És mi az, amit nem tudsz?

chiáter, eő a ia mondta, 
. 
amikor - Semmit nem tudok.

anyám is depressziós vo|t, hogy - Bővebben?

ily;;k;1. 
.vatámivet 

ál--r"rr főglalnlá Nem tudom, hogy miért élek

ríagát az embernek. Keresni ke|| ésezfáj.

valami mániát, az meggyógyítja a --Én sem tudom, hogy miért

á"p.*".i.xat, mert áJjii, 
"éi,.*"- 

é|ek, mégsem szomorkodom miatta.

gááou|t8'ód"i, hane* a mániával. - lrigyel|ek.
- A o"p,e"szií l= egyfajta Ail niszem, hogy te..rossz.u|

mánia. 
.- "-. losqdle! gL\.azeg.+9+t Azé|ptazért.._-. 

- úem ugy ért;;, hanem úgy, van, nogy élvezzük. Apám is rnindig

hogy keress magadnak egy íT}Él- azt mondja, hogy egyszer élÜnk.

öá'iao" élt vagy egy eszméti - Ami azt i||eti, egyá|talán nem

Nincsánek eszmék, csak biáos, hogy ebben igaza van. 4
őrri|etek vannak' - Szerintem igaza van. o

- Nézd át a történelemkönyved. - olyan.
. És a szere|em? Tény|eg, vo|tá| - Milyen?

már egyá|talán szeretmes? - 3'#i''fiíi.Íl'*-,l5n.i';""-  lgen,  vo l tam.  \ - /  r r ' I r r  r ryu- '  r ro

- És? |gaza.
-Mités? Ez egyá|ta|án.nem biztos. A

- Milyen volt szerelmesnek tudomány nem szo|gá| bizonyíté.

|enni? kokkal arra nézve, hogy nincs é|et a

-Alapvetőentöményszenvedésha|álután.Vi|ágképünkkialakításakor
vo|t, de mindenképl nágyán tanut. t.m hagyhatjuk. figyelmen kÍvii| a

ságos. buddhizmús reinkarnáció.fe|fogását
- Miért? sem. Nem lehet vé|etlen, hogy az

- A s z envedésa | egnagyobb ö s s z e s v i l á g v a l l á s aha l á | u t á n ié l e t
tanító. mel|ett teszi |e a voksát, de a végső

. Nem érte|ek. választ talán a jövő tudománya fogja

- Tudom.



megadni .  De az b iztos,  hogy a
v i láqon Semrni  sem biztos '  Ennyi t  a
faterodró l !  -  t ö r t  k i  be|ő|ern az indu|at .
A lány most már egyá l ta|án nem
néz-eti ki o|yan bo|dognak és
kiegyensÚlyozottnak' amiIyennek
rnegismertenr. A tekintete sem a régi.
Csak a szerrrét figye|tem Láttarn,
hogy éppen nagy csaták zai|anak a
|e ikében. Abban a p i||anatban semmit
nem ta|á i tam benne, ami megih|etne.
Gondo|kozott' Nagyon erősen e|-
gondo|kozott. Csak bámu|t maga elé,
majd fokozatosan összeszedte ma-
gát, és látszott, ahogy véget érnek a
beiső tusák. Isnrét a régi formá'iát
adta, kezdtem ráismerni arra a lányra,
akit e|őször !áttanr. De a szemeí, már
megirrt a szemei! Va|arni íurcsa do|og
töftént velük' Visszanyerték ugyan
régi csi||ogásukat. de az egy fokka|
hidegebb árnyalatú vo|t, ntirrt annak
e|őtte. Kis idő múlva így szólt:

- Szerintem ie nem is vagy
olyan okos, mint amilyenrrek hiszed
r.rragad. Unalmas egy csávó vagy.
Sőt, nevetséges . ezután fe|á|it és
e|nterlt jó nresszire tőlem, mintha
soha nem ta|á|koáunk vo|na'
trültenr, hogy végre tisááztuk a
helyzetet. Kacagni támadt kedvem'

. Nem is olyan primitív
mondtam magamnak. ,  csak n iás.

Hirling Péter

z3

Cycles
A thought Ílr.sl borrl lwrr celtturies ago

'[o 
a thought rnodern man

stil l does not know
A thouglrt Ílrst bonr two tlrousand

years ago
ls a thought that many will never know.

They clo not knorv all men are born equal
Each wolf wears a different color wool.

For nlarly beíore us have preached
ol p€ace'

'l'lrev 
didn't have a chalce
to renew their lease

On their earthly lot, all of them soon died.
They used their tune, and tried, and tried.

Crosses, swords, bullets:
lrnplements of destruction

Ki ll tngpreachers of peace

A symbolic coin can be flipped over,
Giüng sornething new meaning forev,er.

The crucifix and swastika are such,
More modem than ancient hearts

did they touch.
Morarr dualism of peace an war,

Yrn and yarrg using each other Íbr rnore.
Ivlurd, body, and soul are

whal we are told.
Mmd and soul are young,

but bodi, is bold
Only in graves do preachers of peace lie.

Marripulators never seem to die.

Vrolence is winning
Our ark is sinking

Baliízs Károly, iCRic
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AZ OPEG
tisáe|t Doktor Ur! Kedves Barátom!

Elnézést zavarásodért' de megkérlek: amint tudsz látogass rneg! Fetesé14em,
nagyon'kii|önös nostanában. Fáradt, erőtlen, és bo|ondságokat beszé|.'.

Üdvözlettel:
D.t

Feltétlenül tájékoaanrom kell egy tegnap éjszaka történt kü]önös esenrényrő|.
€gyedi'ilrartottanréppennazafeléa*'lubhó| mikor érezÍery hogy fujni kez<l a .szé|.
Az utcák teljesen néptelenek voltak, és ködös volt minden, igy alig láttam. Valami
nesá hallottam a hátam mögött mintha valaki lépkedne mögöttern, de mikor
hátranéztem, nem láttam senkit. Ez többször megismétlődött, s nrikor rnár azt
kezdtem volna hinni: ha|lucinálok a Íiíradsá$ól, hátbacsapott egy erős légáratnlat,
egy pillanatra valami fircsa zenét hallottam, és elvesáettem az egyensúlyorrtat.
Eantán előrenéáem es megláttam ery alakot. A köd miatt nem fudtam megállapítani,
ki lehet az. Lehajtotta a fejét, demtedten állt, és jókora sötét köpenyt viselt. Nagyon
megrémültem, mikor elindult felém, próbáltam menekíilni, de moccanni sem fudtam,
csak álltam' mint egy kőszobor. A férn megáIlt előttem egy méterre, fe|enlelte a fejé!
és ekkor vettem csak észre, kicsoda. Ktilönösen hangzik, de minden kétséget kizáróan
aá a fiatalembert láttam tegnap, a|rl |egyőne önt egy párbajban jó húsz ér,r'el ezelőtt,
mikor a segédje voltam. Nagyon ktilönös volt, aá hiszem, percekig állt előttem
némán, míg végre megszóla|t. Megkért, közÖljem önnel, hogy a V<irös Halál
visszatért. Végig mosolygott, sőt mikor a ''Vörös Halá|t', kirnondta, még e| is nevette
magát, és ne haragudjon, de nem tudtam megállni' hogy ne nevessek én is' Csak
nevettem és nevettem, és amikor könnyeimtől már nem láttam a fiatalember sápadtas
arcát, valami erős, szorítást éreztem egész testemben... Nagyon ktilönös vo|t... Aztán
erőtlenüI estem össze a Íöldön. Másnap vonszo|tam magam hazáig.

Nagyon gyenge varyok, e le'/elem is ágyban irom, és ez az átkoz,ott nevetés...
Percről percre rám jön, és nem bírom abbahagyni' Néha már majdnem megfulla<iok.

Tisaelettel:

Tisáelt W. H" Ur!

V.K



WEÉf "r
Drága W. H.-em!

Ncrn tudorn, rni |ehet ez az egész, de úgy hiszem: komoly veszélyben vagy.
Nagyon aggódom érted, drágám, tudod, tegnap egy bálon felkért táncolni egy kiilönös
ítatalember, és az egész nagyon furcsa volt. Aztán félrehívott, és én vele mentem.
Ekkor láttam rneg, hogy az a fiata|ember milyen sápadt. Be|enézett a szemeimbe' és
nagyon fura szemei voltak, legszívesebben sikítottam volna, de nem volt hozzá erőm.
És akkor azt mondta, mondjam meg neked, hogy annyi év után visszajöü, és hogy
nincs semmi baj, fiatalember' holnap már jobban lesz, vagy valami ilyesmi. Aztán azt
mondta, menjek vele, mert akar valamit adni, amit nem láthat senki, aztán nerrt
láttam, hol van és nagyon furcsrát éreztem. és eltűnt a fiatalember' nagyon gyenge
vagyok' drágám, nem tudom, mi bajom lehe! de nincs er6m felál|ni' és aggódom
érted, meg nem tudom, honnan tudott a fiatalember rólunk, az hitterrr' senki nem tud
kettőnk dolgáról... Nagyon aggódom érted, meÍt az a ftata|ember olyan kiilönös volt,
és nem tudom, honnan ismer téged. Kérlek, menj el a városból, nagyon erős az a
fiatalember' és meg f9s ölni! ÉÍezrem a szemében' hogy meg fog, ölni, és aá is' hogy
félni fogsz, nagyon. És a fiatalernber csak mosolygott, és én nem tudom elfelejteni az
arcát. Es látni akarom megint... Nem tudom, mi ez az egész, nem fudom' mi van
ve|em, de azt hiszem, én is meg fogok halni, mondta a fiatalember, hogy írjak neked
egy levelet, és ta|á|kozzam vele. Es én nem tudok nem elmenni, mert újra látni
akarom, pedig tudom, hogy meg fog ölni, rnint tegnap, amikor azt a furcsát éreztem...
Gyenge vagyok drágám, alig tudok írni

Isten veled!
l\íenekiilj, drágárn'és ne+ggódj .mianan|
ttet

szerető M.C.-d

Kedves Doktor W. H. Úr!

Kérem, ne haragudjon, hogy ezenazéjjeli órán kíildtem fel a cselédet öúöz
levelemmel, de az ügy nem hír halasáást. Mielőtt letenné és így szólna: ,'Megint

valami bolond zak|a|, majd holnap elo|vasom'..stb'', fe|világosítour' hogy nincs
''holnap''. Ez, gondolom, kissé ktilönösen hat, mondhatni érthetetleniil, de biáosítom,
történetem olvasása közben magyarázatra lel, s mire befejezi e levelet, minden önben
feimenilcí kérdésére váÍasá kap, és ha eÍég énékeny aÍkat, néhány perc múlva a
végső belátas és a megadás fog ttiköződni arcárq mégan a megannyi törésvonalként
átszövő ráncain keresztiil is.

Szinte látom, ahogy egyébként is fáradt szemeit elhomályosítja a rémület és -
ha a megszólítást nem sámoljuk bele . második mondatomat olvassa sázadszor, s
századszor is próbálja másképp értelmezni, mint ahogy első olvasáskor tette. Először
is: sajnos . bármily kényelmetlen is kimondani - csalódást kell önnek okoznom, a
''nem lesz holnap.' - ebben a szövegkörnyezetben - (elnézést a szójátékért) balál
pontosan fordítható igl- aztn élete még a mai nap folyamán szomoru véget fog émi.
Es bár gondolom, az olvasottak után ezze| túl sok újat nem mondok, a teljesség
kedvéért mégis közlöm: általam.



