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Ismét este volt. Sokan . akik

megtehették . ujra összegniltek a ha-
talmas, neonfényekkel és halogén-
lámpákkal megvilágított teremben. A
terem a sok ember ellenére is á-
gasnak tűnt. Hatalmas oszlopok álltak
korben' mint nlegannyi díszes strázsa.
Hatalmas átmérőjű kup<lla fedte a
termet. Az oszlopok kózt ajtók, tűkrók
és festrnények voltak. NÍinclenki vá.
lasztlratott, mit néz szívesebben: magát
vagy a festményeket. Az egyik óriási,
szinte egész falfelületet betoltó képen
egv karcsÍr holgy állt lila, testhez si-
muió ruhában, vállán rókaprémmel, s
úrgy tekintett a mel|ette álló széken ülő
ktrtyára, mintha magát a Boldogságot
ttrcllratr.rá mag"a mel|ett. A szemkózti
képen egy tanyasi ház állt' körűlótte a
puszta^ság. A sík ricléket csak egy 8é-
meskúc és egy pompás, fekete és barna
lolakból álló ménes törte meg. A kép
előtt álló asszony a lovak aprólékos
kidolgozását vette Szemügyre, míg fér-
je a házat szemlélte nagy műértéssel. A
nők többsége a tirkrók felé fordtrlt, ap-
ró, g1ors pillanrásokat vetettek a tú.
körbe, megcsodálva ónnön szépsé.
gürket, dníg:a, csillogó ruháikat. De aki
egyikre sem volt kíváncsi, az akár az
ajtók valamelyikén nytrgodan rár.oz-
hatott máshová. Ez a máshorá éppÍrry
le}retett a toaletthelyiség, mint a né-
zőtér ragy a páholyok eryike. A lám.
pák fényében meg-megcsillantak az es.
té|yi rr.rhákon lógó flitterek' a lányok-
asszonyok karcsú karján lévő kar-

perecek, az trj jaikat kór.üló lelő p'é.
nránttirl, rr"rbinokkal ékesített aranv- és
ezústgyűrr-rk. Egy korclsocló Írrierrrber
éPP u szemtir 'egét t isztogatta a t;í-
rakódott szennveződésektől, mikor
halk berregés hívta fel a terembell
tartózkoclók figyelmét arr.a' h.gr'
ltamarosan kezclóclik a vátr'a r.árt
előadás, rnelyért valamennvien itr
összeg1,'űltek. Eg,v kellenles, méll ba.
r iton szólt azok}roz, akik nem figveltek
fel a berregó }rangra: Kérjtrk, min.
denki fog|alja el a lrelvétl A tórneg
lassan az ajtók felé nvomltlt, hclgv mi.
hamarabb elfoglal lrassák lrelyeiket a
pálrolyokban és a nézőtér kélryelmes
székeiben. Néhányan még egv trtolsó
kísérletet tettek a birfénél, hog1' be-
szerezzék az előa<lás alatt i  szükséges
rágcsálnir.a|ót. .\ legelÖl hlLlarlók el-ér.
ték helveiket, s körülrnéIrveser.r ké-
szr1lódtek a leir léshez. ,{z irnént mée
eg1'keclrr inek tÍínő f iata]elnbeI. mosl
teljes oclaadással igyekezett azon, }rogn'
szíve hölg.ye a lehetó legjobb }relr'r-e
telepedhesse'" Esy másik úr clolrogr'ir
Írlt le három sol.ral hátrébb, s eg'.rr.e
csak azt mormolLr: ".\Iegint nem fo-
gunk jó l látni, és Persze megint az én
hibám lesz az egész. De eski iszöm,
hogy soha t öbbé... ' ' .  A felesége ezt
nem hal lc ltta, vag7. legalábbis nem ad.
ta semmi jelét annak, hogv f ig'y-elt vol-
na, lrolott egy-es'v ilyen mor.gásra már
rég fennhangon ripakociott volna sze.
rencsétlen férjére. Níost azonban azza|
volt elfoglalva, hog.Y a barátrrőjével az



Waáf s
imént belépő asszonv fekete bárson,v.
ból készir|t, apró aran,vhírnzésekkel clí-
szített rrrhájára és magára az asszot.tyra
tegyenek egyáltalán nem keclves meg.
jegyzéseket. Az ernlített hólgyet ellen-
ben te|jes mértékben hiclegen hagvta
az r]sszeósszesúgó nőszemélyek léle.
mérrve, e5y pici figyelmet sem szentelt
nekik. Eg.v.enesen a páholváh<.rz lép
delt' s mag:itól értőclőséggel nyujtotta
csókra hófehér kezét az ott várakozó,
ősztlló halántékú férJinak, aki az úri-
emberek tartózkocló moclorával illetre
.gkaival a fe}é nvújtott kédejet. A tÍt}.
olctali páholvban egy középkorír házas.
pár foglalt helvet, és belemélyedtek
egY programfirzetbe- Nélra eg}.egy
,,Nahátl ' ' '  ' ,o?' ' ,  , ,Nem is ttrdtam... ' '
hag.}.ta el szájukat. Lassan, cle biztosan
mindenki megtalálta a }relyét és el.
helyezker{ett. A fénvek egvmás trrán
htrnytak ki, a t ömeg ís elcsencleseclett.
De csak pillanatokra, mert ismét bele-
kezdtek hala.szthatatlan megbeszélni.
l.alójr"rkba. Níár nem volt olyan csön-
cles a terem, sőt egl'-egy lralknak in-
cltr ló kacagás is ki lral latszott innen-
onnan. A |egtóbben csak az egyre erő-
sódő taPsra kapták fel fejilket' s
lra5vrák félbe megkezdett mondata.
ikat, csatlako7va a rnár tapsolókhoz.
Ígv terjedt a ups székról székr.e, sorról
sorra' így erősödótt egy.e inkább,
Azrán a középen ülők e5vike-másika
felál i t . talán, hogy jobban lásson, vagy
hogv lásson egyáluelán valamit -, s álh,a
folytatta a taPsot. Ujabb és Í1jabb ala.
kok emelkedtek fel székeikről, míg las-
sacskátl az egész terem áIlva tapsolt.
i l ,ven vastaPsot r itkán hal iani. Egv
fttemre r'itőcltek össze a terryerek, egy
üttemre nrozcltt lt száz és száz kéz.
Hosszt-r percekig csak a taps szólt eg-v're

hangosabban, majcl fokozatosan elhaf
kult. IvÍire teljesen elhallgatott, ̂ z em-
berek - meg sem várya a villanyok fel-
g}ujüísát - elkezcltek szállingózni kife-
lé. A hólgyek megigazítotrák magukon
a ruháikat, az urak végigsimítotü{k öl.
tönyeiket, s az ajtókhoz vonultak. Las-
san haladtak kifelé. mert kevés volt az
az öt-hat ajtó ennl embernek. Innen.
onnan el-elhangzott egy.€gy húmmo-
gés, itt-<ltt egy€g,v felvont szemoldök
jelezte, hogy ez a közönség ,,az a,,
kózónség. A rtrhatárban a figyelmes
fiata]ember felsegítette a }ánrr.a
könnyű kabátkáját, a bársonyrtrhás
hölgy is kisétiílt már partnere oldaián
az trtcára. A járcla szélén ott volt a
házaspár, a férj épp egy taxi ajtaját
nyitotta ki neje előtt, majd maga is
beszállt a kocsiba, ami néhány pil|anat
múlra máris a lakásuk felé reoítette
őket. S a teremben, ahol már ep'lé-
lek sem tartózkodott' most' végre fel.
libben a firggöny, s a színészek bele-
kezdenek a hosszÍr próbákon elsajá-
tított szerepeikbe...

Lydérch
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Tompul a hang, fogynak a vallon-rástlk,
Titkonr felé most mélycbbre ások.
Ncm mondhatom el scnkinek,
Eln.rondom hát mindcnkinek,
S ha köatik vag.J- tc ís, kcdvcs,
Most az egyszer te se ncvcss,
Szépségeddel simogattái,
Vonzottá| ós varázso|tá|,
Szívenlben szabadság tündökölt -
|)e annál szörnyú.bb volt a ftilcl.
Egy jóbarát? Hogy én./ Szavanrra, nróltó
e hivatal,
En nem vagyok hoz'zá e|ég vón, vag1,' 1e
vagy'aggasZóan fiatal.
Csrrpa élct vagy, ós csupa csoda. vakít',
hevít. ragyog'
Hogy nc szomjazzarn a csókodra ón, ki
angyal nem vagyok.
Add a kezed, tedd kezembe,
Farkasszemet nézz szcmcnrbc.
Látszik ugye ttikrébe ' lcrrn,
Hogy Néked adtam mindenern.
Mondd, látod ezt ?
Aznap este ez a szeretet
oly komoly és tisáa lettI
Dc hát Te ea nem órthetecl...
Nózlük egynrást és hirte|en
Felnevettél, és én is nevettem,
Elnrúlt az éjje|, csak szerrvcclólyes
sejtjeinkbcn él,
Eljött a reggel, s szívem fagyos, nrint a
jég.. '
Elmondanám,.. nrit is nrondhatnék
Neked?
Maradnék, de tudom. nenr lchet.
ElInondanám, de nincsenck szavainr.
Utni kellene, nagyot most valamin,
Szétázni, mint Te tevéd,
Mikor elpusztítottad a rcmónyt.
Csak egy sző az cgész, de mcgálh a
bcszéd.

()sszetrjrr l,a]an-ri, ncni tcljes az' egésl'.
', - Stlttogj cgy.szót, csak annyit:
szeretlek.
A'.t, hosy neke<j csak én kellek,
Kiért nrindent nregadnál
Eze rszer jobban örrmagadnál.' '
Ez is csak egy gyonyöní álom,
De nenr lesz ez igy, most nrár látcxrl.
Elntúlt al ' éjjc|, mikor hittem az
ijsszetaíozást,
MegbcszéltüIrk mindcrrt, nem lesz
lblytatás.
Ha nenr l.clem Íbgsz a:z o||'ár eló állrri,
Körbcnézcl, ncni fogsz seholsenl taláIni
De az ajtó nrellelt ' ott |ogok állni '
S ha felé'm nézel, sími Íbgsz engenr látni.
Nenr az ólet vtl lt kegyetlen.
En voltarn er(jtlcn, i igyctlen.
Látlak, dc nenr ér]ck el,
Erzenr. nrinden így nrűIik cl.
Még ég bcnnem a láng,
Mit szenrecldel gyujtottál.

Menni, nrenni, sohasenr állni,
A vó'gzetet sohirsenr bevánri,
Mindent a Holnapór1 csinálni,
Fcllegck helyctt a lbldörl járni..
Marasaaljalak vagy engedjclek cl?
A kérdósrc scnki sem felel,
Csak i'il(ik ós nézenl a senlnlit,
E'rtenr nlár, mi irz: sztlmonrnak lenni.

a sorokat válogatta, nébol kissé átírta:
BALTAZÁR

U. i . :
l]ocsáss meg érte, nern bírtam tovább,
llogy ne mondjam el egyszer lcgalább'..

Tudorn, h.rgy nincs, és már ncm' is lclrct
Jogom, hogy magam életedbe ártsarn'
Tudom én, kedves. bogy virágaid
l:nnekem csak bánatot tercmnck'
l is mégis boldog és hálás vagyok.
Azért, hogy vagy, és azért, hogy szerctlek.
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ilArALMAs És rrcirrenzrnro
rrurrsÉel ELőrr

Na' híjjnye - mondja Fecó, és szorosabbra h,jzza magán a Horváth és Tiársa
Gyar- és Gépszerelő Vállalat égszínkék pufajkáját' amineÉ bal zsebében taknvos
zsepik és egy zsebkés, jobb zsebében pedig mobiltelefon lapul.

Khhhm... . és nézi a leapadt Dunát valahot I'.anytotu közelében. Sirályok
köröznek a part fölött, míg Félix, a rotweiler.bullterrier kéverék cinfeledten és telies
nyugalommal hempereg a döglött halakbó| és t.riss birkaszarból álló helyi hor-
dalékban, a folyamon hajók haladnak. Egy rettenetesen lepusztult hajószerűség tol
maga előtt két rettenetesen lepusztu|t vájdlingot' amiket telepakoltai kaviccsal a
gondos kezek.

