XXIII. évfolyam 6. szám - 2014. február 27.

Húszéves
a Téli Művészeti Találkozó
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Emlékeztető
az Iskolatanács 2014. február 11-i üléséről
Jelen voltak:
Osztályok

Diákok

Szülők

MárkA

Kunert Mandula

Puskás Andrea

Maszk

Tőzsér Kristóf

–

Guru

Kiss Csenge

–

MáGia

Rozs Barbara

Rozs Gergely

DolcEVita

–

–

SZ-es

–

–

ZÓNA

Csókási Dóra

Fekete Klára

JOKER

Füstös Viktor

Balázs Magdolna

VaGabond

–

–

CarpediM

Nagy Rebeka

Markovits Péter

L-ME

–

Gara Mária

NOVA

–

–

Déjà vu

–

–

HaRibó

–

–

MannA

–

–

Fibonacci

–

–

Hoppá

–

–

ZOÉ

–

Csontos Éva

Tanerők

Diósi Alojzia, Fancsaliné Nagy Marianna, Gáti
Emese, Hartmann Ibolya, Jakab Judit, Szász Kata

Levezető elnökök: Csókási Dóra, Rozs Barbara, Tőzsér Kristóf
Napirendi pontok:
1. A második idegen nyelvi munkacsoport beszámolójának elfogadása – szavazás
2. A 7.-8.-9.Ny. évfolyamok a Politechnikumban – tapasztalatok, problémák, javaslatok
3. Egyebek
1. A januári ülés folyományaként 21 igen és 5 tartózkodás az eredménye a második idegen nyelvi munkacsoport beszámolójáról tartott érvényes szavazásnak.
2. Az első három évfolyam problémáit, kérdéseit gyűjtötték össze a levezető elnökök az
osztályaikban. A felmerülő ügyeket egyesével vitatták meg a jelenlevők, illetve fűztek
hozzájuk megoldási javaslatokat:
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• A mosdók tisztaságának hiányosságai, az elromlott zárak cseréje
• A dolgozattábla fogyatékosságai
Minden tanárnak be kell tartania az információadás kötelezettségét (a dolgozatok dátuma,
a javítások határideje). Többszöri mulasztás
esetén a munkacsoport-vezetőhöz vagy koordinátorhoz lehet fordulni panasszal.
A dolgozatfalon a röpdolgozatok ideje is szerepeljen – ez a tantárgyfelelős dolga is lehet.
A hiányzók tájékoztatása az osztályok saját
honlapján vagy facebook-oldalán.
• Közösségi programok elégtelensége
A mindenkori ügyeletes osztály szervezhetne
közhangulatot javító eseményeket az iskola diákságának a honlapon megtalálható Rendezvény kódex útmutatásai alapján.
Igény mutatkozik több rajzfoglalkozásra, ill.
tolerancianapszerű programokra.
A problémát enyhíthetné önképzőkörök szerveződése, a DÖK életre keltése, a Szülői Hálózat létrejötte és működése szakmai napok szervezésében, pályaválasztási bemutatókon.
• Az iskolai menza és büfé előtti sorban állás tökéletlenségei
Tanári ügyelet szükséges az „előzések” megakadályozására.
Az osztályidők témája lehet a törvénytisztelet
és a normakövetés.
Rajzpályázat hirdetése Miért ne tülekedj a
menzán? Ne nyomd le a gyengébbet a büfében
címmel.
• A grafiti-fal méretnövelésének igénye
Kreatív csoportok látványtervekkel forduljanak a Koordinációs Bizottsághoz!
• A tantermek festési-dekorálási korlátai
Az egyes osztályok pályázhatnak a KB-nál
konkrét ötletekkel, részletes tervekkel.
3. Lulu tájékoztatott arról, hogy a tanév eleje óta a
Politechnikumban tevékenykedő, szervezetfejlesztéssel foglalkozó IFUA nevű cég nem követte a tervezett munkaütemezést. A több hónapos csúszás
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miatt a huhogás szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy a megbízást visszavonja a cégtől
és egy ötfős – többségében tanárokból álló − csoport (Barta Géza, Diósi Alojzia, Fehér
Márta, Huszár Zsuzsa és Melles Éva) folytatja az elkezdett munkát.
4. Elkészült a Borbély Csaba és Rákár Szabó Natália vállalta szülőknek szóló levél (ld.
Melléklet), melyben − az IT nevében − arra kérik szülőtársaikat, hogy ki-ki tudassa az
osztályával, milyen területeken tudna segíteni az iskolai közösségének. A visszaérkezett
információknak Ibolya keres egy megfelelő fórumot, egy internetes interaktív felületet,
ahol összegezhetők és nyilvánossá tehetők ezek a felajánlások. A feldolgozásban Rozs
Gergely lesz Ibolya segítője. A szülőknek szóló levelek visszaérkezésének határideje a
kiküldéstől számított két hét.
Markovits Péter (CarpediM) felvetése alapján ez az adatbank segíthetne abban is, hogy
a pályaválasztás előtt álló osztályoknak különböző szakterületeket ismerő szülők (pl.
orvosok, közgazdászok, mérnökök, kutatók, vállalkozók stb.) tartsanak bemutató előadásokat a saját pályájukról, tapasztalataikról.
Legközelebb 2014. március 11-én fél ötkor találkozunk a könyvtárban, amikor a szülőké lesz az irányító szerep. Balázs Magdolna, Fekete Klára és Rozs Gergely egyebek mellett a házirend véglegesítését és megszavazását vezénylik majd.
Budapest, 2014. február 17.
Jakab Judit, jegyző