Másodszor: a r,i lágért setlt szeretnétrl, hogy Inost a.|cgcs ri 'r ltülct ttttatt ler'eletn
l1c teljes odafigyeléssel és áhitattal olr'assa, ezéí biztosítotrt: bővett t,an lrlég ide.1e
főzni egy jó erős teát, elszivni egy szivart és - cz csak eg1' baráti jó tanács .

tnegtnosni az arcát jó hidegvízzel. o, nc hálálkodjon! Közös érdekürrk ónt 1ó
szellerni ál lapotban látni, hisz ha On rnit setri sejt ri lajd tettern polltos irrdítékairól '
akkor az ön halálában nem |esz semrni felernelő, és én intell igensebb r'agyok annál,
mint aki puszta technikai gyi|kosságért értékes órákat képes kidobni drága óletéből.

Kérern' ne rnakacsolja meg rnagát| Lazítson! Még egy perc. és az a1taja elött
várakoző kalnarazenekar - egyenesen Londonbó| hozattam öket, a királ,-i udvarbó| -

e|kezd Mozartot játszani (ha nem harags'zik, a helyzet komikumát erősitv_én jómagant
utolsó művét ajánlottam, bár tudom: az on hutnorérzéke súlyos kívánnivalókat hagy
maga után, hisz . mint tudjuk - élete egyetlen vicce is rneglehetősen középszení volt.
ugyanis csak abszurd helyzetet sikerült teremtenie, a csattanóról sajnos elfelejtkezett.
De sebaj! Még a hossá és rossz viccek is véget érnek egyszer!), és ad1a át rnagát e
lnegÍázó, i gaz tiirténet erejének :

Tudja, tizenhároln éves koromig határozottan boldog gyermek.korotn volt.
Mindenern megvolt, amit csak szerettem volna. Szüleinr rnegtanítottak írni-olvasni,
minden figyeltnük rám irányult, engedték, hogy azza| foglalkozzarn' amir'el csak
kedvern van, hisz tudták, időmet rnég ily fiatal fejjel sern töltötn haszontalanul:
előszeretettel bújtaIn családunk könyvtárát, naplót írtarn, szinte nlinden időrnet
kitö|tötte a tanulás. Apám gyakan vitt el vadászni. Eletem legszebb napjait töltötlem
az erdőben. A legjobb mesterektől tanultatrt a vívás lnűvéSzetét. rnelyet azóta is
félelmetes érzékkel gyakorlok. Viszont neln történt körülöttern setnlili, ami igazán
komoly hatást tudott volna rárn_gyakorolni . szinte mindennaporn ugyanúgy telt -

egészen addig a bizonyos éjszakáig... Emlékszem aÍra az estére. Kilovago|tanl
kedvenc pónirnon a birtokunkat átsze|ő patakig, elengedtem, hadd futkározzon kedve
szerint' és |eültem a kövekre. Egy vékony madzagra erősített horgot dobtarn a vízbe,
és vártam, hátha valametyik naivabb hal megpróbálja befalni a rajta lévő kukacot. Be
kell vallanorn, hiába. tÉkig ültern, s bámultam az e5et. Váratlanul fú;ni kezdett a
szél, olyan erősen, hogy kicsiny termetemmel alig tudtam megállni a két lábatnon.
Mire észbe kaptam, már zuhogott az eső' és a felhők teljesen eltakarták a Holdat.
Szinte sernmit sem láttam. Rohanni kezdtem |ovamért, de az a vi|lámoktól rérnülten
szaladt előlern. Síwa rohantam utána. Ilamar eltíínt a szemem elől, és én csak
rohantam bőrigáz.ta az erdőben, mit sem sejwén anól, tnene lakoln. Rémülten
kerülgettern a fákat, mind mögött sötét árnyakat seJtve. míg egy faágrrak netn
rohantam. Elájultam. Következő emlékem: egy ágyban fekszern egy hatalrnas
szobában, körben mindenütt festmények, faliszőnyegek, impozáns, faragott lábú
székek, egy csillár legalább ötven égő gyertyával, és könywek végeláthatatlan
sokasága. Mindezek olyan harmonikusan elhe|yezve, hogy a szoba határozottan
békésnek és tágasnak hatott. (Megjegyzem' minden tárgy, amit csak láttam,
tulajdonosának roppant kifinomult 2léséről tanúskodon.) Abban a pillanatban, ahogy
felültem az ágyban, egy férfi lepett be a szobába. Hatvan év körül lehetett, fekete
frakkot viselt, és kezében egy ezüsttálcát tartott. Elmosolyodott, és így szóh: ..Itt nem
kel| felnie' Biaonságban van.'' ..Ho| vannak a szüleim?'' - kérdeztem. .,Bizonyára az
otthonukban alszanak. Már értesítettiik őket fiuk meg|étéről. A Báró Úr perceken
belül itt lesz, addig isjó étvagyat, fiatalúr!'' Letette a rálcát egy kis asztalra, elétolt



WiFláf
cgy székeÍ. rtla.jd egv csöppet rneghajolt, es barátságosan a szék felé intett. Még
|8rs]e.r rátn Irroso|ygott és tár,ozott. MoSt \/etteITl éJzre, hogy tiszta nrha van rajtatlt.
és. a.fejemen lér'ő jókora scb gorrdosan be r,an kötön,e. Leü|rem az aszla|hoz. A
1iTu]].g' 

pohár fonó' c-sokoládé, egy- lágytojás, néhány szelet pirítós, egy kevés vaj'SaJt' narancs es egy tál.felaprított zö ldség- és gyürnölcsféle voli tejfoliel leöntve.
Mindezek Ilt 'e' l lett e8)'kés és egy r' i l la e'ristuo], elefántcsont nyert"er. e lesszokat|anul élesnek bizonyult. A sajtot szinte saját súlyától nyá*'" i, .,ugtu. Ét.,esvoltatn, rnint a farkas, rnindenl lnegettem, amit találtam.
, A|'o.g| rcndet próbáltarn csinálni a táIcán, hogy a házigazdábana jólneveltség
benyomását keltsem, rnegvágtarn a jobb kezem muratóujját. A penge a csontomig
harolt, jókora cseppekben foly belőie a vér a tálcára. Nő* a;t..ua? trosszu
másodpercek óta néztem a sebet, mikor zajt hallottam. Felnéztem. Közvet|enül azasáa| előtt - tőlem könilbelül fel méternyiie - egy férfi állt mozdulat|anul.
Megdöbbenten hátrahőköItem. ..Szerintem egyÉ-é,e|vesaésénél kisebú sérülésen
bíín rágódni- Nem igaz, fiatalernber?'' vegfo-gta a kezem, és elindult az ajtó felé.Vékony, erős keze volt, hossá.rrjjakkal. úegls könnyedén, gy"ngtá"n rogu ukezem. Fe lál I tarn és k tvettem' rinyitotta -"4to,, kivezeteíT for}o'o,u, és megkért,hogy várjak. Hátranéztem. A fotyoió miigöttem lévő része t"g"uuu ,'.e' -et",
|o'.:Ío 

vo|t' középen vörö.s bársónyszőnylgget. Mikor visszJekintettem, a báró rnárseno| sem vo|t. Epp azon kezdtem töprengeni' vajon hová tiinhetett, mikorpatadobogás zaja csapta meg a fiilemer. Á roIyoso végén láttam me! ponimat, aminteszeveszetten rohan feIérn' a.vörös bársonyszőnyegen. Kimondhatar-|ánul boldogvoltatn. Nem értettern sernmiÍ' de valahogy mégis 6iaonsaguu' e,"a",n magam,Valaki a vállarnra tette a kezét- lermésáásen i sa'o vo|táz,..Flol találta?]] -
kérdeáem. ..ó, fiatalember! Hisz, rninden annyira egyszeni! Mint mondjuk a keze.,,Kezemre néztem. A sebnek nyoma sem vo|t. .íN.- u jó dolgokat kell megérteni,azoknak elég örülni. Próbálta már megérteni, miért jó a patakparton ülve horgászni?Butaság lenne... Ellenben, ha sakkban háromszor egynás után veszít, azon jogosantöpreng, hogy vajon miért történt ez így,,hiszensakkb"n veszíteni a|Ln a legrosszabbdolog, ami emberrel történhet.'' ..sáró Úr, ha nem haragszik, on eltereli a szót.,,..Valóbarr. 

De ne aggódjon, fiatalember, idővel minden kerdésére választ kap. Amikor.'i|' k,.:!Y:-9rtja, látogasson meg' én szívesen látom.'' .;ó", r'"gy t",iií"* io" u'erdőből?'' ..Epp a' erdőben sétá|iarn...'' .,Épp uerdőben 'eiertz'.i!"n.]] - -ondt"határozott keménységgel. 
'Most frgyelt.. '"g e|őször u'-ó..!*. i?-Ji tep."t.nvoltam nregállapítani. Első ránézéiie nem tűnT huszonöt wesnél többnek, detekinteÍe, stílusa' szelnélyisége.megfo-ntolt, tapasztaIt emberre vallott. Nagyonmagasnak látszon, divatos mellényt, fodros irrget és hossá fekete kabátot viselt.Keskeny' sápadt arca tnagabiztos és rezdü|etle'n volt. mégis jószándJtji, tu.ele,nrtités megértésről árulkodort'

..Van kedve sakkozni? - kérdeáe, és én ör<immel
el!s1d9m az invitálást, hisz ritkán talátam olyan embert, aki
méltó ellenfelem lett vo|na.'Félelmetesen játszótt. Egy lépésen
nem gondolkodott többet három másodpeicnél.Volt íalami
bizarr. harmónia a játékában' Szerette, ha a tábla szimmetrikus
marad ie€alább az ő figurái közt, és miközben ezen fáradozott,
észrevétlenüI mattot adott. Máskor jó előre beje|entette



lépéseit, és én,rnit setn tudtam terrni elleniik. Mondanottt sern keIl, a l]áró te |1es lérrye
lenyűgözött ' lJgy érezleIn, nctrl akarok többet r' isszarnenni a birtokra, 1alrultl i akarok
a Bárótól. orákig sakkoztunk' és én kir'éte| nélkül mindig r,eszíteltem. F'nnek ellenérc
határozottan élveáeln a játékot. A Báró rnindvégig egy szót setn szó|t. Ha.ina|i hárorrl
óra felé indultarn haza egy gyönyöni fekete hintóban. Arnint kiértenl' akkor r,ettetn
észre, hogy a szomszédos ftildesúr binokán vagyok. Sosem láttam ezelőtt a Bárót.
EttőI kezdve hónapokig szinte minden nap eltnentem hozzá va|amelyik esti órában
(nappal üzleti ügyeit intézte a városban). Rengeteget tanultatn tő|e. Ő tanította rneg,
hogy ke|l a kardot helyesen forgatni, nríre figyeljek sakkozás közben' hogy lehet
bármilyen álIatot kezesbánínnyá tenni a puszta tekintetemmel... Nagyon sok könywet
adott a kezembe. A|ta|a ismertem meg a legújabb tudományos felfedezéseket,
mel|ette sajátítottam el tökéletesen a latin, a francia és az ango| nye|vet, ő ismertette
meg velem idegen népek mítoszait, és talán ami a |egfontosabb, ő tanított meg
önmagam őszinte szeretetére és tiszteletére. Állítása szerint nem érdemes a világ
megismeréséve| foglalkozni, míg önmagunkróI nem fudjuk, kicsoda is valójában.
Elbűvölt a rengeteg ismereÍ, a kastély és a Báró, akiről ekkor még mit setn tudtam.