Meghitt őszvégi csendélet, a fények egészen tisztiínak, lakhatónak mutatiák a
Dunát, egy olyan tblyónak, ahot halak és más ál|atok élnek, pedig döglön az égész
úgy' ahogy van. A fákon már megsrárgultak a levelek, a táj egész áás arcot ölt.
Minden mozdu|atlan, mintha halott lenne, csak Féüx ugatiá a*tcirülötte nyüzsgő
sirályokat, miközben Fecó a lelkes szakmunkiís követ farag, és barátjával, pistával
beszé|set.

Ekkor csorren meg a Motorola dl60-as mobiltelefon a pufajka
felveszi, és kiderül, hogy Laci, akinek értük kellett volna mennie.

zsebében, Fecó
Szentendrénél

kendert és FéIixet, a ió

defektet kapott.
Nincs kocsi, ami hazavinné a két jóbarátot, a sziírított

kutyát. Mehetnek busszal, mint a múlt héten.

' Ilyenkor megtörik a var,ázs' a sirályok elszá|lnak Visegrád felé' Félix nem
hozza vissza a neki dobott fadarabot, Pista szája meg enyhén leféle gorbtit....

A beálló Vo|ánbusz lépcsője előtt lezajló borzongás ideje ez,-a távműködtetésű
ajtók lassan - akaratuk ellenére . kinyflnak, és megkezdődik a ván,a várt utazás.
NÍeghalt Mátyás király. de kis helyen is elfér,... hoppá kinek a hajábólj ön ez a nagy
l.ekete turha, pedig én mondtam neki, hogy vigye le u .zemetet.

Fecó és Pista csak az Aryád-híd melletti hentesnél nyugszanak meg teljesen,
a]rol a 93 forintos lecsókolbász fölött vicceket mesélnek egymásnak' és megbeizélik
a f.elmerÜlt problémákat.

Lépesméz
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Mese a Íiúról

1 . ,
Egy szép napon a tiú hazafele menet az iskolából, megpillantott egy lányt. aki

egyedül ment.
- Bevallom' szép |ány, de biztos nem érdeklem.

Hazament, s el is felejtette a lányt.
Monoton életet élt. Egyetemr.e járt, hazament, lefeküdt' bekapcsolta a tévét. s
általában éjfél körül elaludt. Ez ment minden nap, s így történt ez trznap is.

Kora este kopogtatnak az ajtón, a fiú ajtaján. A iány volt az, s beeresztette.
Leültek az asz|a1űtoz, s beszélgettek.

- Szia.
- Szia-

Negyedóra szünet, majd szófoszIányok ha1latszottak.
- Te ... azt ... szóval nem haragszol, hogy rád törtem?
- Nem.

A t.iú sosem volt közlékeny, mint most seln, de a lány nem adta t'el:
- Szólj' ha zavarok, akkor elmegyek.
- Nem zavarsz . mondta közönyösen.

A lány bepil|antott a szobába, s észrevette a heverőt' Bement, s letelepedett rá. A
fiú is utánarnent. Leültek és órákon át bámulták egymást. Majd mikor pirkadni
kezdett, lefeküdtek, s beszélgettek ...

Másnap a fiú csak tíz órára ment, s a lány elkísérte. Útktizben egy szót sem
szóltak egymáshoz, csak mentek. A frú megérkezett, intett a lány egyet, s rnent a
dolgára.

4 . ,
A fiú találkozoft a barátjával, s az megkérdezte.
. Láttam a barátnődet, hát mondhatom, szép lány. Mi a nel'e?
- Nekem nincs barátnóm.
- Hát' de én ...
- Nincs' Érted: - ordította a fiú.

Délután az iskola előtt ott ál lt a lány, s ahogy a tiú megielent, egy csókot
dobott neki. Erre a fiú eltbrdította a fejét. A lány meglepődött' de nem szólt egy szót
sem. Szerelmes pillrrntásokat vetett felé. A szerelem teljesen elvette az' eszét.



- Szia. Jól telt a naood?
A f iú nem szó l t  egy szót  iem, s e l indulr  hazafe le.

- A tegnap éjje|bezzeg jó volt. N{i? - kiabálta a lánv.

^,.* .] li::'.o 
mondta? Ez nem volt semmi. Egy tutákaland. Talrín még az sem.

1\em ls lsmer lek.
A lány sírva fakadt. A..fiút9z^hidegen hagyta. Hazament, s lefektidt tévét nézni,majd szokás szerint éjfélkor lefeküdt aludni.

6. ,

-^,, Pfu nap múlva a fiú kezébe került egy újság melynek címlapján ez volt.,,OIt a szerelem. Egy fratal lány u -,t,o',é,avény eIé Yetette magát, s szcimyethalt.
Egy cédula vo]t meJlette : ,,Szereltnes vo]tam,,. ,,
A fiű letette az újságot, igaz, t.elismerte a lányt, de közömbösen ezt mondta :. Ilyen az élet.

Erzelem a
Érdekel a történetem? Hát akkor figyelj I
Rápil lantott a|ány a fiúra, s ezt mondta:
Zavarhatok egy pillanatra?
Ene a fiú nem tigyelt, s túnődött
csendesen.
Lehet, hogy nem hallott meg engem?
EInézést, az előbb szóItam, beszélhetnék
veled'j
Megmozdult a fiú, a hang irányába
nézett, s
A lány ajkát figyelte nesztelen.

Szerelem?

Szólj mrár valamit, nem hallasz rendesen?
Zavafian elfordult a fiú, kesereett.
Ene a lány megnézte, mit olvis a fiú, s
RémÍilten rámeredt: T ennek én
beszélhetek.
Egyedül ült a fiú, s nem nevet. mert
kikacagiák az emberek.

!íT Tl.. senkije, mrír hosszú ideje.
Eltelt két nap, sétál a fiú az utcán.
Meglátja a lányt egy fiúval, maid
ordítva nevetnek:
Nézd ez az a néma gyerekI
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Titanic 401 . 2001 január 21., szombat,
hajnali 3 óra24 perc.
A Titanic 5. szÜl€tésnapjának hajna|a volt.
A belépés ingyenes, a fogyasáás fé|áru
volt. A zene is mintha hangosabban dübör.
gótt volna ezen a hajna|on, mint máskor- A
hangszórókbó| elementáris erőve| áradt a
zene. A tömeg extatikusan hu||ámzott a
ritmusra. Hideg januári éjszaka vo|t. A te|i.
hold ridegen ura|ta az eget' A Duna víz-
tükre aranysárgán verte vissza a 'város
fényeit. Különösen hideg vo|t, ám a fo|yó
mégsem íagyotl be. KÜ|önös vo|t, volt
benne valami, ami rosszat sejtetett. Este,
amikor a ho|d fe|ke|t, vérvörösen ragyogott
a horizont fe|ett. Sokak szerint a vörösen
fe|ke|ő hold rossz e|őjel' és a ho|d ezen az
estén minden eddiginé| vorósebb vo|t.

Egy tanya a Hortobágyon. Hajna|i 3 óra
25 perc.
Egy lsten háta mögötti hortobágyi tanya
be|ső szobájában idős házaspár a|udta
álmát. A néni hirte|en fó|riadt. E|ószÓr nem
tudta, mi ke|tette fel. Jó atvó vólt, semmi
sem ébresáhette fe|, ha egyszer elaludt.
Kivéve egy dolgot: az ál|atok neszezésére
mindíg fe|riadt. Keltegetni kezdte a férjét:
- Apjuk! Ebredj!
. Mi van már megint? Regge| van?
. Nem. Az á||atok. Nyugtalanok' A tehenek
bőgnek, a kutyák qsaholnak, nézd meg,
nem.e tolvaj jár odakinnI
- Rendben, megnézem . sóhajtotta az öreg,
és öltózni kezdett. Már nagyon elege vo|t
abból' hogy a Íe|esége fo|yton fólke|ti a
to|vapHó| való féle|mében. Ki|épett a hideg
levegőre. Két kutyájuk elkeseredetten rán.
gatta láncait, az á||atok megprobá|tak ki-
tomi az akolból. Az öreg körbejárta a házat,
de semmi kü|önöset nem |átott.
- Mi a fene van ezekkel? - gondolta ma-
gában. Már épp azon vo|t, hogy bemegy a
házba, amikor megérezte a ta|aj enyhe re.
megését.
- Na, mi az? Csak nem földrengés? -
gondo|ta, de nem tudta' az.e. Azon a kör.

nyéken évtizedek óta nem vo|t f ö|drengés,
A talaj remegése erősödött, a szé| távoli
dorrenéseket sodort a tanva felé'
- Á, va|ami hadgyakor|at. A fene enné meg
őket' riogatni az állatokat.
Megíordult. Ekkor |átta meg a távo|i rob.
banások fényét. A robbanások egyre fé-
nyesebbek, nagyobbak és hangosabbak
|ettek. HirteIen egy hataImas, fényesen
ragyogó tűzgömb je|ent meg a távo|ban. A
robbanás elvakította az öreget.
- lstenem, segits! - kiá|totta fé|eImében'
Pi l|anatokka| később a tűzgömb e|tűnt.

Katonai Íőparancsnokság. Hortobágy, 3
óra 30 perc.
A robbanás pi||anatában, 25 km.re onnét a
katonai főparancsnokságon fo|harsantak a
szirénák. A bázis egy Íelbo|ydu|t méhkasra
hasonlÍtott. A bázis parancsnoka a vezér-
|őteremben á|lt, és parancsokat osztogatott.
. Je|entést kérek!
- Robbanás kettő.kettő-négy.hatná|.
. Robbanás típusa?
. Hasonlított az atomvi||anásra, de sem
|ökéshul|ámot, sem sugárzást nem észle|-
tünk, uram. Egy másik t iszt, aki szintén a
monitorokat figye|te, odaszó|t a parancs.
noknak:
. Uram! Bejött a miiholdkép' Behato|ók a
kettő-kettő.négy.hatos szektorban'



. Behato|ók?

. lgen, uram! A robbanás után jelentek
meg.
A parancsnok arca elfehéredett, érezte,
hogy |ábaibó| e|szá|| az erő.
- C típusú vészriadó! Értesítsék az összes
hadműve|eti t isztet!
- |gen' uram! A kimenős katonákat Vissza.
hívjuk?
- Ne. Csak a t iszteket.
-  lgen,  uram!