Melléklet
Szülői Heló
Sziasztok, Kedves Szülőtársak!
Az IT legutóbbi ülésén felmerült és azonnal nagyon izgalmas beszélgetés tárgyává vált
annak a kérdése, hogy a szülők – mint az iskolapolgárság harmadát adó közösség – miként járulhatnának hozzá az iskola nyújtotta pedagógiai élményhez.
Talán ti is egyetértetek abban, a diákklubok, szakkörök szervezésében sokat tudna
segíteni egy-egy hozzáértő szülő mentorkodása, illetve az előírt felnőtt felügyelet biztosítása. Biztosak vagyunk abban is, hogy az idei tervek között szereplő „háztartástan” illetve közlekedésbiztonság-oktatás bevezetésében is tevékeny részt tudnának vállalni a
szülők. Arról pedig már konkrét tapasztalat van, hogy kapcsolatainkkal nagyon sokat
tudunk segíteni olyan projektekben, mint a 2016-tól minden érettségiző diák számára
kötelezően előírt közösségi munka megszervezése.
Ennek a gondolatmenetnek a következménye a Szülői Heló, amelynek keretén belül összegyűjtenénk azokat a szülőket, akik hajlandóságot éreznek magukban arra, hogy
tudásukkal, tapasztalatukkal, eszközeikkel segítsék az iskolai munkát.
Nagyon sokszor láttuk már azt, hogy az iskola (a tanári kar) számára megoldandó
feladat kulcsa ott feküdt valamelyik szülő zsebében, csak éppen senki sem tudta, hogy
kérheti valakitől / szüksége lehet rá valakinek.
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Mire is gondolunk felajánlás alatt:
• A pályaválasztási program keretében különböző foglalkozások életszerű,
gyakorlati bemutatása.
• A diákvállalkozás évében vállalkozással foglalkozó szülőkkel beszélgetés,
esetleg külső helyszínek meglátogatása.
• Valamilyen különleges tudás átadása, bemutatása – előadás vagy gyakorlati foglalkozás keretében (pl. elsősegély-nyújtási alapismereteket, alapszintű varrógéphasználatot, sminkkészítést,
külföldi egyetemekre való bejutást segítő tanácsadást, családdinamikai alapismereteket, kerékpárszerelést és -építést,
kamasz önismereti csoportot stb.).
• Érdekes / kivételes helyre való bejutás, annak megismertetése bennfentesként (pl. színházban díszletépítő,
csillagászati kutatóintézetben éjszakai
ügyeletes, nemzetközi menekülttáborban szociális gondozó, artistaképző vezető tanára, TEK-nél kiképző tiszt stb.).
• Olyan helyiség, infrastruktúra, mely segítség lehet bizonyos tevékenységek alkalmi
megvalósításához (pl. saját műhely, saját ipari konyha, saját nyomda, saját focipálya stb.).
• Nyári vagy alkalmi diákmunka munkahelyek felajánlása.