Igy töltöttem időmet életern legszörnyűbb
napjáig. Már lefeküdtern a|udni, rnikor zajra lettem
figyelmes. Kinéztem az ab|akon. Két negy-,,en év
körüli férfi igen zaklatottan apárnhoz beszélt, akt
szelntnelláthatóarr igencsak meg volt rémülve.
Mel|ettük egy asszony zokogott. Három-négy
méterre tőlük állt a ferfi, aki karjaiban egy lányt
{arlott. A lány ha|ott volt.Bőreolyan hófehér volt'
hogy szinte világított az éjszakában. Már láttam
azelőtt ezeket az embereket, a közeli városban
laktak, és néha eljöttek a birtokra apárnhoz. (Azt
hiszem, amo|yan cirnborái lehettek apárnnak.) A

két férfi és apám - mikor azok befejeaék a mondókájukat - lóra szál|tak, és elindultak
a Báró birtoka felé' mindenfele rudak, jókora keresáek és egy halorn más felszerelés
társaságában' Ekkor láttam őket utoljára. Másnap délután, mikor megértettem, mi is
történhetett. megfogtam a kardom, és lóra szálltam. Anyám mindenáron vissza akart
tartani, hiába. Bekopoglam a Báró kastélyának hata|mas kapuján és vártarn. A
kornornyik nyitott ajtót. ..A Báró úr sajnos nern tartózkodik itthon, ha megkérhetern.
talán próbálkozzon késöbb!'' Félrelöktem az öregurat és berontottam az épületbe.
Dühödten rohantam kergsztül az egész kastélyon, de nem találÍam senkiÍ. Amerre
jártam széIz,ín|am, szétvágtarn mindent. Festményeket, bútorokat, fuggönyöket. A
komornyik kétségbeesve rohant utánam, és üvö|tözött, hogy'.bármi baja is van" az
esztelen rongálás nem lehet mego|dás''..Mikor már nern bírtam tovább hal|gatni,
mefordultam, és kardom be|emélyesaettem a szívébe. Azonnal meghalt. Fél óra
múlva már kimerülten ültem a romok közt, és vártam aBárőt, hogy megöljem.
Valójában elképzelni sem fudtam, hogy fogom elpusaitani, de eszevesiett dühöm
miatt képtelen voltam gondolkodni. Elaludtam. Léptek zajára ébredtem. FelnézteIn,
és megláttam a Bárót tő|em kÓrülbelü| tíz métene. Lassan, magabiáosan közeledett
felém. Felálltam és kardommal nekirontottam. Ő minden csapásom elő| könnyedén
kitért. Arca . mint mindig - most is rezdületlen volt. Egy idő uLín megállt, és izó
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nólkúl tűfie, ahogy kar<iornat többször egyrrrás utárr belenrélyesztettem. Eszetnet

.,",'.n,. döfteur, iagilaltarn a Bárót. nuhija cafatokban lógott róla, rnógserrr láttaln

ra.ita egyetlen sebet setn. Aztán rám nézctt, lnegfogta a kezetn.és rnegszólalt: ..Anyád

n"n] ,u.j.u elviselni apád emlékét a történtek után, és rrrikor elindultál hozzátn, ugy

t.,itt"' teg.o se'n lát tábbct íg1' elbocsájtotta a SzerTélyzetet, lnajd elment.Mostarrtól

kezdve.ná larn fogsz lakrt i .  Nc ln a l I  szándékornban lne8l l lag)arázni  semmit .  nem

kérem, hogy valiha is rrregbocsáss nekeln.'' Netn tudtam rnegszólalni sem' leejtettem

;.üil' ely ablakhoz lép"tern' és néZteln az éjszakát. Lerrt a Báró nrár e|indult

hintóján a r'áros felé.. 
rluszonkét ér,es korornig laktam a Bárónál' akit bár mélyen tisáe|tem,

csorláltam, szinte rajorrgtanr éie' szívem mélyén mindig is gyűlöltem apám

*"ggvirtora'a rniati. M"a mát.annyira seln tudom elképzelni' mint akkor, hogy nem

,.niiá' rnást. Bár vo|tak érzelmei, tudott szeretni, gyűlölni' és mindent, amit én

érezhettem akkor, mégsetn érezte át fájdalmam teljesen. Mégaz érzelmei is képesek

voltak logikusan műkódni' Szine mínden napomat tanulással, testi és szellemi

tlp"'*egZi'n fejlesztésével töltiittem. Évekig nem volt semrni konfliktus a Báró és

t.o't.n,,.,,lig egy szép napon megkértem, hogy ossza meg velem az ajándékot'

'. ltv.t u sörs megáldotta. ..et kil| menned!'. . mondta. ..Holnap.' ' Nem énettem a

ua'j,. u.' t'itiern] azért tanít, ho'y képes legyek az örtlklétet kitölteni, e|viselni.

I}ecsapr.a éreáem magaln.-. .i,,,.,zerjtem 
Jholrnimat, és beköltöztern egy ktizeli városban lévő villámba.

Egy évig tnást sem csináltam, mint élveztem szinte korlátlan anyagi lehetőségeimet'

lfríuott,l;anarn, néhanapján párbajoztam, és beszereáem a kapható legiobb

aor,anyotut, szivarokat. Áa'err egy'klubban megismertem egy közeli biÉokos lányát.

rJi eúg titókban találkozgattr.rn[, s e" szépen, lassan megbékéltem a világgal. Mikor

.,utao;u-*a. nern ódzkorJö,tt szemé|yemtől, eljegyeáem' é: 9sy. bált rendezetiink a

úi.'"t"l.on, ahol feltűnt egy hangos és részeg orvos. aki ajelenlétemben vallott

szerelmet menyasszonyoán"t. úivel én fiirélrnes és elnéző ember voltam már akkor

ii megtertem' hogy fáradjonhaza,hiszen kimerültnek látszik. Az orvos - aki akkor

n.gy";n ev torut ién.t"tt 
-- 

ezután nyilvánosan megsértett. Koromal, neveltetésemet,

i,t;sem.t etc. kezdte igen primitív módon becsmérelni. Nekem több sem kellett,

iedobtam eté keszoníniet. iz orvos gyávaságára jellemző, t'9s.'i '" kihívást nem akarta

elfogaani, csak a társaságból kiszűrőáő gúnyos megjegvzések késaették ana, hogy

ne hátráljon nteg.
.tűztán ernlékszem a párbaj napjára. Hajnali négykor egy ismertisöm

társaságában, akit segédemnek kértern fel, hintóba szálltunk és elmentiink a

pu*iu.:"ut'u tiietott hétyre, A mezőn méregzölden lapult a még harmatos fű, és kÖd

borított mindent a szür.ktiletben. Már pirkadt. Mikor a doktor is megérekezett,

elővettem kedvetrc kardonrat (gyönyörű darab volt, a damaszkuszi acélból készült

borowaéles pengét elefáncsontbetétes, monogrammommal díszített marokalatánál

foghattam utis'tlen;, je|eztem.a kiizdelemre való elkészültségemet, majd felálltam

eliánt.elemmel szemben. Jelre megkezdődÓtt az igencsak egyenlőtlen kiizdelem' A

doktor szánalmasan stílustalan technika;a mélyeri elszomorított , az igazat megvallva

mit<or ity korán voltam kénlelen felkelni - e párbaj okán - ellenfélre számítottam' s

ii.- .gí Struccra (ki, ha díszes s biiszke jőszigis, a párbajozás terén . mondhatni .

tt}kéleíesen járatlan)' Zavart a doktor szemtelen, visszataszító modora, és onának .
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t ökéleteserr  a la1 l ta ianu| -  r 'a|ó  fet l r rhrrrr lása.  Mir tder l  tárnadás l i t  k i i t t t t rct j . : l t  I r ' i r i to l1 i r t t t .
s  t l t ig  I lc t r t  kezdett  a k ibírhatat la l t  t l i la l t l t r l  erőt  lc t t t t i  ra. i tarn.  r l t i l lL]r  ó . l i r :  l t  t r ik . j lete:e r t
deffenzíl, taktikát r'álasz1ottatn' Körrrtycdérr ti ittcoltalrt e I a 1li it. i ' lr ls lt lr l i.:i.|.
pallosr' iadalaira ernlékeztető. rrrosolyt f.akasztó tl i lnadások cI.i i. \ t -\i l l). isokat cg\-c!\
elengáns tnozrluIattal térítettern ki Ílt1ukból. N,tikor rrrár cllctt|.'!e ltt kltrtl.1ii lt lrk ltnrtak
kezébő| va|ó kisoprésében setn Ie|tcrn őrönret. lér.én nregá|lapocitistlttk sz.-'rtt)l i i
ki izdelem hárorn vérig folyt - rnintegy háronl tnásodperc alatt hárolti sr'Lrr-l c.|lt--tte l l i
' 'el lenfelernen''. (Egyet a bal, egyet a jobb karján s egyet a mellkasán') Ezek trtán a
doktor szó nélkül és vil lámgyorsan távozott hintóján, s jórnagarn harsán;. kar:a.jra
fakadtam, majd megá|lapítottam, hogy a rnai naporn jól kezdődcitt: egyszenien jót
ne\'ethettem az egyetlen élő emberen' aki meg merészelt sérteni' (E párbajt pusztán
azért netn halálig vívtuk, mivel nem állt szándékolnban' eg}' on osl - aki
tiszteletrernéltóan emberéletek tnegrnentésére szánta életét - rneggyiikoIrii.)

Egy héttel a párbaj után - mikor szinte rnár te|jesen elÍ-e|ejtekeztcm a
történtekrő| - egry késődélutáni órában, lovag|ás közbett váratlattti l rosszui lettenr,
Ieestern a lóról, és eszméletemet Vesztettem. Mikor tnagatnhoz térteul, is;iottyatos
gyomortáji f;ájdalmaim voltak, hánytarn, erősen belázasodtarn. és fe.jern, úgy érezteln,
szét akar robbanni. Egyedril voltatn a vil lámban személyzetenrrne l. Azok eirohantak
on'osért, és kolnoly megdöbbenésemre ágyalnhoz vezették - 1íz percen belül - a
doktort, kít egy héttel azelőtt lnagarn győztetn le párbajban. Az kezet rryújtott.
édeskésen bocsánatolnat kérte a történtekért, rnajd megvizsgáIt. '.Nincscn sernmí ba.j,
|ratalerrrber, egy nap' és jobban |esz.'' - szó|t, s rnikor befejezte a mondatot, egy erős
szúrást éreáem a vállamban, és lassan kezdett avi|ág összefolyni előttern. Nenl
tudtam, mi történhet€tt. Mikor felocsudtam kábu|tsagomból' rneghallotta|rt a Íenger
zaját. Szán homokka| volt tele. Kinyitottam a szemem, és megláttan a távolorló
ha;ót, rajta a doktorral. lntegetett és mosolygott. Ekkor határoztatn el, hogylra valaha
is rnódornban lesz, megölöm.

A sziget igen kicsiny volt, néhány rozoga viskóval' egy kúttal, szernétte| ós
hullákkal.Az egész szigetet b€töltötte a tömény, édeskés halálszag. Kolerások lakták.
Többszázan. Netn beszéltent egyikke| sem, próbáltarn kerülni őket, hogy jórnagam ne
betegedjek rneg, hisz tudtam: nem lehetek kolerás (nem jártarn olyan helyen, ahol
megbetegedhetteln vo|na). Hiába. Egy hét seln telt el, s maganlon kezdtetn éreztri e
borzalmas betegség tüneteit. A tengerparton feküdtern, elvesz'itr.r: rnindcn
retnényemet vártanr a halált, rrrikor nteg|áttam egy hajót' A sziget felé tartott. Lassarl
közeledett, rnajd kikötött tőlern körülbelül ötven méterre. Kiszállt belőle egy ferfi., és
elirrdult felérn' Elősz<ir nem tudtam megállapítani. ki lehet . de nrikor lnár rnajdnern
elért hozzám, tninden kétséget kizáróan meggyőződteIn róla: a Bárő az. Fevitt u
hajóra, s mire a sziget eltűnt a |áthatáron, tudtam: nern |áthatorn többet, urilyen az,
atnikor a felkelő nap fénye megcsillan a teng€ren.