Titanic 401' 3 óra 33 perc'
Wedge Anti||es eközben mit sem sejtve tán.
colt barátnőjéve| a Titanicban' A hangu|at
kezdett a tetőÍokára hágni. Mindenki ex-
tatikus á||apotban volt. Wedge o|da|án csi-
pogni kezdett a szemé|yhívója, de Wedge
ezt a düborgő zenétó| nem ha|lhatta. Vész.
helyzet esetére vo|t ná|a egy másik csipogó
is, ami vorös fényje|zésse| figye|meáetett a
hívásra, ám ez a ruhatárban, Wedge ka.
bátján |ógott' Szerencsére a ruhatáros
észrevette a kis fekete doboz egyre elkese-
redettebb vil|ódzását' és |eakasáotta
Wedge kabátjáró|.
- Lehet, hogy valami fontos dolog - gon-
do|ta magában. . VégÜ| is egy katona zub.
bonyán volt.
E|indult a DJ-pu|t fe|é. Átvágott a t ömegen,
majd megkopogtatta a DJ vá||át.
. Hé! Zo|i! - Megpróbá|ta tú|kiabá|ni a dü-
börgő zenét. . Üzenet jött egy csipogóra!
Mondd be! Lehet, hogy fontos!
- ok.
A DJ kivette a csipogót a ruhatáros kezébő|
és a mikrofonért nyú|t. A zene hirte|en e|.
ha|lgatott, a he|yét a Dj hangja vette át:
- Figye|em! Va|akinek üzenete jött erre a
csipogóra. - Fe|mutatta a még mindig őriil-
ten vi l|ogó dobozt. - Jó lenne, ha átvenné,
mert annyira vinnyog, hogy lassan bereked.
Wedge felismerte a csipogóját, és a pu|t
felé indu|t. Elvette a készÚ|éket a DJ.től.
Lehajtotta az elő|apját, és a miniatűr k|avia.
túrán beütotte a személyi kódját '  Azonna|
megje|ent a dekódo|t úzenet a kije|zőn: 'C.

típusú vészriadó. Behatolók kettő.kettő.
négy.hatná|' Minden hadmÜveleti t isá
indu|jon ..a főparancsnokságra. Tal...koz..
po . t . . . ' . . .Uzenet  Vége.
Wedge mindenne| megpróbá|kozott, hogy
o|vashatóvá tegye az üzenet tobbi részét,

de sikerte|enÜ|. Átkozódva vágta zsebre a
csipogót. Az üzenetnek kb. a fele vo|t o|.
vasható, de ebbő| is tudta, hogy iszonyú
nagy baj van. E|őhúzta az igazo|ványát és
a DJ-hez fordult:
- Wedge Anti||es főhadnagy vagyok. Adja
ide a mikrofont, be kell valamit mondanom.
A DJ' bár |áIta az igazotványt, mégsem ér.
tette' mit akar Wedge csak értetlenü| nézett
rá. Megcsóválta a fejét' majd átvetődott a
DJ pultját övező korláton. Kivette a mik.
rofont a DJ kezébő| és |ekapcsolta a zenét.
. Figyelem! Wedge Anül|es főhadnagy
vagyok. Mozgósítási parancs érkezstt. Ha
van maguk között katona, akkor az i||ető
fáradjon a kijárathoz. Köszönöm.
Wedge visszaadla a mikrofont a DJ-nek,
majd visszakapcsolta a zenét.
- Figyelj ide! - Wedge o|yan közel hatr|t a
DJ-hez, hogy az a zenén keresztÜ| is értse,
amit mond. - Van egy kis gáz. Azt hiszem,
igen komo|y gáz. |tt hagyom neked a csi.
pogót' ha üzenet érkezik, vedd át. A kód;
A1928BE' Lehet, hogy nemsokára kí kel|
üríteni a környéket. Addig semmit se
mondj, nehogy pánik |egyen' Érted?
- Persze, haver. De mi a franc van?
- Ezt nem mondhatom el.
Wedge |etette a csÍpogót a keverőpu|tra,
majd megindu|t a kijárat fe|é' Anita, a ba.
rátnője kóvette.

A Titanic bejárata; 3 óra 36.
A kijáratná| heten ácsorogtak. Amikor meg-
látták, egyszerre tiszte|egtek. Wedge ér.
tet|enü| nézett rájuk.
- A francba! Csak ennyien vagytok? Sokkal
többre számítottam.
. Asszem be ke|| émed ve|Ünk - mondta az
egyik katona. . De mi a lószar fo|yik itt? Mi-
ért hívnak minkei vissza a kimenőnkrő|?
. C.típusú riadót rende|tek e|. Egye|őre e|ég
ennyit tudnolck. |dőben meg fogtok tudni
mindent. Jó |enne, ha kérdezősködés he.
|yett inkább bemutatkoznátok.
. Péter, Zo|i, Ba|ázs, Zso|t, Gábor, Endre,
|stván . mutatkoáak be sona.
. ok. Engem Wedge-nek hívnak' de eá
már tudjátok. Pár percce| ezelőtt jiitt egy
hiányos üzenet,. hogy menjünk a főpa.
rancsnokságra. Ugyhogy itt az idő indu|ni.
E|őször a Kossuth téne megyunk.
. Mi a francnak? Nem vo|tá| még a Par|a.



mentben? . kérdezte Zo|i'
. Ne kérdője|ezd meg a parancsaimat, -ha
lehet. |tt éÁ vagyok a paranasnok. Ha é|ni
akartok' te|iesítsétek a parancsaimat kér-
dés nélkü|. Én már tudom, kikke|' mikke| á|-

lunk szemben. Egyébként, ha annyira tudni
akarod' Van a tér a|att egy bázis te|e fegy.
verekke| és járművekke|. Az öltözékiink
sem éppen a célnak megfele|ő.
R kaionax szó né|kü| bó|intottak, e|fo.
gadták, hogy Wedge a parancsnokuk, és
G|iesÍteniük ke|l az utasÍtásait.
- Én is ve|etek megyek - szó|a|t meg Anita.
Wedge megdöbbenve fordult hozzá:
. Szó sem |ehet róla.
- Mért nem? Ha va|aho| veszély van, akkor
me|Íetted vagyok a legnagyobb bizton.
sáoban. És há É| emlékszem, vo|tam Ínár
Ütk-özetben - nnlta csípőre tett kézze| á|lt
Wedge-dzsel szemben.
. Egyszer harcoltá| összesen.
. |gán, de Monomá|. A háború |egkemé-
nyébb ütközetében, és még mindig élek.
siot<segeo van minden haszná|ható em-
bene.
. Rendben. Jöhetsz, de neked is te|jesi
tened kell a parancsaimat'
- ok.
Elindultak.

Kossuth tér; 3 óra 45.
Hamar átértek a Kossuth térre. Wedge
odasétá|t az egyik órhöz és Íe|mutatta az
igazoIványát:
. Wedge Anti||es föhadnagy vagyok. Vezes-
sen a bázis parancsnokához!
Azőr vigyázba vágta magát:
- lgenis, uram!
Bjmentek a Par|amentbe egy o|da|ajtón
keresáü|. |nnen egy rejtett lifte| jutottak |e
a bázisra. Az őr a bázisparanesnokhoz ve-
zette óket. A parancsnok hűvösen fogadta
óket, de amikor meghallotta Wedge nevét,
mindjárt készségesebb |ett.
. Mire van szükségük főhadnagy?
. Fegyver, jármű és ruha ke||ene . válaszo|t
Wedge.
. Minek? Háboruba indu|nak, vagy mt a
ha|á|?
- Mozgósítasi parancsot kaptam. E| ke|| jut.
nunk á főparancsnokságra. C.típusú vész.
riadó van.
A parancsnok e|ismerően fiittyentett.

. ||ven riadófokozatot még sosem rendeltek
e|. Rendben, mondja, mibő| mi ke|l.
. SzÜkségünk lesz 4 Hummerre, 9 Co|t 45.
re. 9 M-16-ra, 9 M-60-ra, 9 Carl Gustav
rakétavetőre és persze egy halom |őszerre
minden fegyverhez.
Endre a |ista hal|atán csak pis|ogott.
- MMi a fasznak ez a sok fegyver, Wedge?
Kik el|en készülünk? Marslakók e|len .

Endre nem is sejtette, mennyire közel á|| az
igazsághoz.
- Mondtam már, hogy mindent időben meg
fogtok tudni. Most viszont mindenki menjen
a ruhatárba és vegye fe| a kikészített
ruhákat.
A csapat kivonu|t az irodábó| és a ruhatár
felé indult.
- Mibe keveredtünk be|e? - dohogott
magában Zo| i .

A Kossuth tér a|att. 3 óra 55.
A csapat tagjai immár kornmandós egyen.
ruhában sorakoáak a 4 Hummer me||ett '
- Parancsnok! Bepakolták a fegyvereket a
Hummerekbe? - kérdezte Wedge'
. |gen, f öhadnagy, és végeáünk námi
móóositást a kocsikon' A fedé|zeti M-60.
asokat |ecseré|tt ik Minugunokra. Aá hi.
szem, szúkségük |esz a plusz tűzerőre'
. Aá meghiszem. Ktrszönök mindent, pa.
rancsnok. Fiúk' nézzétek át a cuccot, hogy
minden működik-e.
- Jó vadászatot, főhadnagy. Vigyázzanak
magukra! Emlékezzen a mondásra: 'Ne

htbázz, mert ha hibázo|' lehet, hogy ez az
utolsó hibád...
. Em|ékezni fogok rá. Ha va||ásos, kezdjen
e| imádkozni '  Viszlát, parancsnok, remé|em
még |átjuk egymást.
.Én is remélem . mondta a parancsnok,
majd elindu|t az irodája,íe|é.
. Wedge' minden oké! ..|elentette Pé-ter.
- Ok. Akkor induljunk!
Mindannyian beszá||tak a Hummerekbe. A
motorok felbrigtek, és a járművek meg.
indu|tak a kijárat fe|é. A parancsnok az iro.
dája ablakából nézett a távolodó Hum.
merek után.
- Sok sikert, Íiúk' bárhová is menjetek! .

mondta, majd az interkomm után nyÚlt -

Elsőfokú készüttség, fegyverezzék fe| a
B|ack Hawk-okat, és a katonáknak is
osszák ki a fegyverekett
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füstöt.
A távolban íekete füst gomo|ygott az ég
felé. A dzsippek lassítottak, majd megá|ltak'
Wedge távcsőve! körülnézett. Az úton egy
felborult és égő távo|sági busz hevert.
. ok. f iúk. Vonaiban haladjunk tovább, |e'
het, hogy az idegenek már ideértek.
Két Hummer áttörte a szalagkor|átot és a
mezőn ha|adt tovább.
. Fegyvereket aktiválni! . Az anyósÜ|ésen
ü|ők e|őrehajoltak és bekapcso|tak a Mini.
qunok cé|zórendszerét. Sisakjaik kivetítőjén
iregje|ent a élkereszt Wedge Anita fejére
tette a sisakot, majd aktivá|ta a célzó.
rendszert.
. Az ágyú a fejed mozgását koveti' amere
néze|, arra |ő. Rovid sorozatokat |őj' iszo.
nyatosan nagy a tűzgyorsasága.
A Hummerek köze|edtek a buszhoz. A busz
mellett kiégett ' kocsik hevertek. A busz
mel|ett tucatnyi nyálkás íekete |ény moz-
gott.
- Adjunk nekik! - adta ki Wedge a parancsot
a támadásra. A Minigunok íe|ugattak. A
nyomje|ző |övedékek túzes csíkokat szán-
tottak az éjszaka sótétjébe. A |ények rán-
gatóíak a ta|álatoktó|, mail széttépett
testte| mozdu|at|anuI terü|tek el az asz.
falton. A Hummerek |efékeztek.
. Nézzük meg, vannak.e tú|élők. ovatosan
koze|ítsetek! . mondta Wedge, majd M.16-
osát magához véve kiszállt a Hummerből.
A többiek követték a pé|dáját. Ovatosan,
lassan haladlak, semmi sem mozdult. A
kiégett roncsok me||ett fe|ismerhetet|ensé.
gig összeégett ho|ttestek hevertek.
. Jézusom! - szakadt ki Zso|tból a döbbent
kiá|tás. - De, hogy kerültek ki a kocsikbó|?
- Kiszá||ították őket, vagy menekit|ni próbá|.
tak, ezek a tetűk meg |ekaszá|ták őket
lángszóróva| - e|mé|kedett Wedge.
- Mintha azt mondtad volna, hogy nin-
asenek komoly fegyvereik - Péter idegesen
nézett körül, mintha arra számított vo|na,
hogy bárme|yik pil|anatban öt is eléget.
hetnék. . Lángszórókka| pil|anatok alatt ki.
nyímak minket.
. Amikor odaát jártam, semmi ilyesmijük
nem vo|t. Csak nyítvetőik vo|tak.
. Lehet' hogy náluk is kü|önbóző fegy-
vememek vannak. Mint ná|unk.
. A busz nem égett ki te|jesen' Lehet' hogy
Vannak benne túlé|ők - mondta Wedge'

ma.jd megindult a busz íelé. Amikor e|érték
a busá, meghűlt az ereikben a vér' Az utat
|etépett testrészek és |erágott csontok bo-
rították.
- Anyám, ezek fe|zabá|ták őket, mint mi a
vasárnapi sÚlt csirkét. hij|edezett Ba|ázs.
- Baszd meg! - iorkolta |e Gábor, majd ne-
mes egyszerűségge| összehányta magát.
. Vigyétek innen' nem bíria a |átványt.
Ketten e|támogatták Gábort. Wedge meg.
indu|t a busz fe|é, Anita köVette.
. Hogy bírod? - kérdezte tő|e Wedge.
. Láttam a monori csatateret, azután, hogy
tÜzérségi támadás ér|e az el|enséget, és a
tankjaink végigmentek a hu|lákkal borított
mezőn, az sem vo|t szebb látvány . Anita
csőre t ö|t ötte az M-1&osát, és megkerü|te
a busÍ. A busz mögött meg ep testek he-
vertek, tóbb tucatnyi, rnintegy félméteres
nyi| la| teielőve. Sorra e||enőriáék a testek
pu|zusát. Egy kivéte|éve| mind ha|ott vo|t. A
tú|é|ő nyöszörgött, de már nem tú| sok é|et
volt benne. Haldoklott.
- |tt már nem tehetÜnk semmit' Anita' tudod
mit jelent a coup de gracé? . kérdezte
Wedge.
- Nem . jótt a rövid válasz.
. Kegyelemdöfés . Wedge kezében fe|uga-
tott az M-16.os. - Nyugodj békében, remé.
lem, lesz majd, ki eltemessen. ' .Es remé.
lem. minket is lesz. ki eltemessen, ha elbu-
kunk" - Wedge eá már csak gondo|atban
tette hozzá. Nem akarta a lányt elkeseríteni
a szomoru va|óságga|' Ha az idegenek in-
váziója megindu|, nem |esz senki, aki
megá|lítsa öket.
. Gyerunk' húzzunk innenI
Mindannyian visszamentek a Hummerek-
hez és fo|ytatták út,iukat.
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Katona i . -Főparancsnokság Hor tobágy i
Nemzeti Park. 5 óra 12.
A parancsnokságon már várták őket. Egy
huszon.egynéhány éves, hadnagyi
rangban |évő lány |épett oda hozzáiuk.
. Wedge Anti||es százados? . 