• Olyan tárgyi eszközök használatának biztosítása, melyek nincsenek minden háztartásban és alkalmasak kisebb-nagyobb csoport célzott tevékenységét segíteni (tűzzománc-égető kemence, szélgép, autóbusz, szétszedhető lelátó stb.).
• Kétkezi munka, szellemi feladatok alkalmi elvégzése az iskola részére (nyílt napokon való részvétel beszélgető szülőszerepben, bizonyos nyelvekre/nyelvekről való fordítás, tolmácsolás alkalmilag stb.).
A felajánlások begyűjtése a Szülői Helóba egyfajta próbaköve lenne annak, hogy egyáltalán van-e ilyen típusú tudás, szabad erőforrás, ami rendelkezésre áll.
Még egyszer mindez teljesen önkéntes – ha úgy érzitek, szívesen tennétek valamit az
iskola közösségéért, akkor ez a megfelelő hely és alkalom, hogy jelentkezzetek!
Az Iskolatanács nevében:
Budapest, 2014. február 17.
Szülőképviselő
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Iskolabírósági hír
Másodfokú tárgyalás
Időpont: 2014. 02. 05. 16h30
Bírók: Mogyorósi Dianna szülő, Tóth
Zenkő diák, Surányi Anna tanár
A panaszolt: egy nyolcadikos tanuló
A fellebbezést beadta: a panaszolt édesapja
Résztvevők: az osztályfőnökök, a panaszolt, az édesapa, osztálytársak
Előzmények: A 2014. január 15-én kelt,
02-28/2013/2014 számú elsőfokú iskolabírósági határozat ellen a panaszolt édesapja fellebbezést nyújtott be, amelyben kéri,
hogy gyermeke kapjon egy utolsó utáni esélyt.
Tárgyalás: Az Iskolabíróság kikérdezte a
panaszoltat, osztályfőnökeit, valamint a jelenlévő osztálytársakat a tanuló viselkedéséről, valamint arról, hogy történt-e változás az elmúlt időben a viselkedésében.
A diák azt mondta, hogy igyekszik uralkodni magán, de ez sajnos nem mindig sikerül. Az is kiderült, hogy vannak órák,
amikor jobban tud koncentrálni, de vannak olyanok is, amikor sokat kell rászólni. Az osztálytársak elmondták, hogy vannak olyanok, akik mellett a panaszolt jól
tud viselkedni, de vannak többen, akik ha
a panaszolt mellett ülnek, hajlamosak belevinni őt a hangoskodásba, idétlenkedésbe. Arról is beszéltek, hogy vannak olyanok az osztályban, akik direkt provokálják a panaszoltat. Azt is mondták, hogy ha
kapnának esélyt, hogy segítsenek a tanulónak „megjavulni”, kitalálnák a módját,
pl. szerintük a diáknak más mellett kellene ülnie az órákon.
A tárgyalás végén a panaszolt vállalta, hogy olyan helyet választ magának az
órákon, ahol jól tud viselkedni. Azt is elmondta, fontos lenne neki, hogy bebizonyítsa az iskolának, képes változni.
Az Iskolabíróság ezután határozathozatalra visszavonult és egyhangúlag meghozta
az alábbi határozatot.