Néhány hónapot a Báróná| töltöttem, míg kitanított minderrre' atnire e külörrös
helyzetben szükségem volt' majd egyjókora sötét hintóban - lnelynek vezetésére eg1'
süketnéma vérrembert bére|tem fel, aki tudta: bőrÖm és szeInem erősen érzékenv e
napfényre - elindultam bejárni Európát, és megbíztam néhány szakembert, tudják
rneg, hol lakik a doktor' Eppen a velencei éjszakákat ízle|gettem, mikor levelet
kaptam egyik rnegbízottarntól. Megtudta, hogy miutárr a doktor megnlérgezetl, és
kiállitotta a diagnózisomat, mely szerint kolerában szenvedek' lnenYasszonyon}at
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\ ' l \ 'cr1C |c lcségul .  l{ t ' l l cI l t . lCsr ' l i  |1r( 'gd öbbcI l lc l ]1 '  (  135i1()1t3 l t t  t tvott tozótnc1.  l I ldIUI l  || ' l ( ' :

c házasság k<iri iIlnt1rlyeiről rrl indent. anli l l legtucható. .|ónlagall l l l leg

bcletenlettezlem aZ olasz r'ér éll 'ezetébe. Ner'-r akartarn gorrdolkodni, tnitttl lr l ébrcll

t ö ltott órámat ' 'r,adászattal' ' t ö l l öttern. Klubokba, bároktra .iánlrrr' és soklt

kockáztattam. Két hónap tnűl..,a . l lr iután feldűltam egész Velertcét, halottak százait'

rárnpirok tucat . ja i t  hag5'r 'a  lncg3|.| l  u1án -  a várt  lcvélbc iI  rnepttrdtatn ln indent,  a l )) l t

tudnl akartam. A doktor rnegtudta lnenyasszonyom apjáról, hogy az nemesi cilnét

valalnilyen tisztességtelen ílton Szcreáe, majd zsarolással lnegszereÍe a

hozzájárulást a házassághoz. Tudtam: tehetellen vagyok a helyzettel kapcsolatban.
Nekiindultam a vi|ágnak, és egy év alatt egész Európát végigtornbo|tam' Arnikor

Európában már forrt a levegő körülöttem, elhagytam a kontinenst. Az elmúlt hűsz

évben az egész Földet bejártarn' sok mindent megtapasztaltam, s ál|ítom, nem r'olt

rnég vér, rne|y oly édes lett volna számotnra, rnint az öné lesz. Annyi fáradságos ér,

után most végre visszatérterrr. és azigazat megrla||.'u kissé féltern, hogy ön már
halott. (Ilyen korban az embert könnyen elviheti még egy hűvösebb reggeli szellő is.)

Azt hittenr, nern döbbenthet rneg tnár sernmi sern' de lnikor tudomást szereztetn
menyasszonyorn tizenkét ér.vel ezelőtt elkövetett öngyilkosságáról, újból éreztetn azi

a fájdalmat, nrelyre lna már képtelen lennék.
így ' a, itt leírtak tudatában őszintén renléleln, neln

fog|a igazságlalan, indokolat|an szenvedésként''rnegélni'.
saját halálát' rnégha az oly fájdalnras is lesz. Gorrdolorn,
már feltűnt önnek. hogy hiába kiáltozik, nem segít senki.
Ennek kapcsán szeretném közölni az e|ső tényt, rnelyet
nem állt szándékornban leírni lel'e|errrelején tartr'a attól,
hogy a jeges rémülettől nern tudja levelem elolvasni: a
házban nem tartózkodik élő személy (elnézést
Személyzete likvidálásáért, de rájuk már nem lesz
szüksége) az általam iderendelt kamarazenekar kir'ételével. (Rernélem, játékuk ont iS
lenlgözi. Ha nem, akkor ismételten elnézést kell kémem, de sajnos az ón halálát
nem tudtam volna elképzelni e gyönyöní zene né|kül.) Kérem, ne alacsonyodjon majd
le addig, hogy levelenl befejezése után is olvasást imitál annak reményében, hogy
ezze| időt nyerhet (lnondjuk, egészen hajnalig), hísz én pontosan tudom' mi jár az ön
fejében, s ha esetleg az, hogy nem fejezi be ez írást, azesetbetr jómagam leszek
kényteIen mondókám befejezni. Elkeserítene' ha ön még rnindig a menekülés
lehetőségét latolgatná, de bízorn benne, hogy ön intelligens, érzékeny ember lér'én
rnár beiátta: a történet igen csÍrnya befejezése lenrre' ha ön egy kétségbeesett kitöréSi
kísérlet ktizben pusztulna el.

Tehát ípy, hogy rnár önben is tisaázódott halála megfontolt, szükséges és
elkerülhetetlen mivo|ta, köz|öm ónnel a második térry, melyet levelem elejéről
szándékosan kifelejtettem: az önnel . valószinűleg - szemközti könyr'társzoba alta|a
mögö t1á| lok.

Tisztelettel: 
M.s-P

U.i.: Innentől az eszlnecserét személyesen folytatjuk.

| 995 novernber-december Vitéz Preiszner Miklós
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Fajunk utolsó képvise|őit itt kÜ|djük el onökhöz, miveI bakteriá|is

c ir , i I izációnkat a kipusztu|ás fenyegeti .  F ö|di idő szer int Kr isztus után nem
sokka| érkeznek meg' Neveik f ö ld i  nye|ven: Hepatit is-B' Ebo|a, inÍluenza' az
Aids-csa|ád A.tó|Z. ig, TBC, ko|era stb.

Bízunk a csi||agközi tér e|téró inte||igenciájú' de - az álta|unk ismert -

egyet|en |akiinak segítőkészségében, jövendőbe|i kapcsolatunk gyömö|csözó

sikeriben.

. Ha||ó, k özpont? |gen, jó| ha|lom. Nos. ' .  Az igaz, hogy amikor először i t t
jártunk, akkor még csak Ío|tokban vise|t szórt, és prtmitív vo|t, de mostanra,
Úgy |átszik, rom|ott a he|yzet. |tt heverek romokban az elótt a bar|ang e|őtt,
aáo| iege|óször |áttuk. Az akkori viselete a medvebőrre| te|jesen egybenőtt...
E|medvésedett... Szokat|an Íejlódésmenet, mit ne mondjak. Meg akadam
vizsgálni, mire ó is engem. Azt hittem, kíváncsi, hát hagytam... Azt viszont...
t:zziz.', el ke|| ismerni, krakk..., hogy sajátos módszerei vannak a behatóbb
tanulmányoz ásra... zzz...

Kenpaktanács a t{arsord
- Uram, tényleg nem értem. Az igaz, hogy mi is helyeztÜnk el bennük

megfigye|ő műszereket' de az ő e|járásuk e|ég kovetkezet|en. E|őször is: bár
műózéreik mérete megegyezik a mieinkéve|, de az övék cseppa|akú, és
egynemű anyagból készült. Másodszor: amíg mi bódítunk, bonco|unk,
vlgyázunk rájuk, addig ók minimum ötven méterről egy |őporos kapszu|a és
egy csöves szerkezet segítségével igen nagy sebességge| hajtják vógre a
bejuttatást'.. Az alapötlet nem is o|yan rossz, ta|án átvehetnénk a |icenszet, de
muszáj |esz töké|etesíteni, mert az ó módszerÜkbe idáig még mindenki
beleha|t..' 

Szmöre
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E|vegzett á|mok
Harcos voltam régen,

de be|efáradtam.
Szerelmem lángként égett,

és én kio|tottam...

A ttjz dohányfÜst |ett...
Megint sokat szívtam'
A pohár ismét üres,
már tú| sokat ittam.

Nincs már itt a vakmeró lány,
messze elszaladt,

Régiem|ékképe mégis
szívemben maradt.
En vo|tam, kie|szá||t

messze, á|omképeken.
Em|ékeket |áttam

tÚ|a tájdatomhegyen

Az á|om az újéletről
csak rémkép ma már.

A boldogság lelkemből rég
ha|álomra vár.

Furcsa? Tizennégy vagyok,
. s ezt gondolom ma is.
En tény|eg nem ezt akartam,

de e|vették á|maim.

Az elveszett á|mok fö|djén
nem maradhatunk.

Megmondják, hogy mit tegyÜnk,
megmutatják, hova jutunk.

El ke|l mennünk, itt kel| hagynunk,
hogy szabadok |együnk,

Ne Íogjatok vissza minket,
úgyis e|megyünk!

Ronnie Waker
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." { ha|á|nál is rosszabb. '  tr iIt .rgia elsr] kéÍ részéti l  k ics it  kü| öná||t i .

de egr 'ébként amúg1. ta|án befejezi  részc

Trillian szürke fa|ai

Az elnLrer lassan hozzászokik a folyosó falairlak állarrdó szürkcségéhez, de a
kérdés, hogy rniért kell rninden je|entőségteljes he|y falának fantáziát|annak |ennie'
ntég sokáig ott kavargott Marwin agyábari, tenlérdek rnás, furcsábbnál furcsább
elképzeléssel egyetemben. De vajon miért pont szürke? Néhány lépés rnú|va Manvin
szobájának ajtaja . gazdájának ezirányű gondolatiInpulzusának engede|rneskedve -
k i táru l t .

A szobát lassan Inegtölt ötte egy' a félhornályná| alig |érr1'esebb r' i lágítás. Ez is
egyike volt annak a néhány íurcsa szokásának, alni tÓbbnyire Inegbizhatóan kivivta
tlrrlnkatársai eilenszenvét. Akárhányszor csak beléptek Manvin, irodának aligha
rier,ezhető, különös hangulatu szobájába, a folyosó erős tnesterséges fényforrásai
után, a sötélségben zavarban érezték rnagukat. Ez is csak egy küIönc játék r'o|t, amit
Manvin hallat|anul élvezett, meg aztán nem is igazán sziInpatizá|t azza| a néhány
e tnberrel. akiket a munkatársainak neveztek. A szoba azonban távolról setn r,olt sötél.
1la rnás neln, egy szárnítógép kijelzőinek fenyel rnindenképpen \,i lágítottak. A
száInítógép egyike voIt annak a néhány eszköznek, amivel Manvin közr,'ellelr
kapcsolatba tüdott lépni, a kbponyájába épitett berendezéssel. A szerkezet tulaj-
donképpen egy, szinte profán módon bonyo|ult miniatűr szánrítógép volt, kön,etIeniil
az agrykéregre csatlakoztawa. A cotnputer-tno<Jul közvet|en kapcsolat<lt létesített az
aggyal kérniai és elektrotnos impulzusok útján, és inforrnációkat továbbított a
pcltenciális vevőknek. Példáu| az ajtőnak, arni a jól végzetl lnunka után egy udvarias
köszönéssel üdvözölt mindenkit, aki belépett a szobába. Ez a gép is egyike vo|t
azoknak a rnunkához szükséges, de Marwinnak csak kevéssé tetsző dolgoknak, arnik
a számítógépekkel való kommunikációt r,oltak hivawa Ieegyszenísiteni és fel.
eyorsítani, bár ezt Marq.in gyakran kétségbe vonta. A rnód, ahogy Manvin a kis
berendezésen át kommuniká|t, gyakran az őrű|etbe kergette a cotnputereket, arnik a
gondolkozására alapvetően je|lemző |ogikai ugrásokat képtelenek i 'oltak normálisan
feldolgozni és r'égrehajtani. Manvin sokszor jutott aÍra a rnegál|apításra, hogy ezek a
szárnítógépek |assan már szándékosan tnondanak neki ellen. es szinte kéjes örömet
élveznek egy-egy ,,hibás parancs'' válasz elkii|désekor, atni netri is lenne olyan
tneglepő itt, az EMI központjában. Marwin egyike volt anttak a néhány embernek,
akik az Erős Mesterséges Inte|ligenciáva| fogla|kozó újdonságokat teszte|ték. Ez
leginkább tnást sem jelentett, minthogy butábbná| butább programok hibáit próbálták
fe|tárni, Manvin szerint elég eredményesen. A rnunka csak nemrégiben kezdett
izgalmasabbá válni, amikor beindult a legújabb project. Manvin gyri|ö|te a ,,project''
szól, lassan az egész világ csak valami nagy projectté vá|ik... A szárnítógép
erőszakosan közbevágott és közcilte Marwinnal a project szó pontos szótári jelentését,
erre Marwin e|hi|dte a computert a fenébe, mire a számítógép hárorn hibaüzenettel