.kérdeáe

Wedge-tő|.
. Nem. Wedge Anti l|es fóhadnagy vagyok -
javította ki Wedge
. Mostantól százados vagy Hawk - egy ősz,
vá|lán két ara'nycsi||agot vise|ő tábornok |é-
pett e|ő a |ány mögü|.
. Bertfai !ábornok! . Wedge vigyázba vágta
magát és tisáe|gett. A többiek úgyszintén.
. Hagyjátok ezt' fiúk! Ha nem teszünk gyor.
san va|amit, nemsokára úgysem |esz kato-
naság, nem |esznek-tisáek vagy köz|e.
gények, nem lesz itt semmi. t.t i jntHawt,
gyertek utánam. Azonna| kezdődik az e|i.
gazítás . Bertfai megindu|ta a bunker beiá.
rata fe|é. Wedge.ék követték.
. NightHawk? - Anita értet|enÜ| meredt ba.
rátjára, egyre újabb dolgok derültek ki ró|a,
amikrő| ő nem tudott.
. Ez a hívóje|em. ltt mindenki így isrner
Azt már nem tette hozzá, hogy va|ójában
nem is Wedge Anti||es a neve, bár ezt-Anita
tudta, de a t öbbiek nem' A neve. az
é|etkora' mínd hamis. A Nevadában |évő
egysége minden tagja á|néwel, hamis é|et.
korra| szerepelt a nyi|vántartásban. 17 éve.
sen már harcoltak a háborúban' Ez i||egál is
volt ugyan, de a katonaságnak minden em-
berre szÜksége vo|t. Ezért aztán a nevüket
és a korukat módosították.
A tábornok bevezette őket egy kivetítőkke|
e||átott terembe.
. Tábornok Úr. Ho| vannak a t öbbiek? A
többi kommandósegys{7 vezetője? . kér-
deáe Wedge, amikor meg|átta, hogy rajtuk
kívü| senki sem tartózkodik a teremLen. 

-

. Nem sikerü|t értesítenÜnk őket. Zavariák
az adásunkat. Csak téged sikeni|t e|ér-
nünk, Hawk.
Wedge még mondani akart valamit '  de a
tábornok |eintette'
. Ma,1d az el igazítás után e|mondod.
A tábomok íntésére életre ke|tek a kivetí.
tők, és elkezdődött az e|igazítás'
. Ma 3 óra 30 perckor teiő.t<etto.né9y.ha|
ná| robbanást ész|eltünk. Elóször azfÁittu*'
atomcsapást mértek ránk, de a robbanás
a|ig okozott kárt, és viszony|ag hamar eltj|t.

Fél percce| később befutottak az első mű-
holdképek. A kivetítőkön megje|entek a fe!
nagyított m űho|dképek.
. Eá láttuk. mutatott a tábornok a kép egy
b.ekeretezett pontjára. Mindannyian ylt
látták a mezőn á||ó több tucat idelent, ja-
lamint a szétszórt fe|szere|ést. . Eiek a ké-
pek pedig fé| óráva| eze|őtt érkeztek.
A kivetítőn újabb kép je|ent meg, Jó| |át-
szott rajta egy már majdnem kész, ha-
talmas.épú|et. Az épü|et, amelybe a kapu
fö|di o|da|át he|veáék e|
. Hawkl Amitő| tartottunk, beköVetkezett.
Meg kezdődött az inv ázió'
A teremre ha|otti csönd ereszkedett. A
hirte|en beá||t csendet egy' a terembe
berontó trszt törte meo.
. Tábornok. A fe|véieleink szerint Buda.
pesten szórványos robbanások ész|e|he-
tők. Ujabb átvitelle| próbálkoznak.
. Nem . szóla|t meg Wedge. - Az itteni ka-
put próbálják beindítani. A következő csa.
patokat Budapesten akarják áthozni. Érte-
sítenúnk ke|| őket.
. De hogyan? Az adást még mindig zavar.
ják.
. A személyhívóm zavarásmentes. Ha a
ná.!?T . |év-ő egységet rákapcso|juk egy
műho|dra' üzenetet kü|dhetÚnk aná az.g:,j-
s-égre, amit a diszkóban a DJ.nél hagytJm.
Üzenhetijnk neki, hogy menjen a Kóisutn
térre, és adja át az üzenetet.
. Rendben - egyezett be|e a tábornok. -
Csiná|d, csak gyorsan. Nincs sok időnk.
Lassan indulnotok kell.
Wedge beírta az Üzenetet, majr1 megnyom-
ta az e|kÜldés gombot.

Titanic 4a1 5 óra 25
A szemé|yhívó Vette az adást, Dekódo|ta az
üzenelet és ie|zett. A DJ, akí Wedge.ék
tavozása óta figye|te a kis készüléket'-most
szinte rávetette magát. BeÜtötte a kódot és
olvasni kezdte az rlzenetet: ,Zoti. tledge
vagyok. Ürítsd ki a diszkót. Aztán induti a
Kossuth térre' Ezt a csipogót add át az
egyik őrnek. l,!edge'. Zo|i |ekapcsolta a
zenét és a mikrofon után nyú|t.
- Figyelem! Mindenkí hagyja e| a diszkó
terÜletét. Ez katonai utasítás. Mindenki
menjen haza és maradjon is otthon. A sa-
ját érdekében kérek mindenkit erre'
Lekapcso|ta az erősítőket és a morgolódó,
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de a kijárat fe|é igyekvő tömegen átvágva a
kocsijához sietett. Hamar átért a Par|a.
menthez. Kiszál|t a kocsibó| és az egyik
őrhöz lépett.
- Üzenetet hoáam Wedge Antil|estő| .
mondta és fe|mutatta a csipogót.
Az őr intett neki, hogy kövesse. Levezette a
bázisra, egyenesen a parancsnok irodá.
)ába. Az e|sőÍokú készü|tség miatt hata|mas
vo|t a nyüzsgés a bázison. A katonai
járőrcsapatok indu|ásra készen várták a
parancsot. A parancsnok az irodájában ű|t.
Te|jes menetfe|szere|ésben. Az őr kopo-
gott, majd a parancsnok engedé|yét meg
sem Várva be|épett a szobába. A parancs-
nok nem rótta meg a figye|met|ensége mi-
att, hiszen riadó vo|t.
. Uram, ez a fickó üzenetet hozott Wedge
Anti||estő| - mutatott az ablak előtt ácsorgó
Zolira. - Hivja be, tizedes.
A tizedes intett Zolinak, hogy bemehet. Zoli
te|jes magabiáossággal lépett oda a pa-
rancsnokhoz és nyújtotta át a csipogót.
Megadta a kódot, így a parancsnok pilla-
natokka| késóbb e|rende|hette az e|sőfokú
készült':séget a te|jes városra. A készen-
|étben álló csapatok azonnal e|hagyták a
bázist és megkezdték a járőrözést. A
parancsnok a számysegáljéhez fordu|t.
. Készítsék fe| a négy B|ack Hawkot az in.
dulásra. Segítünk Wedge-éknek. Szedje
össze a |egjobbakat.
- lgenis, uram!
- Parancsnok. Hagy menjek magukkal. A
háborúban kibújtam a szolgálat a|ól. ltt az
ideje' hogy tegyek va|amit a hazámért - Zoli
kérőn nózett a parancsnokra.
- Rendben' A rak!árban megkapja a fe|sze.
relését' Csak siessen. Nemsokára indu-
lunk.
- Köszönöm, uram! . Zo|i úgy mondta az'uram'-ot, mintha mindig is katona lett vol-
na. Kiviharzott az irodábó| a szárnysegéd
után. A parancsnok utána nézett. Ő is i|yen
|e|kesen kezdte a pá|yájá|, de mára csak
egy bűneitő| szenvedő senki |ett. Ta|án
most e|jött az ő ideje. Talán most megmu.
tathatja, hogy nem egy senki.
Tíz perc múlva mindannyian a helikop-
tereknél vo|tak. Vele egyÜtt huszonöt kom.
mandós. A |egjobbak. Résá vettek a hábo-
rut |ezáró akcióban, amikor elfogták a
baIkáni koalíció vezetóit, Akkor Wedqe

vezette ugyaneá a kommandót. Abban az
akcióban sokan megha|tak' vajon most
hányan fognak . gondolta magában a pa.
rancsnok. A kommandósok tiszte|egtek,
maid beszá||tak a he|ikopterekbe. A rotorok
felpörógtek' és a helikopterek felszá|ltak és
eIindultak kettő-kettő-négy.hat fe|é' hogy
segítsenek Wedge.éknek, ha ke||.

Katonai Főparancsnokság 5 óra 40.
Eközben az eligazítás fo|ytatódott. A
tábomok tisztááa előttük a feladatot: fel
ke|| robbantaniuk a kapu generátorát és
Ve|e az egész kaput, mie|őtt az teijesen
Územképes Iesz.
. Tábornok úr. Mive| csak mi vagyunk,
szeretnék erősítést kémi a bázis személv.
zetébcj| . szó|a|t meg Wedge az e|igazítás
végén.
- Lehetetlen. Osszesen hatvanan vagyunk.
A háború után a teljes bázist |eépítették. Ez
a hatvan ember pedig kel l .  Lehet, hogy ne-
kik ke|l majd védeniük a bázist. Sajnálom, 6
óra 00-kor indu|tok.
A tábornok e|hagyta a termet. Helyette
Wedge fo|ytatta az e|ígazítási'
- Rendben. A kovetkező a he|yzei. Kétfajta
e||enséggel á||unk szemben' Ezek itt . mu-
tatott a képen egy csomó' kb. ember nagy-
ságú |ényre . sima katonák, nyílvetőkke|.
De ezek . most az épÜ|et négy sarkán á||ó
hústornyokra mutatott . gránátosok. Grá.
nátjuk és lángszórójuk van' E|őszőr ezeket
ke|| ki|őnünk. A Hummerekke| eddio a
dombig megyÜnk . Wedge egy horiok-
buckára mutatott '  . |nnen négyen e|őrekú-
szunk lőtavo|ba és a rakétavetőkke| kilőjük
a gránátosokat. Amikor megha||játok a
robbanásokat, megindu|tok a Hummerek-
ke|. Amikor odaértek, a vezetőkön kívü|
mindenki kiszálI a kocsikbó| és gyalog,
ttizelve fo|ytatja az e|őrenyomulást. Ha a
Minigunok |őszere e|fogy, a vezetők is
gya|og fo|ytatják az utat' Minden világos?
. lgen! . válaszo|ták kórusban'
. Rendben. Tíz perc mÚlva indulunk.