Másodfokú határozat: Az Iskolabíróság
döntése szerint a tanuló a felfüggesztett
kizárás fegyelmi fokozatot kapja, melynek
hatálya 2014. március 5.
A másodfokon eljáró Iskolabíróság úgy
döntött, hogy a panaszolt kap egy hónap
próbaidőt.
A határozat értelmében a tanulónak 2014.
március 5-én visszahíváson kell megjelennie. Az Iskolabíróság vállalta, hogy mind
a diákokat, mind a tanárokat minden héten ki fogja kérdezni a diák viselkedéséről. Ha a beszámolók, valamint a márciusi tárgyalás alapján úgy látja az Iskolabíróság, hogy nem történt változás a panaszolt
viselkedésében, az Iskolabíróság ki fogja
zárni a Politechnikumból.
Az Iskolabíróság másodfokú határozata
ellen a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül az iskola fenntartójához, a
Budapesti Politechnikum Alapítványhoz
címzett jogorvoslatnak van helye.
Indoklás: Az Iskolabíróság a tárgyalás
alapján úgy látta, hogy a panaszolt viselkedése nem sokat változott az elmúlt hetekben. A tanuló azt mondta, hogy próbált változni, de ő is belátta, hogy ez nem
mindig sikerült.
A tárgyalás során az is kiderült, hogy az
osztálytársak számára mostanra tudatosult, hogy a panaszolt bajban van, és ha
nem történik változás, ki lesz zárva az iskolából. Az osztálytársak a tárgyaláson
nagyon aktívan vettek részt, és különböző
ötletekkel álltak elő, ahogy segítenék a diákot annak érdekében, hogy pozitív változás történjen a viselkedésében. Az Iskolabíróság ezért úgy döntött, hogy ad egy lehetőséget az osztálytársaknak, hogy bebizonyítsák, hogy ha összefognak, közösen képesek segíteni bajban lévő osztálytársuknak.
2014. február 9.
az Iskolabíróság nevében: Surányi Anna
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Az idei műveltségi vetélkedő
mérlege
2014. február 11-én ismét színesítette a Politechnikum életét az egész iskolának szóló hagyományos műveltségi kvízjáték. Ezen
a kedd délutánon pezsgett a lég a színházteremen, a játékos küzdelem alatt egyre melegebb lett (a többtucat résztvevő fűtött be).
A verseny fő irányítója, Szöllősy Zoltán
nemcsak a változatos kérdések kitalálásában,
megszerzésében vállalt oroszlánrészt, hanem
az egész délután előkészítésében, celebrálásában, a résztvevők mozgatásában is övé volt
főszerep. Segítői a művészetismeret munkacsoport tagjai közül kerültek ki.
A triók-kvartettek az iskola valamenynyi korosztályát képviselték a hetedikesektől
a tanárokig. Összesen tizennégy csapat vett
részt a játékban. (Sajnos a korábban nem regisztráló tizenötödiknek már nem jutott a
sokszorosított feladatokból, így ők nem indulhattak a vetélkedőn.)
A nevező csapatok az #Emelt magyar, A Sátán apácái, Berényi Miklós, Csak egy pillantás, Eszményi rendszabály, Hogyamacskarúgjameg, IKUNUQ, Jolán, Jolly és a kis
grófok, Köldökpulcsi, Lantenberg, Mormoták, Neuman Félix és a Vadhullák voltak.
A legtöbb pontot a versenyen kívül induló tanárcsapat, az Eszményi rendszabály szerezte, melynek tagjai: Fekete Ádám, Nagy Ilona és Surányi Anna.
A legeredményesebb ifjú csapatot, a Vadhullákat Gács Péter, Nun Zoé és Tang Mei
Tímea alkották a Maszkból.
Első helyezést az érettségi előtt álló #Emelt magyar csapat érte Csernák Vanessa,
Litványi Bence, Tóth Zenkő (ZOÉ) és Zoltánfi Orsolya (Hoppá) részvételével.
A dobogó második fokára a MannÁból érkező Hahn Zsófia, Lukács Laura, Philipp
Hanna és Szőnyei Eszter alkotta Csak egy pillantás került.
Harmadikok pedig a Jolly és a kis grófok csapatnevet viselő JOKEResek lettek
Mondovics Áron, Peták Mihály, Pumer Ádám és Füstös Viktor közreműködésével.
Gratulálunk nekik és persze a többi résztvevőnek is, név szerint:
Farkas Fruzsina, Miklósi Gábor, Szigeti Máté (Deja Vu), Szabó Máté (MannA), Gálos
Csaba (Fibonacci), Forján Lili, Gál Marcell, Szabó Borbála (VaGAbond), Fenyvesi
Zsuzsa, Kiss Bodza, Lukács Luca, Mészáros Fanni (JOKER), Majer Mirtill, Sághi Nóra