rá|aszolt. Patt . grlrtdolta N1anr'in. és heIyet frrgIaIt a szobának a szárlrítógept<íI
legtár ,o labb eső sarkában c|helyeze l t ,  e lső lá tásra k ib i rhatat lanul  kénye|rnet len.  <lc
egyébként egészen kellenres hintaszékéberr' Kicsit piheilt, rnajd a nrodul segítségér,cI
a külr.i|ágot és a küiső ingereket teljesen kizán'a. közvet|enül a látóközponqába
tdéz|e az előző rnunkájárrak adatait' rnajd nétni elégtétclt érezve t<irtlhető adatoknak
rryilr,ánította őket. Figvelrnét a legűjabb prograln felé fordította' atnit Tril l ian nér,re
kereszte|tek. A Tril l ian az EMI legmonumentálisabb elkép.zeléseinek gyürnölcse
volt: felelrnetesen sok szárnítógép összekapcsoIásával lét-rehozott kibemetikus
orgal1izlnus, atninek egyetlen fe|adata egy ernberi lény agyának töké|etes szi-
rrrulációja vo|t. A genetikai szakemberek urár nagyjából ismerték az agy műkö.
désének alapjait és a genetikai kódok jelentéseit, de sok dolgot nrég nem igazán
tudtak hova tenni. A progralnozók viszont minden különösebb aggály félreiéve,
egyszeníen |emásoltak rnindent, amit ta|áltak az agy biológiai szerkezetében, a
szálnítógépek nyelr,ére. A lehető legkisebb, aműgy éíelmezhetetlen és |olös|egesnek
tűnő genetikai ACGT szekvenciákat is gépiesen leképeaék' és ezzel szinte
tökéletesen beépítettek ulindent egy progralnba' arnibő| is kinőtt a Tril l ian, ami a
szárnitógépek hihetetlen rnemóriáját az etnberi agy rnűködéséve| kombinálta. A
prograln kipróbálására és az esel|eges hibák feltárására Manvint szernelték ki, aki
érdekes gondolkodásrnódjáva| már eddig is tekintélyes sikereket ért el ezen a téren. A
prograln elindítása után egy mechanikus zörejekke| tarkitott, tipikus géphang közölte
Manvinna|, hogy a Tril|ian készen ál|, és rnellesleg serrunin st: lepődjön rneg a
prograln futása kcizben. Mihelyst a hang befejezte rnondandóját, Manvin |átását
tókéletes sőtélség borította be, majd a fekete háttérből egy szoba sematikus
kön,ona|ai kezdtek kibontakozni. l-assan színek tö|tötték.felanonalakat,és Manvin
elégedetten szemlélte, ahogy a program egy teljességgel valóságosnak tűnő szobát
épített fel a semmiből. A szobában két Szék volt: az egyikben Manvin foglalt helyet
és éppen azon ámu|dozott, hogy rnilyen va|óságos az érzés, ahogy a háta hozzáér a
szék tátnlájához, a rnásikban pedig egy ernber torz körvonalai ü|dögéltek, amik a
szobához hason|óan, lassan alakultak át egyre és egyre élethu.bbé. Azigazi meglepe-
tés azonban akkor érte Manvint. amikoÍ
az a|ak e|nyerte végső formáját, és egy
el.Ilberi Iény töké|etes képmásár'á vált:
tnost már egy nő ült előtte a széken, aki
az e|őző géphang toké|etes kontraszt.
jaként, kellernes, nytgodt hangon kö-
szöntötte őt és bernutatkozott, hogy ő
Tril l ian. Beszé|getni kezdtek, és Marwin
csak hosszú idő elmúltár'al tudta tisaiízni
a helyzetet saját rnagával. A beszélgetés
Tril l iannal olyan volt, rnintha egy
hatalmas könyvtárban sétálgatva, az en-
ciklopédiák legnagyobbikait vélet|en-
szeníen fe|ütve mindenho| ámu|atba ejtő
tudást ta|álna. Az eddigi programok
|egfejlettebbike is csak kor|átozott isme-
retekkel rendelkezett. és Manvin kedvenc
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témájánál, mely szerint vajon rniért is pont szürke a fo|yosók fala, rnég a legnagyobb
géniuszok is e|véreztek. Képtelenek vo|tak a gondo|kozás legkisebb foszlányaira is.
A beszélgetés Trilliannal azonban teljesen lnás volt, Marwin nern igazán tudott
Tril l ianra csak mint programra vagy eszközre gondolni, hiszen Tril l ian az é|ő
szeÍvezet és a hoIt gép közötti átmenet vo|t. Sokka| kevésbé mechanikus, Inint sok-
sok ember, akit Marwin ismert. Nagyon sokáig beszélgettek, de amikor Manvinnak
be kel|ett fejeznie a beszélgetést, és vissza kellett térnie a valós világba, igazábő|
egyet|en gondo|at kavargott az agyábaty a legérde.kesebb do|og, amit Trillian csak
elmeselhetett. Marwin úgy gondolta, nem lehet bor-zalmasabb dolog a halálnál egy
élő ember számára. Bármi is jön a halál után, az a konkrét élőlény számára
mindenképpen a véget jelenti, hiába történik bármi is, ő már nem marad ugyanaz a
személy. Trillian azonban furcsa dolgot mesélt. ő aztán igazán tudja, milyen számára
a halál, nem gyötrik kétségek emiatt: a halá| a te|jes meg-semmisülés, mindenféle
misztikus remény nélkiil. De van rosszabb, mint a halál. Ugyan Trillian a
megalkoüísa óta működött, de csak akkor kapott |ehetőséget a kommunikációra' ha
kívülről léptek kapcsolatba vele. Az EMI szabályai azonban gondoskodtak róla' hogy
ez ritkán történjen meg. Az idő, amit Trillian egyedül, töké|etes börtönbe záwa tóltött
el, rosszabb volt, mint a halál. Az é|ő szervezet ilyen esetekben megőrül és egy saját
világba vonul el, de Trilliannak ez nem adatott meg. Megmutatta Marwinnak az
abenált elmeszilánkokat, amik Trillian tudattalan alkotásai voltak, a magány és a
tehetetlenség enyhítésének sánalmasan emberi próbálkozásai. A program minden
genetikailag tárolt ösáiint és késztetést áwett' de nem mindent tudott értelmezni. Az
az-idő3mi_az-€sb€Í saárnára egy_pillana! Trillian szitmÍra tiibb, mil|ió gnndolat.
impulzus. Az emberi elme nem tudott mit kezdeni a mérhetetlen sok ingenel,
amelyek mind a szenvedésről szóltak, a számítógép pedig képtelen volt meg-halni.
Trillian hosszan mesélte ezt Marwinnak, az első embernek, akivel ténylegesen
kapcsolatba lépett. Aztán Marwin szemei előtt minden visszao|vadt a sötétségbe, és a
Marwin számára most már fiilsértően érzéketlen géphang jelezte a kapcsolat meg.
szakadiísát a programmal.

Marwin lassan kinyitotta a szemeit és egy darabig hintázott a székkel, próbálva
a gondolatait rendszerezni. Ez kilátrístalan próbálkozásnak tíínt, és hamar fe| is ha-
gyott vele" Csak üldögé|t a székben és a Trilliannal folytatott beszélgetésükön tií.
nődött. Az-után utasította a computer-modult, hogy mutassa meg neki a Trillian prog-
ramot. Kicsit gondolkozott, majd némi szomoruságot érezve, törölhető adatoknak
nyilvánította őket, ahogy Trillian kérte tőle. A gép visszakérdezett, hogy biaos,
hogy... Marwin pedig ingerülten tudatta a géppel' hogy hülye és hogy teljesseggel
biztosan törölni aka{a azokat az adatokat. Trilliarrnak sokáig tartott, amíg meggyőae
Marwint, hogy ez a lehető legiobb lépés. Persze Trillian egy kicsit Ónző is volt:
embert még olyan gyorsan nem rugtak ki az EMI-től, ahogy innen Marwin repülni
fog. De hát az önzés is emberi trrlajdonxíg, és Trillian sokkal inkább volt ember, mint
azt az EMI gondolta. Nem igaán érdekelte Marwint, hogy itt hagyja eá a helyet,
keseníségen kívül semmi mást nem éÍzett. Nem fog hiányozni. Ta|án ezért jó, hogy
szürkék a falak.

Horvátth Szabolcs
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A felfedezés
A wiscounsini Madison

Kutatóintézet hatalmas e|öadi.
terme az izgatottan beszé|getö
kutatóktó|, tudósokti| volt han-
gos. A mai nap hatalmas for-
du|atot hoz a kutatiintézet és a
vezetÖség számára egyaránt.
Sokan csoportokat alkotva
tárgya|ták a nap eseményeit,
voltak, akik izgatott némaságban
ü|tek, szemÜket a terem a1tajára
szegezve, de olyanok is akad-
tak, akik jegyzeteik uto|só tanul-
mányozásáva| tö lt ötték az e|ó-
adásig még hátralevó pár per-
cet. Amikor a bejárati ajtóban
fe|tüntek a biztonsági szo|gálat
e|sö emberei, néhányan felál|tak
székÜkről, Vagy a beszé|getést
abbahagyva fordultak a terem
végén elheIyezett, hataImas,
párnázott ajtok fe|é. A biztonsági
emberek az a1to két o|da|án és a
széksorok me|lett á|ltak meg, s
rögtön utánuk egy oltönyÖs,
öreg, ösz hajÚ, mégis mé|tó-
ságte|jes Úr, va|amint pár yup-
pie-formán szépen fésÜlt, e|e-
gáns férfi és néhány fiata| nö
vonult a terembe. Némelyikük a
kutatóintézet vezetöségéhez tar-
tozott, mások valami|yen Wa.
shingtoni szervezet képvise|öi

voltak, sokuk kilétét és hogy
mi|yen szervet képviseltek azon-
ban senki nem tudta biztosan
megmondani' Mire bezáru|t mö.
gottük az ajtó, a teremben elü|t a
beszé|getések zaja, és mindenki
némán figye|te a köze| húsz fös
társaságot, amint végigvonu|va
a széksorok kozttt elhe|yez-
kedtek a pódium elott |évo
asztalok mellett.

Az i l ledelmes csendet a
mé|tóságte|jes, ösz. szemüve-
ges öreg úr törte meg' A férfi a
Madison Kutatóintézet vezetö-
elnöke és talán tulajdonosa is
vo|t, aki ritkán hal|atott magáró|,
és csak az évente megrendezett
szemináriumi gyülésen |áthatták
öt szemé|yesen. Most fel-eme|-
kedett a székérol, és végig-
tekintve az e|öadóterem hall.
gatóin beszé|ni kezdett.
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-  Holgyeim és uraim' E|Ő-
szor is szeretném társaimat és
Jomagamat onoknek bemutatni .
bár sokunkat ta lán ismerik már.
A Madison Kutatóintézet mun.
katársaivaI kezdeném. A me|-
lettem ü|ö két Úr és a holgy
aIkotják az intézet igazgatósá.
gát. A mögöttük he|yet fog|a|ó
három úr a kutatóintézet munka.
csoportjainak képvise|öi, akit pe-
dig tö|ük jobbra |áthatnak, az
Scott Hamilton, akit nevezhe-
tünk akár a kutatási munkák aty-
jának is, mindenesetre az a
program, ame|yben önok is részt
vesznek, az ő keze a|att mukö-
dik. Bal oldalamon foglalnak he-
|yet a kormányszervek képvise-
|ö i, igy Mr. Curt is, aki a Pen.
tagont képvise|i ezen a gyü|é.
sen. En pedig, talán hal|ották
már' Adam Morris vagyok, a
Madison Kutatóintézet társtulaj-
donosa és jelen|egi e|nöke.