Katonai Föparancsnokság 6 óra 00.
Mindannyian a Hummerekben ü|tek. A mo-
torok fe|bőgtek és a járművek kirobogtak a
bázisró| ' Egy ideig a műúton haladtak, majd
a pusztán ío|ytatták útjukat. Már hajna.
lodott '  de e|őttÜk minden sötét vo|t. Csend.
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ben haladtak cé|juk fe|é, csak Endre t örte
meg a csendet:
- Wedge. Már |átom a dombot. ltt az idó
felkészü|ni.

Budapest 6 óra 25.
A város utcáit robbanások visszfénYei v!
|ágították meg. Robbanások, lővések, siko.
lyok hal|atszottak. Azok' akik a fe|hívás
el|enére is az utcán maradtak, vagy a rob.
banások, Vagy a paranoiás katonák á|.
dozatai |ettek. A katonák mindenre |cittek,
ami mozgott' Egyre tóbb idegen érkezett,
és egyre hevesebb tűzharcok bontakoztak
ki városszerte. Te|jes vo|t a káosz.

Hortobágy, |degen bázis 6 óra 26.
A vezérlőben idegen |ények sÜr.gö lődtek. A
monitorokon idegen fe|iratok vi||ódáak.
Csupán egyva|ami lett vo|na érthető bárki
számára' Az egyik monitoron egy másod.
percenként vá|tozó karakÍersor. A vissza.
szám|á|ás. Tizenöt perc volt hátra a csaoa.
tok érkezéséig.
A. Hummerek megá||tak a domb mögött.
Wedge vezetéséve| négyen e|őrekÚszták a
domb tú|o|da|ára. lnnen vehették csak ioa.
zán szemÜgyre az épület óriási méreteít.
. odanézettek, mekorra! - suttogta Zso|t a
rádióba.
. Maradj csöndben! . figyelmeáette Wedge.
Lassan |őtávo|ba értek. Wedge intésére
mindannyian feltérdeltek és a vál lukra vet-
ték a rakétavetőket. Mindenki a hozzá kö-
ze|e-bb eső dögöt céloáa meg, ,E||citt az
idő,. gondo|ta Wedge.
. Tűz ! .ordította.
A negy rakéta szinte ugyanabban a pi||a-
natban vágódott ki a vetőcsőbö|. TÜzes
nyílként szelték a sötétet. A becsaoodás
|átványos vo|t. A rakékik beIefÚródiak a

|ények testébe, és belÜ|rő| robbantották
szét azokat. Mind a négy dög egyszerre
vá|tozott lángfe|hővé. A Hummerekbén ü6k
a robbanások hal|atán be|etapostak a
gázba. A Hummerek a dombon keresztül.
vágva, tÜze|ve rontottak rá a Wedge-ék fe|é
rohanó idegen csapatra. A Minigunok
ugatni kezdtek' Akík még a kocsikban vo|.
tak, most kiszá||tak és tüzeltek. A M|ni.
gunok és az M-60.asok megtették, amit
tenniúk ke|lett. Az idegenek hu||ottak, mint
a íegyek. Az egész csatatéren aratott a
ha|á|. De egyre több idegen özön|ött ki az
épü|etbő|'
- A francba. Valószínű|eg a kapun keresáül
kapják az erősítést - ordította Wedge' . Ál|.
jatok körénk a Hummerekke|, hogy legyen
vaIami fedezékÜnk.
A kocsik körü|vették őket. Wedge-ék a mo-
torházon és a platón támaszkodva tüze|tek.
Az idegenek csak egyre özönlöttek. Az
idegenek tudták' hogy az utánpót|ásuk az
emberekéhez képest végte|en. Bár maxi.
mum öt.tíz percig mehetett az átvite|' ez-
alatt e|ég csapatot hozhatnak át, hoov |e-
győzzék az embereket. Utána meg jóÁnek
a fcí haderők.
Wedge-ék újabb rakétákat eresaettek az
idegenek közé, de azok qsak özön|öttek
tovább rend íthetet|enü|.
. Baszd meg, ezek egyre t öbben vannak! -
ordílotta Endre.
. tt perc körü| |ehet a maximá|is átvitel i  idő.
Utána e|Íogynak .üvö|tötte vissza Wedge.
. Kurva jó| Addigra rég megdög|ünk.

Hortobágyi Hadszíntér 6 óra 30
A Minigunok hirte|en e|ha|lgattak A vezetők
kiugrottak és M-60-asokka| folytatták a
tÜze|ést. A |őszerkész|et vészesenfogyott.

A csatatérhez köze|. A |evegóben.
A B|ack Hawkok már közel jártak a cé|hoz.
Sűrű feketeség Vette köruÍ ókel Az íde-
genek vaIami fe|hőszenjségge| a teIies
pusztát sötétbe borították. A he|ikooteiek
átrepültek a domb fö|ött. Konténeres raké.
tákka| szórták meg az ir1egeneket, mia|att a
|övészek gépágyúvaI kaszá|ták őket.
. Gyerünk, f iúk! Kiszál|ás! - ordította a pa-
rancsttok a kommandósoknak, akik eresz-
kedni kezdtek köte|eiken a harctér fe|é' Pil.
|anatok alatt ft|det értek és bekapcso|ódtak
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a harcba. Az idegenek hantar rájöttek, hogy
a helikopterek je|entik a fő veszé|yíorrást,
ezért minden tüzüket a helikopterekre irá-
nyították.
. A he|ikoptereket |övik! E|őre| - kiá|tott
Wedge. Mindannyian megkezdték az e|őre-
nyomu|ást az épii|et fe|é. Lassan, de biáo-
san ha|adtak e|öre, az idegenek meg egyre
jobban fogytak. Utánpot|ás már csak e|-
szórva érkezett a kapun át. Tartaléko|niuk
ke||ett az energiát a fő haderő etvite|éhez.
Az egyik Black Hawk hirtelen felrobbant'
Egy pil|anatra az égész he|ikopter fe|ra.
gyogott, majd szétobbant. Az épÜ|etből egy
gránátos lépett e|ő és tÜz€t zúdított a
kommandóra. Két kommandóst azonnaI
megö|t a robbanás. A többiek viszonozták a
tüzet. A géppuskák semmi kárt sem tettek
a dögben.
- Rakétákkal próbálkozzatok! . mondta
Wodge, és már tÜze|t is Endréhez hason.
lóan. A |ény darabokra szakadt, ám e|őtte
még |eadott egy sorozatot. A sorozat egy
kommandóst és Ba|ázst döntötte |e a
|ábáró|' a kommandós azonna| megha|t ' de
Ba|ázs mé9 é|t.
. Fiúk. Visszamegyek a Hummerhez .

nyöszörögte.
- Rendben, menj csak - mondta Wedge.
Ba|ázs megindult elcíre, ám hirte|en az
egyik halottnak hitt idegen megelevenedett
előtte, és a testébe mé|yesáette a karmait.
Wedge'ék csak az e|ha|ó siko|yt ha||ották.
Megpordü|tek és |ekaszá|ták a dögöt.
. Átkozott szemét! - ordította Péter, majd
futva indult az épij|et felé. A többiek úgy.
szintén. Az épület bejáratáná| megá||tak. A
kommandósok robbanótö|tetet he|yeáek a
kapura. A robbanás hata|mas |yukat ütött a
bejáraton. Hosszú sorozatokat |őttek be az
épii|etbe, majd megkezdték a behato|ást. A
bejárat tú|o|dalát mindenho| ho|ttestek borí.
tották. Megindu|tak az épü|et be|seje Íe|é-
Az e|ején csak szórványos ellená||ásba
ütköáek, de ahogy ha|adtak az épület
be|sejébe' az idegenek egyre hevesebben
védekeztek. A csapat a ío|yosó egyik
kanyaru|atánál csapdába futotl. Az élen
haladó három kommandós gyanút|anuI for.
dult be a sarkon. Egyenesen az idegenek
fegyvereinek tüzébe. A rohadt anyjukat! -
kiá|tott a parancsnok, mati háton beguru|t
a kanyaru|atba. Néhány |övésse| |eszedte

az idegeneket. tvatosabban fo|ytatták út
jukat. Hamarosan e|érték a vezér|őt. A ke-
ze|őszemé|yzet annyira bízott a katonáik
kitartásában, hogy te|jesen készü|eUenü|
érte cíket a támadás. Elpusáultak, mie|őtt
fe|foghatták vo|na, hogy mi is történik való.
jában. Wedge köni|nézett a szét|őtt vezér.
|őban. A monitorok többsége tönkrement a
tűzharc a|att, de néme|yik m{7 most is mű-
kódott' A központi kivetítő legtöbb egységét
kilőtték, de még mindig fe|ismerhető volt a
visszaszám|á|ás fo|yamata. Wedge riadtan
nézett körü|, majd az egyik pu|thoz ugrott
és megrántott egy kart.
. A jó édes anyjukat! kiá|totta. . Ezek a
szemetek nem megál|ítani akartak minket,
csak lelassitani.
. Mirő| beszélsz? . a tobbiek értet,lenÜ|
néáek rá.
. A kivetÍt<j. Már visszaszámoltak' Négy
másodperc volt hátra az átvite| kezdetéig'
ltt az idő, hogy végre kicsiná|juk óket -

Wedge e|indu|t tovább' amerre a generátort
sejtette. Hamar megta|áltak a generátort. A
központi teremben volt a kapu mellett. A
kapubó| ismét érkeztek az idegenek.
Wedge rögzítette a bombát a generátorhoz.
Az időzítőt két percre áI|ította'
. oké. |ndu|hatunk . mondta, mikor végzett
a bomba é|esÍtéséve|'
- Ez így nem |esz tí. Ha mi lelépünk, ezek
e|intázik a bombát. Valakinek itt ke|| ma.
radnia és lőni őket addig' amíg már nincs
idejük hatástalanítani a bombát . mondta a
parancsnok, majd hozzátette - Erre a fe|.
adatra én vagyok a legalka|masabb.
. Miért pont te?. Wedge.nek nem vo|t ínyé-
re, hogy bárkit is fe|á|dozzon, főleg nem a
parancsnokot' de belátta, hogy igaza van.
. Jó okom van rá. E|követtem valamit. amit
jóvá kel| tennem.
- Mit?
. 1999. március 6. Monor. Emléksze| még.
Wedge? Száz embene| védted a vezérkart
hét.nyo|cszáz e||en- Nem azért nem kaptái
segítséget, mert a hó miatt nem tudtak
fe|szá|lni, hanem mert én nem engedtem'
Én akartam vezetni a koa|íció e||eni végső
támadást. ezért minden egységet vissza.
tartottam. Ezért ha|tak meg akkor annyian,
miattam.
Wedge nem haragudott a parancsnokra.
Már tú| rég történt az egész' De te|jesítenie
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ke|l a kérését, maradhat'
- Rendben, maradjon. Mi visszavonulunk.
Ég ve|ed.
. Eg veled, Wedge. kezet fogtak és Wedge
intett a t öbbieknek, hogy indu|janak. Mind.
annyian e|hagytak a generátortermet. V&
gigrohantak a vezér|ón. Rohantában
Wedge szét|őtte a kapu vezér|őpultját. Né.
hány tú|élő megpróbá|ta fe|tartóáatni őket.
ltt is, ott is tűzharcba keveredtek. Eza|att a
parancsnok aktivá|ta a bombát. Egyfo|ytá.
ban |őtte az ét*ező idegeneket.
. Gyertek csak, úgyis megdög|ötok' szeme.
tek. biztatta őket, majd |előtte a kapubó| ki-
|épő idegeneket. Az időzÍtő számlálója 0:30
at mutatott.
X-0:30
Wedge.ék e|érték a kijáratot. Továbbrohan.
tak a Hummerekhez. A he|ikopterek már a
földön várták a visszatérő kommandósokat.
A motorok fe|bőgtek. A helikopterek és a
Hummerek eszeveszett tempóban távo|od.
tak az éptilettő|.
X - 0 : 15
A parancsnok még míndíg irtotta az ide.
geneket. Azt hiszem, itt az ideje, hogy
visszavonuljak, ezt a bombát ennyi idő atatt
úgysem tudják hatástalanítani' . gondolta a
parancsnok és e|kezdett a kijárat felé
rohanni.
X-0:10
Rohant, ahogy csak bírt. Az életéért futott.
Már majdnem e|érte a kijáratot, amikor a
bomba felrobbant. A generátor robbanása
|áncreakciót idézett elő. A |ökéshu||ám min.
dent elsöpört, és az épü|et egy egyre nö-
vekvő tűzgömbbé vá|tozott '  A |ökéshu||ám
szédítő sebességge| szágu|dott a menekü.
|ők utan. Egyre csökkent a tűzfa| és a me.
nekülők kóái távo|ság.
. Wedge, itt |stván, leál| a motorom . |stván
hangja elkeseredett volt.
. |tt Hawk 2- Visszamegyek érte - a heli.
kopter megfordu|t és leereszkedett a
|assu|ó Hummer me||é. |stván átugrott a he.
|ikopterre. A he|ikopter teljes sebességge|
próbá|t e|menekü|ni a t i iz elő|.
. Gyorsabban! . ordított Wedge a rádióba'
de már késó volt. A B|ack Hawkot e|nye|te
a |ángtenger.
-- Neeee! - Wedge hangja elkeseredett volt.
Ujabb embereket vesáettek' és még nem
vo|t vége' A lángtenger egyre közeledett.