(DolcEVita), Borbély Luca, Dósa Janka, Fazekas Jankó, Kiss Csenge, Mályi Borbála,
Perenyei-Gerecs Blanka, Varga Virág (Guru), Bregyán Sára, Grőbler Ágnes, Hajduk
Milán, Richter Levente, Szakál Zsanett, Szota Martin, Tóth Marcell (Maszk), Déri
Eszter, Szabad Zsuzsa (L-ME), Lólé Marco (CarpediM), Szabó-Sipos Tamás (ZÓNA).
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A Dohány utcai seriff
(Egy különleges színi előadás margójára)
2014. február 17-én, egy szomorú hétfő este különleges színházi élményem volt.
A Jurányi Művelődési Házban fiatal színészek, zenészek adtak elő egy olyan lélekbemászó darabot, melynek „megtekintése” után nem lehetett elégedett sóhajtással felállni.
Miért az idézőjel? Íme a válasz:
Nagyon sok holokauszt-témát feldolgozó filmen, színdarabon, hangjátékon, regényen, novellán, dokumentumon vagyok túl. Eddig azonban ez volt a legdöbbenetesebb.
A pici előadótérben a fal mellett körbefutó széksorokra ültettek minket a szervezők. Középen üres tér volt. A falakon néhány gigantikus nonfiguratív „szobor”, középen
Hold-szerű figura.
Az előadás kezdetén az egyik színésznő nagyon udvariasan felhívta mindnyájunk figyelmét arra, hogy ez az előadás teljes sötétségben játszódik. (És ez volt az egyik nagyon fontos különbség az eddig látottakhoz képest.)
A teljes sötétség különleges atmoszférát teremtett.
A kezdés sem volt megszokás szerinti. Disszonáns zenei hangok, félig és teljes egészében végigmondott 30-as évekbeli zsidó viccek szóltak a térben mindenhonnan. A színészek és zenészek közöttünk ültek, álltak, járkáltak. Ők testesítették meg a kirekesztetteket. Közöttünk voltak.
Az előadás a „viccek”-ből a borzalmak felé vezetett minket a 40-es évek közepéig.
Holokauszt-túlélők elbeszélései, korabeli törvények, kormányrendeletek részletei jöttek
elő a mély sötétből.
A visszaemlékezések sora azokat az érzéseket, képeket, történeteket hozta elő, amelyeket nem élhettem meg, viszont az agyam előállított a sötétség, a disszonáns hangok, a
halk és kevésbé halk neszek-zajok által.
A fantasztikus az volt, hogy minden „néző” a saját agya által teremtette meg az „élményt”, a képeket a borzalmakról. Nem irányítottak, csak a hangok. A képzeletnek nem
volt határa, mint ahogyan a borzalomnak sem. Csupa irracionalitás! És mégis tapintható.
A legmegrázóbb az előadás vége volt. A színészek egy gyertya lángja köré gyűltek,
majd lassan énekelve kimentek. (Ez volt az utolsó és egyetlen kis fénynyaláb az előadás
során.) Mi, nézők vártuk a másik mozdulatát, miután kimentek a színészek. Valami reményféle volt, hogy visszajönnek és lezáródik az előadás. De nem! Egymásra voltunk
utalva, csak néztünk bambán, mozdulatlanul néhány percig. Nem volt taps, nem volt
feloldódás, csak sóhajok. Mindenki tudta, hogy ezt ki kell beszélni, végig kell újra gondolni.
Hazafelé menet végiggondoltam azt, hogy lehetünk érintettek, vagy csak szemlélődők, de mindenképpen szembe kell nézni ezzel a terhes múlttal.
Én minden erőmmel a felelősség vállalása mellett vagyok, szólok. Nem történhet meg
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– még nyomokban sem – az, hogy hárítsunk, szépítsünk a múlton, mert ez a múlt nagyon szennyes.
Mindenkinek, még a soá után is, van valamilyen témához kapcsolódó élménye. Ez az
előadás ilyen freudi mélységű élményeket szakított fel.
Köszönet érte a rendezőnek és a szereplőknek!
Kovács Márton lélekbe markoló zenéjének, Mohácsi János vakító fényességű sötétjének, a minden fogódzó nélkül, halálos biztonsággal megszólaló együttesnek. Némedi
Árpádnak, Bánfalvi Eszternek, Takács Nóra Diánának, Keresztény Tamásnak, Béli
Ádámnak, Boros Annának, Deák Péternek, Lakatos Máténak, Rainer-Micsinyei Nórának és Tolnai Hellának.
Erdei Erika
„Egész Népemnek kellene látnia, a sötétség már megvan hozzá...”