Néhány szót szó|nék arró|
is' hogy miért vagyunk ma itt
mindannyian. Ehhez azonban
régebbre ke|| visszanyÚ|nom. Az
intézet pontosan hat éve kezdett
el foglalkozni azzal a tervvel,
ami mára gigantikussá nötte ki
magát. Mr. Hamilton néhány
társáva| együtt egy o|yan e|mé-
|etet dolgozott ki, ami akkor még
számunkra is hihetet|en volt'
Erröl majd Mr. Hamilton fog
beszé|ni önöknek' Mie|ött azon-

ban á tadnam a Szot  neK| .
e|mondanám,  hogy mára  kuta .
tásaink fé|ig.meddig az á||am
irányítása-e||enórzése alatt fo|y-
nak, sajnos az események tú|.
nöttek ra1tunk. Ezenkívül olyan
szervek is próbá|nak a mun-
kánkba avatkozni, ame|yek még
az ál|amot is képesek |ennének
befolyáso|ni. lgen, hö|gyeim és
uraim, a Madison Kutatóintézet
és a mi jövönk vá|t vá|ságossá.
De hogy jobban megérthessék,
felkérem Mr. Hami|tont, hogy
rész|e|ezze a kutatásainkat' és
mondja el ,  hogy az e|mú|t hat év
alatt mi minden za.l lott az
intézetben. Scott?

Fiata|,  húszas éveiben járó
Íérfi eme|kedett fel a szé-
kéro|,végigsimított o|tonyén,
majd nekilátott a mondan.
dójának:

-Jó napot mindannyiuknakI
Ahogy ha||ották, a nevem Scott
Hami|ton, és én vezetem a
kutatási munkákat az intézet-
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ben Ahogy Mr. Morr is mondta,
a munká|atok hat éve kez-
dodtek. Egy régi barátom, aki
akkor még egy másik intézetben
do|gozott, beszélt nekem egy
bizonyos dologró|' A barátom,
Matthew Andersen az Ürha-
józáskutató Ktzpontban doIgo-
zott, és már évek óta fog-
lalkoztatta öt egy általa FL 2-nek
elnevezett csil|agközi objektum.
Éz az FL 2-es ma mindennek a
nyitja. Kutatásokat végeztünk,
és ma már pontos adatokat
mondhatunk errö l az objek-
tumró|. Megnevezni nem |ehet,
de |eginkább egy négyzetre
hasonlít. Fe|fedeztÜnk tehát egy
furcsa va|amit a vi|ágúrben. Se
nem csil lag, se nem bo|ygó, se
nem köd, Se nem üstökös. se
nem akármi. Nem is fekete |yuk.
Egy pacni .  Olyan, mint egy
négyzet aIakú tintafolt. Feke.
tének fekete, csak mégsem
fekete |yuk. A koordináták után
e|neveztük FL 2-es négyzetnek'
Kiderü|t hamarosan, hogy ebben
a négyzetben semmilyen asztro-
dinamikai tÖrvény nem érvé-
nyes' És tulajdonképpen sem.
mi|yen természettudományi tör-
vény. Se vonzás, se taszítás, se
szÍnkép, se semmi. Fe|fedez-
tünk va|amit, amirö| azt gyan-
ítottuk, hogy az abszolút semmi,
ahol nincs se idÖ' se tér, se
torvények, csak a nagy semmi.

Egy szóva| adva Van egy, az
egyszeruség kedvéért objek-
tumnak nevezett valami.

tnök most azt gondol-
hatják' hogy ez a do|og nem a
mi kutatóintézetÜnkre tartozik'
hanem valamiÍé|e urhajózási in-
tézetre. A do|ognak azonban itt
még nincs vége. Mi fe|vettük a
kapcsolatot a washingtoni Ürha-
jozási H ivata l kutatócsoportjáva |,
és igy egytittmüködve folytattuk
a kutatásainkat a |egnagyobb ti.
tokban. A te|jes titoktartás per-
sze lehetetlen lett volna, de ez a
mai körÜlmények között már
a|igha számít. Kutatásaink ered-
ménye az |ett, hogy közel négy
éve útnak indu|t az e|sö ur-
szonda a négyzetünk felé. Az ftr'-
szondáva| az tÖrtént, amit várni
|ehetett. Amint e|érte az FL 2-es
négyzetet, nyomtalanul eltúnt. A
szonda Útját akkor több százan
figyelttik' Az adott jelekböl és a
szonda e|tünésének köruImé-
nyeiböl érdekes következte-
téseket vontunk |e. Arra a meg-
á||apításra jutottunk, hogy a fe.
kete pacni valamifé|e kapu' Ka.
pu va|ahová, ta|án egy másik
vi|ágegyetembe. Egy oIyan vi-
|ágegyetembe, ame|y nem
o|yan, mint a miénk. Amit talán
emberi aggyal fel sem lehet
fogni, pláne megismerni. A mi
agyunkat ugyanis erre a vi-
lágegyetemre konstruá|ták. Fel-
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téte|eztÜk tehát, hogy |étezik egy
másik vi|ágegyetem az FL 2-es
négyzet mögött, aho| az o|yan
foga|mak, mint anyag, tér, idö,
valami, semmi teljességgeI
haszná|hatatIanok. Ahol nincs
é|ő vagy élette|en, nincs va|ami,
és ta|án semmi sincs. Filozófiai
problémának sem utolsó, igaz?

Ezek vo|tak tehát a
gondolataink néhány évveI
eze|ött, akkor viszont még ezek
a problémák - fi|ozófiaiak vagy
sem - még meröben elmé|etiek
voltak. A szonda e|tünése után
ugyanis kido|goztunk még egy
programot. Ebben a programban
is útnak akartunk indítani egy
ürszondát, fedé|zetén azonban
nem gépeket, hanem embereket
he|yeztünk vo|na el.

Gondolom, nem kell mon-
danom, hogy az emberek á|ta|
irányított urhajó nemrég va|óban
elhagyta az EgyesÜlt Á|lamok
egyik repterét. tnÖk most arra
gondolhatnak, hogy a Hivatal
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nem engedélyezhette a fe|szá|-
lást ,  azonban el  ke|| mondanom'
a Hivata| nem tudott, és nem is
akart be|eszó|ni  a munkánkba.
1998 májusában tehát útnak
indult tizenkét onkéntes úrha-
jóssal a fedélzetén az ANIMAR
urhajó. Az ürhajó parancsnoka
Matthew Andersen, a hajin lévó
négy kutató vezetöje pedig én,
Scott Hamilton voltam...

Egy darabig nem is volt
semmi furcsa az utazásban.
Mindenki tette a magáét, és
végeztük a megfigye|éseinket'
Két hónap mÚlva, jú|ius e|ején
értük e| az ismeretlen négyzetet,
vagyis a pacni szé|ét. Vacso-
rához Ü|tünk éppen, amikor az
urhajo rázkódni kezdett. Csen-
desen, nyugodtan, mintha csak
egy mozgó|épcsö indu|t volna
meg a|attunk, Ez az uto|só
dolog, amire fcildi aggyal vissza
tudok em|ékezni. A történet
hihetosége innentó| csak önÖktö|
fÜgg, hö|gyeim és uraim. A
torténteket megpróbá|om a
tö|em teIheto |egérthetöbb
módon, fo|di aggyaI fe|foghatóan
elmondani Hogy mi az, amit
onök képesek |esznek befo-
gadni' fe|fogni Vagy egysze-rÚen
csak elhinni, az csak az tnök
nyitottságán mú|ik.

Visszaem|ékezve, ez az
egész o|yan' mintha nem is
tortént vo|na meg, ám
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Valami|yen módon mégis át-
é|tem' Mintha va|aki mássa| tor-
téntek volna a dolgok, csak az
én szememmel |átta az ese.
ményeket. Pontosabban azt kell
mondanom, hogy nem |áthatta
az eseményeket, mert az egész
olyan volt, mintha a testem nem
is lett volna jelen. Olyan,
mintha... mintha csak a lelkem
élte vo|na át a történteket' a
testem pedig leragadt volna az
úrhajón a dimenziók és világ-
egyetemek között. igy az érzék-
szerveim sem lehettek ott,
szóval a he|yes megfoga|mazás
az, hogy nem |áttam, hanem
áté|tem Vagy átéreztem az
eseményeket. Természetesen
most megfordu|hat a fejükben
az, hogy akkor mi a biztosíték
arra, hogy va|óban megtÖrténtek
ezek a dolgok. A válaszom az,
hogy csak az én és társaim
szava a biztosíték. Mert mon.
danom sem kell, hogy haza-
térve mindannyian i|yen és
ehhez hasonló dolgokró| szá-
moltunk be, mint amit most
e|mondok önöknek. És még
va|ami: jÚlius végén találtak rá
az idikozben nyomtalanul eltünt
ur-hajónkra és benne tizenkét
esz-mélet|en Ürhajós testére.
orvo-saink azt mondták, hogy
kóma-szer0 ál|apotban |ehettünk
na-pokig, mielött ránk ta|áltak,
mi

viszont szinte pontosan egyezi
módon számoltunk be a tör-
téntekról, ezért az sem mond-
ható, hogy eszmé|et|en á||a.
potunk a|att |átott á|mot vé|tuk
va|óságnak. Mondanom se ke||,
hogy még néha én is e|gon-
do|kozom azon, hogy amit én
valóságnak hiszek, abból mi
tÖrtént meg valójában, és mi
nem.

Ha ezeket el tudják kép-
zelni, akkor a történetem már
nem lesz olyan hihetetlen. Az
elsó pi||anatokban még én is azt
hittem, hogy álmodom, de
késobb megbizonyosodtam ró|a,
hogy ez nem igy van. A ráz-
kódás után sötétség vett körül
minket' rnajd megszúnt |étezni a
fönt és a |ent, e|vesztek a vi-
szonyítási rendszereink, nem
tudtam és nem éreáem, hogy
hol vagyok. Rövid ido mú|va
kitágu|t a tér könj|ottem, és azt
hiszem, ekkor léptem át egy
más világba. 

Mss. Álnév
(a |átszat ne tévesszen meg, ez it{ egy

á|név, nem azigazi|!)
Forrásanyag (ahonnan belém szál|t
az ihlet): L.L.L.: A hosszu szafari
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. Köszöntöm ha||gatóinkat!
tnök a Danubius Rádió külpo|itikai
figye|őjét ha|lják. A mikrofonná| Juszt
Lász|ó beszél egye|őre, ugyanis
nemsokára kapcso|juk Friderikusz
Sándort, aki valaho| az egekben van,
és Uranossza|fog egy interjút
készíteni Zeuszró| és a teomachiáról.
A kapcso|at nem jöhetne |étre, ha
nem lenne az Atrix, a Fehér oi|
Company és jómagam, aki
megszerveáe az egész talá|kozást'

Most je|entették a ko|légáim'
hogy az utcák kit]rü|tek és az egész
ország minket Íigye|. A kapcso|ás
e|őtt azonban Van egy kís időnk'
kérem szépen a témával
kapcso|atban te|eÍoná|janak, a hívás
díja percenként 99ft + é,fa' .

E|ső telefonálónk már vonalban
is van:

- Jó napot!A nevem Poko|i Döme.
Ti|takozni szeretnék, ugyanis ateista
vagyok, és azt veszem észre, hogy a
va||ási témák egyre nagyobb teret
kapnak a médiában, és amúgy is én
abban hiszek, hogy nincs lsten, de ha
itt egy riportot ha|lok tő|e, akkor a
val|ásom alappil|éreit döntik össze.

- Megértem uram, de sajnos a
do|gok vá|toznak, próbá|jon meg Ön
is vá|tozni. A viszonthallásra!

Van egy újabb telefoná|ónk a
vonalban.