Már majdnem e|érte a csapat túlélő tagjait.
Néhány tíz méterre a járművektő| hirte|en
eltűnt a tűáal '
.  lgeeeeeen! Megcsiná|tuk! . mindannyian
ör ömmámorban fÜrodtek. A íe|adatuk sike.
res vo|t. A kocsikban és a helikopterekben
ú|ők osszeöle|keáek. Wedge megcsókolta
Anitát.
. Sikerü|t - csak ennyit tudott mondani.

Katonai Fóparancsnokság regge| 7óra 30
A tú|é|ők megérkeáek a Főparanasnokság.
ra. BertÍai Wedge nyakába boru|t.
. Hát megcsiná|tad, te máz|ista. Tudtam'
hogy sikerulni fog.
- lgen. Há|a a parancsnoknak'
. Tény|eg' Wedge, ő ho| van?
. ott maradt a generátorná|. Fe|tartóáatta
az idegeneket' hogy ne hatásta|anítsák a
bombát. Megha|t a robbanásban.
- Egyperces csend a tiszte|etére.
Mindenki csöndben á|tt '  ta|án tovább is '
mint egy perc' Délre már mindannyian Pes.
ten voltak.

2Q01. január 25.
Bertíai tábomok a je|entését gépelte.
Jelentés a Magyar Honvédség Vezérkarának
A január 21én végrehajtott hadművelet si-
keres volt' Az idegen behatolókat megsem.
misÍÍeftük. A behatolás oka.. a dimenzió-kapu.
klsérlet rész7vevőinek hibája. Végkö'
vetkeztetés.. A kÍsérletet a felt)gyelőbi.zoÍtság
veszélyesnek nyi|vánította. Javasol-juk a
klsértet beszijntetését, az eddig e|ké-szü/t
prototipusok megsemmisltését és a kísér|etben
résztvevők Új személyazonos.ság alá, valamin I
má s, á tía lma tla n a bb mun ka kö rbe he |yezé sé t,
A hadműve|etben elesettek listája.' László
Balázs kóz|egény, PálÍy lstván kőzlegény,
Nándor Géza bázisparancsnok' Az elesett
kommandósok és pilóták személyazonos.sága
titkos. Ezen je|entésben nem szoro.pe|het. A
neveket a jelentés melléklete tar.ta|mazza,
Csak /egfelsőbb prioritású kóddal rendelkező
személyek érhetik e|.
Civil áldozatok száma..287. A Budapesten
eleset! járőók száma,,3t. A sorállományú
áldozatok temetéséről a Főpanncsnokság
intézkedik, A hadmÚve|etbn e|esettek te-
metése 30.án lesz a Kerepesi temetőben'
A jelentést ősszeállÍtotta,, Bertfai László
hadseregtábornok, a Katonai Főpanncs-
nokság vezetőie.

. RAVER .
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Jo" versei

Halál

Tested szétfolyik az űrben,
lelked eggyéválik a semmivel.
Erzed, hogy nem érzel.

Te vagv a Nincs.

Kórüivesz a ]eírhatatlan gyönyör:
felszabaclulás,
és az utolsó katarzis mámorában
megszűnsz létezrii '

... és akkor, mikor rápiIlantottam,
lrirtelen egy nagy fén1'ességet
lírttam.
Utána láttam az ab|akot.
Kinéztem rajta, és láttam a fákat,
miket a szél meg-meghajlított,
s a rajtuk eg7ensúlyozó

madarakat...
Ábránclozásom i tt megszakaclt,
mert levette szemüvegét.

Aznap este...

lvlikor az ujjadat
végighúztaci ott, tudtam'

i t t  az ic lő ,  nem maradhatok.
Agyamban, a vágv szőtte

gonclolatok fo]wást nőttek.
s mikor e lmentem, az

ágy alattaci tovább csikor.gott.

Á gonrlolatok[ól zerrgett
az utca,  s  bár

rrem látott  senki ,
minclenki tudta, hogy-

az a cipősar.<lk. amit
a bejárati lépcsr5rr
fuwa hag,vtam ot.t,

az envém vol t .  és azt
is ,  hogv k i  zak latort .

Áznap este átéltem
milrdent, mire vágvttrm, rle

alrogy múlt az idő, tol.ább
rrőtt a váp'am.

az államon csorgcltt l,égig
a nválam, rrrikcir az-

erkélyen mezte le n[r l  á l l tam,
és a nevedet k iabá l tarn.



#ffiEaÍ ta,

o,  de szép is  az é|et
Holly"woodban,

az álmok országábanI

A zrrhany alatt áliva
próbálok megtisztrr lni, de
a nap adta tapasztalatok
mocskait
nem bírom lemosni magamról.
Gonclolataim a
kérciések ten gerébe torkollanak,
és firrge agvamban hiába

pattan el ér,
nem találja a választ.
melyre a kérclés: ',lvliért?".
Látom, piszkosak körmeicl,
h<;mlokoclról csorognak le
el trem ért céljaid cseppjei.
Szemeici karikásak,
vérben úsznak,
cle nekem nem hazttdnak,
én felismerem lelkeclbe rejtett r.ágyaid.
Ar.codon a csalóclások ráncai
lehúzzák bőródet, tttclom,
hog,v nem ezt r,ártad, de én
nem segíthetek.

Már kés<.l

Nem tudo<l ki ó,
Nem tucloct' honnan jött,
Nem tudod, hog,v szólísd.
lvíit tégy, hogy el ne veszísd?

De látod az arcát-'
Hal]ocl a }rangját,
Erzecl a tekintetét'
Ho5v is ne szeretnécl?

Ttrclod, már késő.
Tudoci, már nincs több alkalom.
Arcodon mint könnycsepp
Follk le a fájrlalom.

Udvözlégy a túlvilágon

N{elegség jár.ta át szavait,
így rejtette el,
hogy szívében a
gonosz lakozik.
A mosolva eltorzította
azajkát,
a szeméből folyó fires könny,
bemocskolta az arcát.
Mikor felém ny"qjtotta ka{át'
rrrháiva| takarta el karmát,
s ahogy odaaclta az almáÍ",
éreztem lelkének sötét hatalmát.
Tetteit a bosszírjárta át,
leült' így kímélte kopott cstrkáját,
s mikor szóra nyitotta száját,
vettem csak észre a kaszáiát.



Az ozönsön
E|sz... esz|o... E|zs... Pro|ógus
A történet mosi kezdődik'
Az összes szereo|ő íe|tűnik:
Qaesar és Antonius két római,
A|taluk köze|ednek Róma hadai.
K|eopátra' ki szép nagyon'
9. € egy, K|cs|I'parano|as vagyon'
lheooora baps es seltelmes,
A férfiszemnók iqen kóllemes.
KozöttÚk szerelniek szövőd nek,
A szá|ak összekeverődnek.
! jön a.z 47i beavatkozás'
ES a Vi lag ulra csooas.

,l . szín (fehér)
Eov had köze|edik.
Eóú booár e|őbúvik'
ATíad cé|ia Alexandía.
A trón s K|eopátra.
A szkarabeusz szent bogár,
De rá most ha|á| vár.
A sereo őt eltaoossa.
És ebb-ő| Íakad az ég,iek haragja.

2. szín (szurke)
Teo' Kleo, bár meoférnek a naotárban.
De veszekednek ápa|otában' 

.

A tét a kirá|yi hata|om,
Es ebbő| |esz méq bonvodalom'
S bár köze|eo az ó||endéo
Fontosább, tr"ogy tekiníel!üxön csorba ne
esseK.
Egymás e||en bármire képesek,
Es.ettő| szenvednek az emberek.
K|eopatra bár a |eqszebb.
Ü|dö2ési mániábaó szenved.
Mindenho|, mindenkiné|.
Cseltö| retteq. cse|tő| fé|.
A |eoúiabb rémá|ma:
Teodóia szebb |ehet ná|a
Nincs más meqo|dás.
Csak az ármánnkodás-
Hű szolqáiát előhívia.
Méreokév6résre utásítia
Cián kerÜ| Theo poharába,
De nem ő issza ki. éqnek há|a.
Szolqa dobia fe| a taÍoát.
Thed. rebegj Rének háIát.

3 .  szín  (kék)
Antonius és Caesai,
Már a város felé sétá|.
A két vezér összeveszett.
S a had meofeleztetett.

il:'T"1xiflIi3|Ha:'il"íJ."o ",u'
A várost akarják e|fog|a|ni,

De a dicsőséqen nem osaozni.
Ezé d az|án bárm ire képesek'
Amit ember csak meotöhet.

4. szín toir.o.t-
Theo dühös voÍt és rhorcos'
Lesz ám a bosszúia borsos'
Antoniust kereste f ö|dre.éore.
Bosszujának ez lenne fő része:
Hogy a várost átpasszol ia,
de Antonius mással voit-e|Íog|a|va...
Kicsi Kleot simooatia.
Ezért aXán |e|otiad a ..kedve.

5 .  szín (z ö ld )
Ez  már  Caesa i  t ábó ra ,  aho|  már  nem
fé|nek ettő| a |ánvtó|.
!gyanis megérett Theo fejében a gondo|at.
L,aesamaK adla at a kulcsokat.
Ment is Caesár el ibe,
BeIenézett szemeibe.
Szere|em vo|t ez e|ső |átásra,
!aqasra c9qPott minden hu||áma,
Es uaesar konnyen megszereae,
f heodóra pedig 

-e|vesztétte.. '

ts rqv meoesett.
Hog!.Caeéar Egyiptom ura |ett.
logy miert egett |e a kónyvtár?
tzl nem tud|a' csak a szere|mesoár.
S.zereImÜk ci|y heves vo|t bizony.,
loSy.?z mar szrnte tszony.
k.rre eXes a'pelda' 'hogy |eégett a könyvtár,
MIKOr arra tan a oar.
lgy |ett az Álexaridriai Téka
A |ángok marta|éka'

6. szín (fekete)
De ez  már  az  ib tenekóek  i s  sok  va|a .
E| is hal|qatott az énekesek da|a.
E|egük vó|t az emberek qazsáoából.
Búcsút készÚInek venni éttö l  a*vi|áotól '
Yajh' syYit harag az istenek keblébin,
5 e|kuldek haraqiuk felhők kéoében-
Most zÚgó eső ésett |e ráiuk, 

.

Majd magas hu||ám |ett a.ha|á|uk.
lJe nem is vízbe fu|ladiak.
|lanem sörben úsztak a ha|ottak.
Es,így |ett. ez €gyszer az é|tető sor
öoKaK szamara stroodor.