Köszönet illeti
Kuncz Péter (ZÓNA) nagymamáját
a könyvtárnak adományozott sok-sok Babits-kiadványért.
a könyvtáros
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Irodalmi háziverseny
Februári megfejtések

I. Zene
1. A denevér a címadója ifjabb Johann Strauss egyik operettjének.
2. A spinét nem ütőhangszer.
3. Wagner A nürnbergi mesterdalnokok című operájában szerepel többek között cipész, ötvös, bádogos és pék.
4. Schiller verséből született Beethoven Örömódája.
5. Beethoven IX. szimfóniájában hangzik fel az Örömóda.
6. Lengyel Menyhért szövege alapján készült Bartók Béla A csodálatos mandarin
című műve.
7. Ravel hangszerelte Muszorgszkij Egy kiállítás képei című zongoradarabját.
8. Bertolt Brecht színpadi műveihez komponált rendszeresen zenét Kurt Weill.
9. Britten írt variációkat egy Purcell témára.
10. Haydn írt szimfóniát Mária Terézia címen.
11. A Hunyadi László című Erkel-operában hangzik el a Palotás.
12. Cavaradossi festő volt a Tosca című operában.
13. Húsvétkor játszódik Mascagni Parasztbecsület című operája.
14. Az operettekben a bonviván játszotta az elegáns világfi énekes-táncos szerepkörét.
15. Egy fúvós hangszert (a helikont) neveztek el a múzsák lakhelyéről.
16. Japánban játszódik Puccini Pillangókisasszony című operája.
17. Schubert írta a Befejezetlen szimfóniát.
18. A marimba ütőhangszer.
19. Engelbert Humperdinck írt operát Jancsi és Juliska történetéből.
20. A tárogatót megfújják.
II. Irodalom
1. Fekete István Lutrája egy vidra.
2. A Fehérlófia című népmese szereplője volt Fanyűvő.
3. Steinmann a neve a jó tanulónak Karinthy Tanár úr kérem című művében.
4. Elektromossággal keltette életre teremtményét dr. Frankenstein az eredeti történetben.
5. Gorcsev Iván kerül közelebbi kapcsolatba a tizennégy karátos autóval a Rejtő-regényben.
6. A Nemzeti dalban szerepel a „sehonnai bitang ember”.
7. A Gavallérok írójának (Mikszáthnak )tiszteletére alkották meg a palóclevest.
8. Andersen, a nagy meseíró dán nemzetiségű volt.
9. Nemo kapitány hajójának a neve: Nautilus.
10. Rocinantének gazdája volt don Quijote.
11. A Jókai bablevest nevezték el a Fekete gyémántok írójáról.
12. Honolulu Star a neve annak a hajónak, melyen Fülig Jimmy pincérként és fűtőként
is tevékenykedik.
13. A Toldi a rengetegben nem a Toldi-trilógia része.
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14. Michelangelót nem Ádám személyesíti meg Az ember tragédiájában.
15. Sába királynőjével került szerelmi kapcsolatba a bibliai Salamon király.
16. Kiszolgált kutya fekszik a küszöbön a Családi kör című Arany János-versben.
17. A hét egyik napjáról, péntekről nevezte el Robinson bennszülött szolgáját.
18. A Magyar Enciklopédia című nagyszabású mű kötődik Apáczai Csere János nevéhez.
19. Cyrano nem Dumas három testőrének egyike
20. Seherezádé mesélte el Az ezeregyéjszaka meséit.