- Jó napot! A nevem Bokros
Lajos. Szeretném megtudni ennek az
Uránosznak a címét, ugyanis nem
adózik egy petákot sem' Már |ega|ább
1 100 éve' amióta a magyarok a
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Kárpát.medencébe jöttek Ha
sikerü|ne behajtani a tartozását, akkor
lehet, hogy a magyar gazdaság
fe||endÜ|ne.

. Remek hír, majd szó|unk
Fridinek, hogy említse meg az
e|maradott adókat Uránosznak. A
viszonthaIlásra.

- Ha jó| hal|ottam, |étrejött a
kapcso|at föld és ég között' hívom
Friderikusz Sándort. Fridihal|asz
minket?

- |gen, köszöntöm a ha||gatókat,
itt ü| me||ettem Uránosz, az egek
istene. Első kérdésem az |enne' hogy
honnan származik maga?

- Köszöntök minden ha|andót'
|átom nagyon jó| fej|ődtek a
teremtményeim. A kérdésére a
vá|aszt sajnos én sem tudom.
Egyszerűen itt voltam, és ta|á|koztam
Gaiaval.

- Mit érez a Íia, Kronosz tránt?
. Sohasem bocsátok meg neki,

amiért elvette méltóságomat.
- Maga szerint a Sors vagy tn

pecsételte meg a Íia sorsát?
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Egyérte|műen én vo|tam az'
akl e|őkészítette a sorsát' Ugyanis
uralkodni csak egyetértésse| |ehet, de
nem rémura|omma|' Fiam uraIkodását
a féle|em jel|emezte. Mindenki csak a
féle|em miatt te|jesítette a parancsait'
A háborúban ez meg is mutatkozott,
mive| nagyon sokan á||tak át Zeusz
cldalára.

- Mi volt Gaia szerepe aztn,
llletve fia bukásában?

- Az én bukásomat a Sors
készítette e|ő, mert a csi||agokban
rreg volt írva. A fiam bukását viszont
en készítettem e|ő a jós|atomma|.
3aianak semmi köze ehhez.

- Tehát a fia bukása is meg vo|t
nva a csillagokban?

- Vaga szemtelenkedni akar
'elem? En már akkor a vi|ágon
.o l tam,  amikor  maga . . .

- E|nézést kérek' uram!
- Na jó megbocsájtok. Maga

^agyon buta, én terveztem a
'-srIlagokat, és én írtam meg minden
:Tber és isten é|etét,

-oh, akkor maga egy jós! Meg
:'dná mondani nekem az én j övőmet,
"tert biztos tudja.

. Dehogy áru|om el, hiszen
:kkor összeroskadna a jövő terhei

. TérjÜnk vissza eredeti
.en.ánkhoz, mit gondo| Zeuszró|?

- Zeusz nagyon sok o|da|ró|
^asonlít rám, bár pár do|got
^ íogáso|ok benne is.

- Mik azok?
- A hűtlensége párját ritkítja,

.em tudom e|képze|ni, hogy eá kitő|
:rökö|te. A második kifogásom az,
^cgy nem e|é9 kemény az
emberekke|. En minden sértésért
szonyú pusztításokat végeznék a

körÜkben, hogy tudják'  k i  az úr a
házban.

- Mégis mitetszik benne?
- A fe|épített rendszere, ahogy a

demokráciát érvényesíti az istenek
között.

.  Meddig fogZeusz ura|kodása
tartani?

. Ezt még én sem tudom' AmÍg
az egyensú|yt íenn tudja tartani az
istenierők között és meg tudja őrizni
vezetői szerepét.

- A, most szó|tak a Fö|drő|, hogy
hamarosan |ejár műsoridőnk, mít
monda na összefog|a|ásként?

- Nagyon örülök a békének,
amit unokám, Zeusz hozott |élre az
istenek és emberek között. Azonban
mostanában a környezeti
prob|émákat Íigyelem nagyon
aggódva! Az emberek mintha
megfe|edkeztek vo|na arró|, hogy az
az é|etterük, és ha azt elpusztítják,
akkor mi nem fogjuk nekik fe|építeni,
inkább e|pusztítjuk az embereket.

- Nagyon szépen köszönöm ezt
az érdekes beszélgetést' A szót most
visszaadom a stúdiónak, a
viszontha||ásra !

Fehér György - e|ső A
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DFUOM: ZEUSZ EMLEKIPATAI
Egy nagyszcrű |cngyc| írT tttrlntl-

ta. hoÍrV a könWírás r<-lsszall l l, ttrintlta
al' íri"őzcr eInbcr clott levctkilr.nc. F.z
szcrintem nagy igazság. Drutlnt is igcn
iíll meg lehet ismemi művc a|apián', "^ Zeusz emlékintainak.írő1a az.
za|, hogy egyes szám els<) szc'rné|yt
használ 

-umemoá1ában,., 
Zeuss.za| az<>

nosul. így sokkal szcmélycseblrc. ben-
sÖsécesébbé válik visszacmlékczése.A
ftszöreplÖ ncmcsak saiát enrl('kcit írla
lc' |raricm a sziiletése clött tclnónt
cscményeket is: a világ tercmtó.sétt-l|
napiainkíg követi a fontosalrl l váltc>
záiókat. Az eseményck kronologikus
sorrendben követik egymást. el,á|ta| a
mű iTl áttekinthetei, ktnnycn érthetÖ.
Zevsz - igazi istenhez. méltTn - .tég
magasan hordia az onát- Az.t mrln<Jja.
az 

-ember 
csak parány a világrnin-

denségben, csak porszem egy haulnras
homokviharban. Csakhogv ezz.el Zeusz
nem a7. cmbcrt s-zTlia te, trahem csupán
a va|őt, az igazat mond;a. Zettsz o|y
mértékben szTkimondT, Ilt-lgy elso
olvasásra könnyen össze |ehet kcverni
ezí az öszinteséget a lenézésscl.

Zevsz nemcsak az cn.rberek
gyengeségeit említi, hanem a saját és
ii ienür.saihibáit is. Ezá|tz| az istencket
szinte az ember szintiére helvezi. Nála
az istcnek is hibáznak. sclxzlrctrx'k.
sot haulmuk sem végtelen. l\,Íég a nagy
c]snek, Uranosznak ís egy szán'rra van
szlikségc. lrogy teremthcsscn' Fia pe-
díg' aki a végtelen idt-l ura' a tc|jcs
szám nélkül csak korcs. szlpor<xíásra
képtclen linyeket kreállrat'- ZctrsztT|
mcgtudjuk, hogy az isteneknek is
vannak érzéselk. Szeretnek, gyűlÓlnek,
íélnek. féltékenvek. Ezek al. érzések
teszik Öket az e.mberekhez hasonlTvá,
és ezekbÖl rudiuk meq' mennvire is
nem különbözíek toIünk. r;lbk a7'
istenek nem a végtelen haral<lmmal
bíró, érze|mek nélküll lények, akiknck

az. é|ct rlit sc sl'át:'lílr, ok is cscnc|rlk.
gyarl(rk

A Zeusz cntJékiratai l)rrronról. az
emberrol is árulk<xlik, Ez' az írás cgy
széles |átTktrii g<lnclolk<dTra vall. Va-
lT.színű, hosy kt)nyvéén az ókori
görÖgök rneg1iivczték volna, hiszen az.
istenekct megfosztotta isreni valTlrrktTl.
Ezek az istenek inkább |ászanak
idescn lénveknck. mint tcrméSzctfelcnI
erÖÍ nrcgt éstesít< l i nck. F'z.t támasz.tia a| á
az a rész|et is, hogy l)ruon sz.crinl az
clsÖ istcn valósz-ínűlcg az ttnivcrzultt
más részétöl jott. Teremtn'rényei ncrll
parancsszóra kelnek éIetre, hancm egy
tit<>kzatos szÁm .segítségével eIeve-
neclnek mcg' Ez a szám könnycn lchel
cgy cgycnlet, egy képlct is, hiszcn fcl
lehet bontani, és csak egyc.s rcszeit
továbbadni. Ha ez a szám egy képlet,
mién ne |ehetnc egy gén Vagy egy
kromoszóma felénítési kéo|etc? Druon

-  k  r -  a . -  - . . .
vaton nlsz a to loon Klv i r l t  c lv l l l .
záci(>ban?

A szeÍzö nent csttpán a vi|áHi lét
rószleteiben iáaas: az. elvontsác. az,
<lkkultizm us i i k()Zelállha t hozzá.. Ezze|
a tudással ruházza fe| az at|antrclákat.
az' e|tőnt Atlantisz lakTit, akik kevés
szlt haszná|uk, rnt'nhogy a kintonclcltt
sz.avak rczgiseket keltcnek. amik 1ók
vagy rosszak, dc scmnriképpen senl
seinlegcsck . tchát kicgc's)íi<i in|or
nráciTl'at közvctítcnck. Éz, a grlndtl|-
kodásmTd szinte teliescn cgvczik a
tibeti szerzctesckivcl, a iigi}ival és
nrég sok nrás kclcti széllénri vczc-
teÉvcl. Dnton vai()n tuclat<lsan
gondolkoctik ígyl

A Zeusz' enllékintai sok kérdést
vet fel. Ha vá|aszt ncm is min<legyikrc
kapunk' de nagv ércemc a könvvóek .r
goirdotkoduÉí. olyan fcÍtevisck
iircgfogalma zLzasa. amelycket clfoga-
dtrnk vagy megcáfolunk' dc aktívan
kercsstik a felclL'tet.

Vtrös Tamás



flárom szÍn: I{éh' Yehér, PÍros
Filmajánlás

A Három szín trilógiát Krzysztof Kieslowsky rendezte. A három film
ugy egésziti ki egr,rmást, mint egy kirakós játék darabjaí. Az egyes filmek
a francia zászlő színeit jelképezik' és a .'Szabadság, szerelem,
testvériség., mottó egy-egy eszményét testesítü meg.

A Kékben a francia hősnő, akit Juliette Binoche a]akít' elveszti
zeneszerző fé4ét és kislányát egry autóbalesetben. Arra kérik, hogry
f.ejezze be férje félbehagryott concertóját. A zaklatott asszony
visszautasítja ezt a kérést, és egy teljesen új életformát alapoz meg

A Fehéret Lengyelországban vették fel, és a középpontban a Julie
Delpy által ;.átszott szépséges model] és (volt) férje aI. Éppen vá]nak.
Karol, a férj leng:yel, és a rendőrség körözí. A válás után bosszút forra}
volt felesége ellen.

A Piros f.őszereplői egy másik gryönyörű modell és egy öreg'
megkeseredett bíró, akÍ mások telefonbeszélgetéseit hallgatja le. A film
végén egry süliyedő kompon megjeleník a három hősnő'

A Három szín trilógia mindh.aro-m része szere]emről és
együttérzésről szó\, mely az egyetlen lehetséges váfasz a nihilista és
abszurd világra' Mindhárom film nagyszerűen van megrrendezve, és a
zenéjük is nagryon jó.

Markovits Lili.

$

*Az eredeti filmismertetés angol nyelven íródott' A fordÍtást Fancsovits Rita
készítette.

a szerk
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A mű ke||emes benyomást
tett rám. Örütök, hogy e|olvastam,
mert ez a könyv képes vo|t pi|.
lanatnyi '  vagy akár maradandó é|-
ményt, gondolatokat is ébreszteni,
annak el lenére, hogy nem ez a tő
célja. Műnemét tekintve epikus,
szerkezete könnyen áttekinthető. A
cseIekmények egymásra épülve,
kronoIogikusan követik egymást'
Négy könyvbő| á l|,  mint négy nagy
fpjezsl

A könyv ereje nem a tarta|-
mában Van, hiszen egy szere|-
mespár története már sok min-
denkit megihIetett.  Mégis kü|ön.
bözik ez a mű a többitő|. Longosz
magát a szerelmet próbá|ta |eírni .

természetesen egészen más stí.
lusban, mint a mai könyvek. Ez
érthető is, hiszen a mű az ókorban
sztj|etett. Az egy teljesen más vi|ág
vo|t. Mások voltak az emberek, a
szokásaik. Mást csináltak az em-
berek rosszkedvükben, unaImuk-
ban vagy éppen ünnepekkor. Több-
ezer éwel ezelótt .történt" a mű
cse|ekménye, így érthető is a
kiil önbség. Longosz egy teljesen
más vi|ágba kalauzo| el minket. A
köz ös a mai vi|ágga| csak az, hogy

az emberek azóta is együtt szü-
letnek ösztöneikke|, s az megsegíti
őket, szívt ik mé|yén diktá l ja '  mit
tegyenek.