KészÜ|t némi t örténelmí tananvao. eov
színházi e|őadás. va|amely unszó|ás-,
hatására, segítséggel:

Csutak
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L maílkedés

Réges.régen, mikor még pontos i've| írták
a hü|yét' vo|t egy hímeves iskola, melyet
(úgy ahogy' de) nekem is volt szerencsém
végigcsinálni.. Nem akarok HAMI,S íté|etet
hozni, de ami lTt volt... DlNOszauruszok,
PATKÁNYok mászká|nak a MASZATos |ép-
cscíkön, be|erágnak a CSOK|S KUGLTF.
omba, kiKAND|kálnak az ajtók rései a|att.
Esküszöm. a PoLISZ akadémin nem |áttam
ennyi fura f igurát...
Nem volt itt sok ember. ta|án 200 PsYHo.
pata diák . '  mégis mindig sikerü|t Úgy he-
lyezkednÜnk, hogy a tanáÍok csak akkor ju.
tottak e| egyik he|yrő| a másikra, ha át.
vágtak köáünk, mint részeg kamionos a
birkanyáirn, és kivER|K a kezemből a
kávés THERMoSomat. Egyébként szeret.
tÜk ezt a su|it, a tanárokat, bár volt pár
próbá|kozásuk' hogy megkeserítsék é|e-
tÜnket. P|., ha matekórán (amí kész
LYDÉRCHnyomás vo|t) e|hangzó "Gondo|.
tam egy számot, adjatok hozzá 10.et,
osszátok e| 4-gye|' majd a maradékot
szorozzátok meg kettőve|..-. kezdetii Íel-
adatokná| egy.egy szerencséUen ifiú a
szokásos "ennyi és ennyi'' helyett aá talá|ta
fe|e|ni, hogy "E|nézést, Tanár Ur, de a gon.
doIatolvasás 3.dik osáályban nem tan-
anyag, akkor bíarást számíthatott egy
o|yan pi l|antásra, hogy az ezeréves lman-
kóbó| e|őrenyomu|ó g|eccser hozzá képest
szauna.
A tesit viszont szinte mindenki szerette.
Egyetlen kivéte| Makaróni vo|t, aki nevéhez
mé|tat|anu| igen komoly méreteket örökö|t
szÜ|eitő|. (A birkózóbajnokságon sem
indu|hatott, ugyanis minden létező
sú|ycsoportot fe|úlmú|t.) Szóval a tesióra.
Tanci néni . ahogy mi hívtuk - olyan ha|á|os
nyugalornmal fogott minket, hogy egy 3
hetes hulla is megirigyelhette volna. Persze
csak azért, mert |egvadabb álmában sem
gondo|t o|yasmikre, amik nemsokára bekö-
vetkeztek. |tt elsösorban a kosároa|ánkró|
va|ó lepattanósdira gondolok' o|yasmi vo|t
ez, mint a hagyományos zsákolás. csak
dobbantóról ugrottunk neki, nem dobtuk be
a kosárba és nem enoedtük e| a |abdát.

Na, de a ku|túróra sem vo|t ta|pmasszázs|
Boribarinak (a tanár bácsi) kedvenc
szórakozása vo|t, hogy egy.egy műalkotást
je|ö l t ki nekünk, mondván ideje |enne más
befejezést adni neki. Mé|ységes MELAn-
kó|ia mindenütt, de rajtunk nem mÚlik .
mondtuk. A |egnagyobb sikereink közé üar.
tozott a ,,Kukurikú, török császár! Add
vissza a gyémánt fé|krajcáromat! . Tessék,
kiskakas" és a "Tükröm.tükröm, mondd
meg nékem, ki a |egszebb e vidéken? . Hát
én . fe|e|te a tÜköt". Magasan fe|ett a
FELHŐk között repÜlnek azok' akik "e|.szál|tak'' ebből a tárgybó|'
Amit még érdemes megem|íteni, az a zsi-
gere|ő. Tobben esküdtek rá, hogy erede.
tileg fi|óóra volt a neve, de senkit sem érde.
ke|t igazán. LEGotthonosabb osáá|yban
pedig MARTlNit vedeltünk' majtí Sir Szál.
hasogatóval (Népünk Nagy Vezére) az é|et
olyan nagy kérdéseire kerestük a vá|a.
szokat, mint p|.: SzomorÚ.e a nadrág, ha
|etolják?; Ha a mérgeskígyó mérgesgom-
bát eszik, akkor még mérgesebb |esz.e? és
Hogy miképp mondhatott Robinson Pén.
tekje szerd án csütörtököt?
Persze a szünetek sem mú|tak el nyom-
ta|anu|. Egyrésá mert a su|it &szor épí-
tették újjá ott.tartózkodásunk ideje a|att,
másrészt örök em|ékként lebeg lelki sze.
meink előtt Mazso|a, a maga rejtett (de
nagyon ám!) bájaiva|' amint ismét próbál.
kozik. Ugyanis bevett szokása volt, hogy
hetente más lányt keresett fe|, és e|őször
szerelmet va||ott. aáán kudarcot. De a
végén ráíázott, mert va|aki igent mondott
neki. Totá| össze vo|t törve.
Meg ke|| emlékezni m{; a menzáró| is, hisz
körÚ|ötte forgott az életünk (miatta meg a
gyomrunk). Csak fel kellett emlegetni a
Jogerő|evest betűtésztiíva|, me|ybő| az
tigyesebbje mindig ki tudta rakni a tányér
me|lé helyezett keresztrejtvény megÍejte.
sét; a Borjúkicsiná|[at, me|y |áttan néhány
kényesgyomrú egyén majdnem b'csiná|t,
vagy akár a Ba|fácánsü|tet, me|y me||eR
mindig ott volt a hét ba|ekjének íotója'

Néha magam sem értem, hogy vo|tam ké.
pes otthagyni az1., a szívme|engető
em|ékeket rejtő helyet. ' .

M&M'Z



A nrai Közgazdasági Politechnikum Vendel utcai két épijletét l897.ben

A emelték Kiss István tervei alapján. Kezdetben a Budapesti Első Gyemrek-

/a menhely Eg.vlet Központi Intézeteként mríködött.

f-l A Budapesti Első Gyermekmenhely Egyletet külfloldi peldák nyonrán az l870-es
években alapították a Fővárosi Tanács, nragánszemélyek és legnagyobb részben
a Ktuolyi család anyagi támogatrásáva|. Az Egylet az ápo|ásra szoruló gyernrekek
segítését, gondozását tűzte ki céljául. Elsősorban a külvárosokban tejtette ki

1 tevékenységét' ahol a szegényebb régiókban kialakult társadalmi szükség a leg.
/frl égetőbb volt. Az Egylet 1872.től saját, Knézirs utcai házában niűködött. Folya-
Llal *i-.^. p-;rx,u.
!f]t ruglvJ lvJlv.v-e és megerősödése arra késztette az íntézet vezetőit, bogy új'

nagyobb épijlet megépítését vegyék tervbe.
Az új épület elhelyezésére a főváros a ferencvárosi Ranolder Intézet

mel|ett egy telket jelölt ki, és az építkezéshez 10.000 forintot szavaj.ott meg.
1885-ben az Egyestilet elnökének bőkezű hozzájrírulrísával a szon.rszédos telket
is megvástírolták. l895-ben fogalmazták meg az építési programot, mely szerint
az akkori modern higiéniá kívánalmainak is megf-elelő, pavilonos rendszerű
épületegyünest kívántirk létrehozni. Az épület ten'ezésével Kiss Istr'án építészt'
műegyetenri magántaniírt bízták meg.

Az eredeti elképzelés szerint öt par,ilonból álló épiiletegyijttest terveztek,
ahol az egyes szabadon álló épületeket zárt fblyosók kötötték volna össze. A
komplexum két nagyobb és két kisebb épületból (ezek kijziil az egyik - a vo|t
Ranolder felóli . kápolna), valamint egy udvari istállóból állt volna. A korlá-
tozott anyagi lehetőségekhez igazodva azonban csak a Vendel utcai két pavilon
valósult meg. A terv úgy módosult, hogy a Központi Intézet nrűködéséhez
szükséges funkciók a két megépüIt tömbben kaptak trelyet.

A központi épület eredetileg pince + frildszint + enrelet kialakítással ké-
szült, .í.20.4.55.4.40 méteres emeletmagasságokkal. Szinrmetriku.s tömegalaki
tásű, az udvarba és az utca felé benyúló rövid oldalsziírrryakkal' szim-
metriatengelyében lépcsőhrízzal. A folyosók az épület középs6 részén az olda.Isó
traktusban futnak, majd az oldalszámyon keresztül folytatódnak, biztosítva a
kapcsolatot a másik tömb felé. A tengelyes homlokzat igényes téglaburkolattal
készült, a pinceszinten szegmensívű, a felsőbb szinteken félköríves záródású
nyílrísokkal. az épületet a loldszint feletti övpárkány, a zarópárkány és a nagy
ereszpárkány vízszintesen tagoljrák' amit tovább erősít a fijldszintet hangsúlyozó
sávos kialakítiísú téglaburkolat. Az ereszpárkány alan eredetileg idomtéglákból
kialakított, fríz jellegű sáv húzódott. A fríz ritmusához illeszkedett a szaru.
kiosztás, az ereszcsatoma rögzítése, de még a hófogórács is' karakteresen zán-a
le az arányos épületet. Az épüIet átépítésével új, kevésbé jellegzetes eresz-
prírkányt építenek. Az első emeleti homlokzatot az ablakok mellvédjén növény'i
ornarnentikával és szalagokkal díszíten dombomrű.r,es kerámiatáblák gazda-
gídák- A pinceszinke a gépeszeti és kiszolgáló helyiségek kerültek, a magas.
ftildszinten az orvosi és adminisztrációs belyiségek, az emeleten pedig a
gyermekek és az apáciík há|ótermei kaptak helyet.
A mrásik élpülettömb a Ranolder mellett helyezkedik eI, eredetileg szintén egy-
emeletes pavilonja az utcavonalon áll. }Ielyiségei a saroklépcsőh:izból nyíló
központi előtérhez kapcsolódnak. Homlokzatának kiatakítása a központi épü-
lethez igazodó architektúra. Érdekes, hogy a meg nem épült kápolnát ennek az
épületnek az emeletén belyezték el az apácák szobái mellett. Az akkori modern
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tecbnika kívánalmainak megfelelően az épÜ|eteket központi fűtéssel látták el. A
fűtőtestek az ablakfu lkékbe elhelyezett,,bordázott vaskálytrrík'' vo| tak. A kelően
higiénikus szükséges szellőzést a falban elhelyezett szellőzők és szellőző-
kémények, valamint az ablrrkok felső szírnyaiban elhelyezett szellőzők bizto-
sfuották.

Az építkezéshez 1 89ó júliusában kezdtek bozzá, és l 897 szeptemberében
fejezték be. A legfőbb anyagi támogató gróf Krárolyi Sándorné' Koinis Clarisse
grófnőr6l halála után az intézményt ,,Iilára Gyermekotthon Egyesület''-nek
nevezték el. Az első világháboní utrín fóleg az anyagi tánrogatók biánya mian
az intézmény súlyos válságba került, amelyet a romos épületek állipota is
tükrözött. l937-ben a szomszédos - szi.rrtén az Irgalmas Nővérek Vezeté;e alatt
álló - Ranolder Nőneveló Intézettel egyesüIvc, létrehozták a Rano|der Intézeti
'Xlríra'' Nőipari és Hríztartási Felső leányiskolát. Ekkor gyors Ütemben fel-
újítottrik az épületet u új funkciótroz igazodva' A fellehétő adatok alapján
valószínríleg ekkor került az épÜletre az eredetibez igazodó téglaarchitektúrájú
mrísodik emelet. Az alagsorban a két épület közötti vészátjiírót létesítettek.
Az alagsorban a gépeszeti helyiségek, konyha, étkező' zuhayzók; a ftildszinten
és az emeleten tantermek, tanári szobr4:k; a második emeleten mozdulatterem
(tornaterem?), kápolna és nyelvszobák kerültek elhelyezésre. Érdekesség, hogy
;z első emeleten az oldalsó pavilon és a Ranolder között ajtót vágtak a falbia
két épület <isszekapcsolására. Ma nrár csak vakajtóként funkcionál, hiszen az
épületek más.más intéznrényeknek adnak otthont.
Az épület a későbbiekben jelentős változásokon nem ment keresztijl. Említést
érdemel a második emeleti folyosó bom.lokzati sikjábol kilógó bővítés, amely
megjelenéséből következően vaiószínríIeg a 37-es felújítrís után készülhetett.
Az intéznrényt l9:l8.ban államosítottík, ekkor lett Gépipari Technikum és
Ieányginrnrizium. Az épület |975-tól Ipari Szamunkrístovábbképző Intézetként
működött. lvÍa Közga.zdasági Politechnikum.