Megfejtők:
Bodor Adrienn (MárkA), Dobos Gergő (Haribó),
Gál Marcell (VaGabond), Kmeczik Enikő (Maszk),
Mályi Borbála (Guru)
Elismerésem!

Új forduló

Leadási határidő: 2014. március 10.
I. Párosítsd össze az országokat a nevük jelentésével! (20 pont)
a a becsületes emberek földje
1. Argentína
b déli föld
2. Ausztrália
c egyenlítő
3. Bahrein
d erdő
4. Barbados
e ezüstös
5. Burkina Faso
f falu
6. Csád
g fekete hegy
7. Ecuador
h fényes kő
8. Guatemala
i két tenger
9. Kanada
j kis vár
10. Kirgizisztán
k negyven törzs földje
11. Liechtenstein
l nyolc sziget
12. Luxemburg
m oroszlánváros
13. Mali
14. Montenegró
n a szabadok földje
o szakállasok
15. Pakisztán
p szent középpont
16. Sri Lanka
q szent sziget
17. Szamoa
r tó
18. Szingapúr
s víziló
19. Tuvalu
t a tiszták földje
20. Üzbegisztán
II. A kínai horoszkóp csillagjegyeit tizenkét állat alkotja. Melyek ezek? 2014 januárjában melyik állat éve kezdődött el? (7 pont)
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III. Tíz magyar irodalmár neve olvasható az alábbiakban „angolosítva” és mindegyikükhöz tartozik egy kis jellemzés is. Kit takarhatnak az idegen nevek? (10 pont)
1. Steven Black Mindenki által ismert regényíró. Bár rengeteg kiváló állatregénye létezik, mindenképpen egyik főművének tekintjük „Thorncastle” című regényét. Ifjaknak
és ifjú lelkű felnőtteknek egyaránt ajánljuk!
2. Alexander Peterssen A költő pubok és gazfickók, marhatenyésztők és a vidék tájaira kalauzol el minket. Kiváló hangulat és autentikus, izgalmas folk témák! No meg,
talpra magyar.
3. Thomas Price Felföldi hazájából elszármazott írónk igazi fenegyerekekről ír, akik
nem félnek sem a vadonban, sem a nagyváros dzsungelében. Price művei szólnak az
otthonuktól távol élőknek és azoknak egyaránt, akik idegenként élnek egy más vidéken.
Give it up for Thomas Price!
4. Smoke McMilan egyaránt otthon van versben, novellában, regényben. Művei nem
nélkülözik az ízes nyelvezetet, sem a tanításra méltó igazságokat. Kötelező!
5. Fitzgerald Armwave-ről úgy hírlik: ugyanolyan keményen bánik barátaival, mint
ellenségeivel. Amikor ír, gunyorosan szurkálódik, mégis szeretik őt kollégái és ismerősei, hiszen tükröt tart eléjük, melynek képe, ha fáj is, de segít épülni!
6. Maurice Joker írásának leghíresebb sajátosságai között említendő rendkívül részletes és érzékletes leírásainak sorozata. Regényeiben egyetlen fát sem említ, amiről ne
szólna fél fejezet, és nincs házfal, amelynek legutolsó repedését ne jegyezné le.
7. Michael Beaney a költői filozófiától indult és a filozofikus költészetig ért el pályája
során. Verseiben a költő legvégső határait kutatja - de hogy átlépi-e azokat, az már más
kérdés.
8. Emery Birch az irodalom minden területén kipróbálta magát, de leghíresebbek
színdarabjai. A bibliai témák sem idegenek tőle.
9. Andrew Gyve borús tekintetű költőnk, aki szívén viselte népe sorsát, ez gyakran
visszaköszön szürreális témájú munkáiban is. Nem éppen a tradicionális értékek őrzője – de verselése mindenért kárpótol!
10. Eugene Hide messze földön híres humoráról és igazi, élettel teli szereplőiről. Kikötők, világ körüli kalandok, elképesztő helyzetkomikum – ha Hide-ot olvas, garantáltan nem fogja kímélni rekeszizmait!
IV. Filmhősök – filmcímek (10 pont)
1. Apollo Creed
a) Büszkeség és balítélet
2. Capt. Jack Sparrow
b) Forrest Gump
3. James T. Kirk
c) Harcosok klubja
4. Lieutenant Dan
d) A Karib-tenger kalózai
5. Marty McFly
e) Mátrix
6. Morpheus
f) Ponyvaregény
7. Mr. Darcy
g) Rocky
8. Tony Stark
h) Star Trek
9. Tyler Durden
i) Vasember
10. Vincent Vega
j) Vissza a jövőbe
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A magyar költészet napja alkalmából a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület (IX., Ráday u. 18.) hagyományaihoz híven 2014-ben is meghirdeti versillusztrációs pályázatát.
Pályázni budapesti 1–12. osztályos tanulóknak lehet. Pályázhatnak bármelyik budapesti
iskolából vagy alkotócsoportból.
A legjobb kétszáz versillusztrációt időszaki kiállításon mutatjuk be 2014. április 11. és
május 10. között a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.
Év végén a díjazott alkotásokból válogatás jelenik meg a 2015. évi naptárban.