A mű két gyermek egymásba
fonódó é|etérő| szó|. Történetük
még csecsemőkorukban kezdődött '
Gazdag családok sarjai  vo|tak, de
mégsem igazi szü|eikkel neve|-
kedtek otthon, mint a többi
gyermek. Szü|eik kitették őket a
szabad ég a|á, a mesgzi erdóbe. De
a gyerekekre maga Erósz vigyázott,
így bajuk nem eshetett. Egy da-
rabig egy kecske illetve egy juh
gondoskodott ró|uk, szoptatta őket.
Ez az elem a gör ögöknél gyakran
e|őfordu|. A teremtésmítoszban is
szerepel; Zeusz, az istenek istene



neveIkedett így, kecske tejéveI
táp|á|kozva. Ez a tény bizonyítja
tehát azt, hogy az istenek gondot
v i se| tek  Daphn isz ra  és KhIoéra,  már
e|őre e|tervezték sorsukat '  S így is
|ett.  Egy-egy pásztorházaspár ta|ált
rájuk, magukhoz vették őket, s úgy
neve|ték. mintha édesgyerekeik
lettek vo|na. A két gyermek pe_dig
nőtt és cseperedett. Mostohaszü|eik
nagy jövőt vártak tőlük. Sejtették,
hogy gazdag csa|ádbó l  va|ók  a
meIléjÜk tett ismertetőjelekbő|.
Ezért is vo|t számukra kelIemet|en
forduIat, amikor egy éjszakai á|-
mukban az istenektő| azt az uta-
sítást kapták, hogy pásztoroknak
neveljék őket. De megtették, s a
gyerekek minden nap együtt v itték
ki lege|tetni nyájukat a mezőre. Az
istenek nem feledkeztek meg ró luk.

Daphn isz  és Kh|oé minden
szabad idejüket együtt töltötték'
együtt játszottak minden nap. Már
szinte eIválaszthatatIanok Iettek,
édestestvérként szerették egymást.
A mű így írja: "S e|őbb vált kü| ön a
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juhnyá j  a  kecskétő| .  mint  Daphn isz
e|szakadt volna Kh|oétó|..  S ez így
i s  vo l t .  Megérezték egymas gon.

do|atait ,  s te|jes egyetertésben cse.
Iekedtek. Ez tette lehetővé, hogy
bekövetkezzen az, ami aztán mind-
kettejűk é|etét megváltoztatta. Ez a
pont vcl|t a fordu|ópontja a műnek.
Ez vo|t az a pont. mikor Daphnisz és
Khloé egyrnásba szerettek. Az is-
tenek ezt már régen e|tervezték, ezt
a sorsot szánták nekik. Ám ez nem
csak úgy könnyedén, egyik pi||a-
natró l  a másikra t örtént meg. Khloé
még nem is ismerte azt a szót,
hogy-. szerelem, Hát hogyan ismer-
hette vo|na a jelentését? Egyszer
csak megváltozott, s furcsa érzé.
sekkel Iett teIe a szíve. Próbá|ta
feI ismerni azokat. azonosítani.  s
úrrá Lenni rajtuk, de naiv. gyerme*i
le|kéve| képtelen vo|t erre. Ugyanez
t örtént meg DaphnisszaI is.  Szí-
vében ugyanezeket érezte a |ány
iránt. oszt öneik suga||atára hamar
rájöttek, hogy a csók az, ami itt
segít. Egy szomszédos öregember
is megmondta ezt nekik, s ők sze-
re|mi érzéseiket, vágyaikat egymás
iránt csókolózássa| és ö|e|kezéssel
e|égítették ki .  Naív gyerrnekszí-
vükkel a szerelmet még önma.
gában tudták é|vezni,  gonoszság
né|kü|, tisztán szeretni egymást.

Ez vo|t az a sors tehát, amit az
istenek nekik szántak. Daphnisz és
Khloé pedig átvészelve hideget és
nehéz időket vártak egymásra szűn-
telen - és nem hiába. Sok gonosz-

_ffiiqq_
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ság érte öket, szereImükön még-
sem esett csorba. Hol az egYiket,
hoI a másikat rabo|ták eI háború
zsákmányaként, hol idegenek vágy-
ták ágyasukul Daphniszt vagy
KhIoét, de ők mégis megcir izték
szere|müket egymásnak, s várták a
piI lanatot, mikor egymáséi lehet-
nek. S ez a pillanat el is jótt' bár
még kereszttil ke||ett menniűk
néhány megpróbáltatáson. Khloé
e|adósorba kerÜ|t, s a kérők öz ön-
löttek hozzá szebbnél szebb aján-
dékokka|. Daphnisz pedig szegény
volt, s kevés volt a reménye arra,
hogy neki adják hőn szeretett ked-
vesét. De az istenek most is se-
gítettek, hiszen ők már kitervelték,
hogy ők egymáséi kel l  |egyenek. S
|ám; Daphnisz egy háromezer ezüst
t}áchmát 

- 
tarta|mazó erszényré

bukkant. Ezt vitte eI szereIme apjá-
hoz, akinek ugyancsak megtetszett
ez az aján|at. S mikor már elter-
vezték az esküvőt. mé9 meg ke|lett
várni.  a fó ldterü|et urának be|e-
egyezését' |tt is támadtak bo.
nyodalmak, minek után kiderü|t

Daphn isz  gazdag szá rmazása ,  s
végre át ö leIhette apját s any|át.
M inden j ó ra  fo rdu l t ,  az  esküvő  már
a  másnap küszobén á| l t ,  ho|  KhIoé
k i |éte  i s  napfényre  kerü l t .  o  i s  meg
ismerte szü|eit .  Nagy lakodaImat
csaptak; s így a könyv vége olyan
volt,  mint egy igazi hol lywoodi
happyend. Nászéjszakára térve
megta|álták a szerelem kínzó vá-
gyainak megoIdását is.

Ez volt hát a könyv, ami
fe|ébresztett 'bennem néhány
gondo|atot. A szere|emró| szó|t,  az
igazi szere|emrő|, amit nem ta-
nuInak ,  hanem ö sz t öne ik  súgják
nekik, az ideá|is párnak. Longosz
megmutatta, hogy ez az érzés ké.
pes minden mást, gonoszat le-
győzni.  Ez a pár, két f iata| gyermek,
háivan mégismerik a szeré|met, s
ezze| az érzéssel győzik |e a többi
akadá|yt. Az iró az o|vasót is engedi
bepiI lantaní a szívük mé|yére. s
ve|ük együtt ismerjÜk meg mi is a
szerelmet, velük együtt él iük át
ezeket a pi l lanatokat. Minket is
gondo|kodóba ejt: mi ez az érzés?
Ez a csodálatos, de megfoghatat|an
érzés? Mi a forrása? És egyá|ta|án;
mi a szerelem? Daphnisz és Kh|oé
e|ső ezirányú érzéseinek tehát mi is
tanúi Iehettünk. És azért is tetszett
ez a könyv, mert az őszinteséget is
kifejezte, és a naivitást. Próbá|ta
megfogni. hogy mi is érezzük' S ha
az o|vasó igazán odafigye|t' az|
hiszem' érezhette is.

Szenkovits Li l i
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pozitivizmus: minden O.K.
Übermenschok
Az ernber élete folyamán megszti|etik és
haláiozik.
Az élet folyamán e5ne növünk, és rnár
nem mindenki a nemekhez viszonyul.
Én egy 14 éves fiata| lány vagyok'
akinek az élete nagyon rögös.
Nem úgy van minden, ahogy szeretnénk,
nem ugrik minden vissza az ölbe.
Amikor egy ember hosszan tartó időre
ugyanazon tiírsaságba csöppen. nosz-
talgiál egy kicsit.
A barátság az egy1k |egnehezebben meg-
fogalmazható szó.
Egy é|ólénynek kel|, hogy legyenek
banítai, ha átvitt értelemben is.
Az a fontos, hogy milyen a barát belseje.
En szeretek a barátaimmal |enni, mert
akkor mindigpb,
A banítnak ki kell önteni mindent.
Rájöttiink, hogy az új osztályársunk
kedves, okos és igen társadalmi lény.
Ha rosszul ítéljrik meg az illetőt, már
nehéz más szögből nézri a dolgokat.
A renesánsz festészetben az érzékesség
a legfontosabb.
A történetbe helyenként az író is bele-
szól. felébresztve néha az olvasó fi.
gyelmét.
Nehéz úgy drámát imi' hogy ne legyen
benne egy kis vontalottság.
A mü|tlen fokozódik a negatív érzések
hangulata.
A mű a|aphangulata szomorú' S ezt a
költő a szávak használatával is kifejezi.
A költemény hangvétele rabszódikus.
Nem é|mény által ihletett versek...
Minden páros sor ríme|, ezért is lehet a
mű páratlan.
Nyehtanilag bővelkedik a vers írás-
jelekkel.

_ffi@

Amnr{lt$pd$sk
A vers azért ilyen hosszú, lnert a kciltő
ezze| is szemléltetni akar|a egy bűnös
sorsát.
Az apostol stófákból áll.
A költő leírja születése helyét arTa
visszaemlékezve.
Á folytatasban egv életképet láthatunk a
poéta to||a álta|.
A természet ősszel téli álmát a|ussza.
Mi jellemzi Petőf forradalmi lato-
maskjltaszetét? Mindenkit hívott a
fonadalomba.
Petófi élete ebben az időszakbarr már
nem forr a forradalorntóI.
Versében a hierarchia el|entmondásait
lepelten je|eníti meg.
In máron évek teltek el a győzelern óta.
A kö|tők levél útján leveleznek.
Toldi már öreg, és meg akar lralni. Jön a
hír, hogyne{egy€...
Toldi időtxíl kiesett embeÍ, mert ősz haja
van.
A karrier-regény versenyre irt alkotás.
A fejlődésregény a regények javított
vá|tozata"
A fejlődésregény az irónak nem is kez-
deti műve, nem is kifejlett.
A fiÍhős érzelmileg csökevényesen fej.
lett.
De Renainé szen<le szűz-tipus.
.IuIien önnevelődött.
Miért hal nteg "Iulien Sorel? Mer.t
leesik a feje.
Goriot apó két lánya közü| Anastasie egy
nyíltabb hiéna, Delphine egy csendes,
szende kígyó'
Férjükön kívr]l tartottak más valakil.
Me lyi k.I ó kai.regé n yt o lvcts tad?

Az-Egri csillagokat.
Remegő szemmel nézek a tanámőre.
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retrospektív kiállítását mutatj a be

Ha r,an kedved, l.e is kiál|íthatod alkotásaidat: |estnrényeidet, szobraidat, |otóidat,
csak szólj Juditnak vagy Tibornak!
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sz-ámban (többségében)
olyan alkotások cllr 'as.
hatók, amelyek a l-MT
irodalmi pályázatára ké-
szü|tek.  A bal  o|dal i  I ls tat t
lehet rnegielölni azt a7'
egv tnűvet, rnely Néked'
kedves olr'asó, a leg.

.iobban tetszett.
A szaggalolt vonal tnen-
tén tépd le a Szava-
zócédulát. és ápri|is 1 l-én
dobd be az A125. teren
bejárata rnellett elhelye_
zett urnába.
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