A tervező eredeti elképzelése szerinti telekbeépítés egységével szemben ma
elég vegyes kép tárul elénk. A telket DK-r6l a Lenhossék utcai iskola falazon
kerítése határolja. Az udvaron egy kisebb pavi|onhoz kapcsolódó lapostetős
raktárépület és a telekhatáron álló a|acsony tet6bajlású irodaépület á||. Az
egykoron fel nem épült kápolna trelyén a közelmú|tban fiilászint+emelet
kialakításőúú tornacsarnokot emeltek. A központi épü|et mögött bangulatos
fzsor és apróü zöld felület szakítja meg az udvar nagyrészt aszfaitozott feitiletét.
4z' épü|et lényegi vá|tozását az eredetihez képest az emeletráépítés jelenti.
Epítészeti nregjelenésében elég jót igazodik az eredetihez. Bár így egy kevésbé
szép arányú épüIet jött létre, magasságban mégis jobban igazodik a szomszédos
Leövey Klríra Gimnríziumhoz és a Lentrossék utcai á|talános iskolához.
Az épület funkcionális elrendezése az I93.|.es átalakít:ís óta |ényegében nem
változott. Az alagsorban a gépeszeti helyisegek, konyha, étkező, a Íiildszinten
iroda, tanári szoba, stúdió, az emeleteken tantermek taIálhatók.
Az épiilet fő.bb értékeit az igényesen kialakíton téglaburkolatú homlokzat, a
lépcső.báz és a fóbejrirati előcsarnok eredeti ajtói képviselik.
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IlÍagyar Mémök. és Építész Egylet Közlönye 1899.
Budapest c. folyóirat 197215, sz.
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TV
Ma is rendesen Íiistölne k a

gyrírkémények. A sztitke égbolt ettől
egyre sötétebb. A fiist szagát mindenhol
érezni lehct, bár ez matapság nem
szagnak, hanenr illatnak számit' Az utcán
az emberek mozgó járdákon haladnak
clőrc, Bambán nóznck maguk clé, ta|án
nem is maguk eló, hanem a szem-
tivegiiJcbe. Ugyanis mind egyforn'ra
szcmüveget visel, melynck bal lencsójébe
cgy kis TV-képernyő van beépitve. Az
emberek erősen kclncentrálnak a szel-
lcmileg túlságosan is megerőltető TV-
műsorokra. Igy halad a hosszú sor €!Z
utcán. Az óriásplakátokat már rég le.
szedték, a helyükrc nagy nróretű kóp-
crnyőket szereltek fe|. Amúgy mindeniol
ilyen képernyők vannak. A ti;nreg-
közlekedési eszközökön. a boltokban. cz
étkezdékben, az aluljárókban, a busz- és
a villamosmegállókban, égen-|oldon,
mindenhol! Az összes minisztórium nteg-
szűnt' a Kultuális Minisztérium kivé-
tclóve|, mely egyesült a Te|evízió Társa-
sággal. Ez az LSZI' azaz a Létfenntartó
Szociális lntéznrény. Infuzióként csepeg.
teti az emberekbe a kultitrát, a lótelemct.
A székhelye egy kolosszális sziirke
ópületben van' Az adóbcfizetések nagy
része ide folyik be, és innen fizetik a
|egtöbb embert.. Nagy pénzek forognak
itt minden nap' Az ország kétharmada itt
dolgozik' A népnek kötelező minden nap
nrinimum |ét videófilnret mcgnézrrri. A
lakások képcrnyőkkel vannak kitapé-
tázva, melyekcn megállás nélkül, napi 24
órán át sueározzák uzLSZI mÍísorát.

A nagyvilág is nrcgváltozott.
Athónban, az Akropoliszon kialakították
a világ legnagyobb nroziját. Rónrában
IV. Theodor Valentin pápa, Phil ip Noyce
trtán igazából szentté avatta Val Kilnrert
(boldoggá avatták Amold Schwarze n.
eggcrt és a Jurassic Park 23 brontho-
satrrusát). Párizsbarl az Eift.el-tomyot a
világ legnagyobb TV-tomyává alakí-
tották át. New Yorkban az amerikai
építészek kont.erenciát hívtak ijssze
annak eldöntése érdekében, hogy a
manhattani Szabadság-szobor videóka.
Zettát és TV-lávirányítót vagy TV-műsort
ós TV-antennát tartson-c a kezébcn.

A világ nrás részei is nagy
változásokon mctrtek ke resztÍ'il a 20,
sz,áz'ad óta. Fclépült végre a nri liiliil-
műlhatatlan társadalmunk. Orvcndjünk a
civiiizációnak! Kö.szöntsiik verhctetlen és
dicső vezetőinket, hogy nregalkották c
megmagyarázhatatlan gyönyöni és nra.
gas lbkú kulttlrát, a ''Cultura

Tclevisiorica" -t.

t i r .El jen.a mi szép űj v i lágunk!
Eljen a2|. század|.

Kárpáti Gyiirgy



AZ ttödik TMT programja
(teruezet)

A TMT szervező Bizottsága a miisorváltoztatás jogat magáénak tekinti.

199B' március 12. csÜtört ök

ttödik TMT szignál (1 perc)
Készítette: Horvátth Szabo|cs

16'05 tnkényes ufl9g:!a: qre|iíző négy TMT filmjeiből
valamint az otodik TMT versenyeá xivtlti ritniieibol.

1 !.ugv Ákos - Németh Atti|a: ToJÁS (1 perc)
? E!.nvq1gtt tfi9,sag-1|!o_tóműhely: cVe nÉ(rvEVELÉS (7 perc)3. FÜredi Krisztián: EMBEREK (5 perc;
4. Csoncsi: NEM VAGYOK ITTHON (1 perc)
! llqv Ákos: A t-ÁznoÁs Evor-Úcrd.le-it p"r";
6. ART ami nem ART: BEKERÜLTEM (s plrJi 

-,

1 9u.uo Fery: MINDEN A LEGNAcvoga.ne IíDBEN (4 perc)8. Szirmai Marci .  RÉG| sZÉP |DŐK 1z perc;
9. Szirmai Marcj: Jocos JoGTALANdÁc(z p","l

10. Csoncsi: KoPoGTATÁs NÉLKÜ. (3 perc)
1 1' Szirmai Marci: A TÉMA oTT HEVER'(3 perc)
12. Szirmai Marci: NEMZETI MÚZEUM (3 perc)
13' Spang|i Sanyi . Szirmai Marci: Mint iénykőp a szobám fa|án 111 perc)

16 . 00

17 . 00

17  15

17.20

18.20

SzÜnet

BLUEs beharangozó klip (1 perc)

EInyomott ifjÚság Alkotóműhe|y: BLUES (47 perc)

A KÉT LATOR fe|lépése
Preiszner Mik|ós - Borbé|y Ádám koncertje

Vi||anyoItás20.00



u Wcv6f
199B. március 13' oéntek

16.45 Szünet

17.00 1. f i lmes blokk 9 f i lm (kb. 42 perc)

1. B Pozitív: B|GA CS|GA És cnrxa MANT (4 perc)
2. Csoncsi: ALUDJUNK EGY JTT (3 perc)
3. Bá|ind Dini: VÁMPíROK (t, l  perc)
4. Nagy Átos: BÉtn És aÉLA t.rész it perc)
5. Szirmaí Marci: ENN|VALTK (3 perc;
6. Major Árpy: MARATHON ÉLETRE, HnlÁlnn (kb' 5 perc)
7. Nagy Ákos: BÉLA És gÉLA 2..3' rész (2 perc)
8' Videószakkör: CSAúDREGÉNY (kb. 6 perc)
9. Pálos Gerge|y: PAPUCSOK (1 perc)

10. Petravich Mik|ós - Túri Gábor: EGY FILM A NÉZOKNEK 1kb' 6 perc)

16.00

16.05

16.30

17.45

17.50

18.00

Megnyitó
A kiá||ítás megnyitója
Házigazdák: Szabó Rita és Spang|i Sándor

A PoRTÁs BRoTHERS BAND koncertie

A MESEMONDT DÉLUTÁN e|ső része
Lázár Ervin: Nagyon testvérek
Mesé|ő: Gal|aiZsóf i

TAMR ÍTTNŐ .Táncelőadás
Szerecsen Tímea és Takács Kata táncprodukciója

A MESEMONDT DÉLUTÁN második része
Mesé|ő: Szász Kata

Johnny és a CsÚszómászók
Ango| táboros da|ok eredeti nve|ven

SzÜnet18 . í 5
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18,30 2. f i lmes blokk 8 f i lm (kb 45 perc)

1. Békési Gábor: HEY, AMER|CA (3 perc)
2. Szirmai Marci: M VAN, AMI VAN (6 perc)
á. Nugy Áxos: BÉLn És sÉLA 4..5. rész (2 perc)
+. aaiíáo Dini: CSODAcsÁKt (kb. 12 perc)
5. Szirmai Marci: THE X-FILES (3 perc)
6. Békési Gábor: ÉlErpÁlYn (6 perc)
7. Csoncsi: 14 BETU ( 3 Perc)
a. Éanoy Zo|tán: MESE AZ ILLEMHELYISÉGBEN (7 perc)

19.15 A Vers. és nove||aíró pá|yázat eredményhirdetése

19.30 3.  f i lmes b lokk 7 f i lm (kb 47 perc)

1. Békési Gábor: HTTÁJ -etűd. (5 perc)

2' ézirmai Marci - Spang|i Sanyi: lMPRoV|áclTK Kocs|s- -- 
pÉírniE, A-{úÉcHívórr M|NKET VACSoRÁZN| (5 perc)

3. Csoncsi: SOROZAT (7 Perc\
4. Nagy Áxos: BÉLR ÉS BÉLA ̂ 9.,:.7:9, rész (3,perc)
5. BáiíÁd Dini - Horváth Csabi: MÚ-ST-SZTRI4. (z perc)

6. Csoncsi: SOROZAT - WERKFILM (13 perc)
7. Szirmai Marci: MÉKING MÚV| . WERKFILM (14 perc)

20.30 SzÜnet

20.40 Szegény Jani - A vándorkomédiás
Zenés k-özépkori vásári komédiák egy részben
A MÁSIK sZÍNHÁZ előadása

21.25 KonzuItáció

Po|i OSCAR átadása

22'O0 Vi l lanyo|tás

A Videófilm pályázat eredményhirdetése
Zsüri: Durst György és Váradi Gábor



A tartalonrból

A *-gal jelölt írások vesznek résa
a TMT.pályázaton.

*Lydérch: E lő-Adás. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . .2
* Ba|tazár , .  Ncked. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . , . ' .  4
*Lépesnléz: T isae lgés. . . . . ' . , . . . . . . . .5
*Füleskc:  Mese a nuÍó l . . . , . . ' ' ' . . ' . . .6
*Füleske: Érzelem a Szerelem?...7
*Raver: .Vcgakadályozni az

apoka l i p s z i s t . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
*Joe: Vcrsek.  . . . . . . .18
*Csutak: Az tz önsór . . . . . . . . .  . . . . .20
*M anci  M'z:  Lmai lkedés.. . . . . . . .2 l
A  n r i  i  s ko l  ánk , . . . . . . , . ' ' . . . . . , ' . . , . . . . ' . 22
Kárpát i  Gy ö rgy: ry. ' . ' . ' . . . . . . . , . . .24
A TMT programja. . . . .  . . . . . . . . . . . . . .25

Az iI lusztrációk
Petőt-i Sándor:

A helység kalapácsa
című hőskölteményének
képregény- változatából

származnak.
amelyet l  872-ben közt i l t

a Lutlas Matyi.
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n **r"rffim,kum rapja
Felelős kiadó: Horn Gábor 
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Fe|e|ős és lördelő szerkesztő.. Jakab Judit
Postacím'. 1096 Budapest, Vende| ulca 3'

e-mail: jjudit@ m ail. po li. h u
I n t e rn e t.- h t e f/www. po li. h u/po li/p o t ig ra f" h t p
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