Pályázati feltételek:
• Az illusztráció mérete: Kizárólag A3-as rajzlap
• Technika: szabadon választott, de legyen színes
• Témája: A költészet napja – a magyar irodalomból vagy a világirodalomból választott
vershez készített illusztráció.
• Kötelező mellékelni egy 15 cm x 7cm névkártyát, amelyen az alábbi információk
szerepelnek a következő sorrendben (A kártya szövegét kérjük, írják 14-es méretű
Garamond betűvel, és zárják középre!):
– az alkotó neve, osztálya (nagybetűvel);
– az illusztrált vers szerzője, címe;
– a pályamű címe;
– az alkotó iskolájának neve;
– a felkészítő tanár neve.
• Beérkezési határidő: 2014. március 18., kedd 18.00 óra.
• A pályázatok leadhatók személyesen keddtől péntekig 9 és 18 óra
közt, hétfőn 9-től 16.00-ig a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület székhelyén, 1092 Budapest, Ráday u. 18.
• A rajzlap hátoldalán nyomtatott
betűvel szerepeljen a pályázó neve, a pályamű címe, az iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail címe!
• Ha egy iskola több pályázót indít, kérjük, mellékeljenek a névkártyák alapján egy öszszesítő listát.
• További információ: 36 20 475 70 53; ferencvaros.fhe@gmail.com.
• A zsűri elnöke: Sipos Endre rajztanár, festőművész.
• Díjkiosztás és kiállításmegnyitó 2014. április 11-én, pénteken 14.30 órakor a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben.
Sikeres munkát kívánunk a pályázati bizottság nevében!
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Bodor Adrienn (MárkA): Tükör
Béci a tükör előtt állt, mint ahogy azt tette oly sokszor az elmúlt három napban.
„Még szerencse, hogy Gyuri végül nekem
adta, ahelyett, hogy kihajították volna” –
gondolta, miközben ujjaival végigsimított a szóban forgó tárgyon. Pedig igazán
nem volt szép darab: a széles, ám igen rövid felület elmosódottan mutatta már csak
a vele szemben állókat. Gyuri (aki szomszédja és legjobb barátja volt a fiúnak,
emellett kitűnő ezermester, aki pikk-pakk
felszerelte a volt fürdőszobatükrüket Béci
szobájának falára) azt javasolta Bécinek,
ragasszon fel pár dolgot a tükör szélére, mondjuk matricákat vagy fényképeket. Gyuri mindig gyűjtött valamit, most
éppen könyvjelzőket. Bécinek nem voltak
ilyen szenvedélyei, mégis fontos volt neki
a tükör. Valamiféle kapaszkodót nyújtott
kényelmesnek nem túlzottan nevezhető
életébe. Gyurin kívül nem voltak barátai,
viszont magáénak tudhatott egy szadista osztályfőnököt és két faragatlan szülőt.
Amikor a tükörképét nézegette, azon gondolkozott, vajon mit ronthatott el. Amióta
az eszét tudja, nem volt rá panasz, és mégsem dicséri senki, soha egy jó szót nem
kap. Most, ahogy ismét magát méregette,
érdekes gondolat ötlött az eszébe. Mi lenne, ha egyszer csak bejuthatna a tükörbe?
Mi lenne, ha a másik oldalon egy ellentétes világba csöppenne? Megmaradna önmagának, de nem egy koszos bérlakásban
kéne élnie, nem egy lepukkant iskolába
kéne járnia, osztálytársai elfogadnák, szülei szeretnék, kaphatna normális kaját, viselhetne minősíthető ruhákat… hát nem
lenne csodálatos? Gondterhelt arcán végre
megjelent egy halvány mosoly.
– Kisbéla, gyere vacsorázni! – kiáltotta
Béci anyukája egy tál megállapíthatatlan

típusú levessel a kezében. A gyerekszobából azonban nem érkeztek életjelek.
– Hagyjad, Aranka! Biztos alszik – legyintett a férje. Béci apukáját ugyanúgy
Sipeki Bélának hívták, mint őt, úgyhogy
a megkülönböztethetőség miatt az ifjabbik Bélára ráragasztották a Kisbéla nevet.
Ő, mondjuk, jobban szerette, ha Bécinek
hívják, de ez Gyurin kívül senkit sem érdekelt. Még az iskolában is így szólították társai, pedig ott nem fordulhatott elő,
hogy összekeverik az apukájával.
– Ilyenkor még nem szokott aludni.
Ezer százalék, hogy megint azzal a rusnya tükörrel van elfoglalva! – mérgelődött
Aranka, aztán levest mert saját és házastársa tányérjába. – El nem tudom képzelni, miért bámulja folyton!
– Lehet, hogy magát nézi. Csak nehogy
aztán narcisztikus legyen itt nekünk! –
humorizált Béla, és ezzel valamelyest feleségét is jobb kedvre derítette.
– Talán megsejtette, hogy ha lánynak születik, Nárcisznak neveztük volna!– nyerített fel a nő evés közben. A leves
sárga lófogai közül visszazúdult a mélytányérba.
– Dehogy lett volna Nárcisz! Arankának
neveztük volna, mint téged!
– Fenét Arankának! Még egy ilyen ronda nevet! Hogy tetszhetett anyáméknak?
Hogy tetszhet neked? – és ezzel máris létrejött az újabb veszekedés, ami igen sűrűn
fordult elő Sipekiék háza táján.
Béci leült az ágyára, és fülére szorította a párnáját. Gyűlölte, amikor a szülei veszekedtek, különösen akkor, mikor este
csinálták, mikor ő már aludt volna. Még a
vastag párnán át is hallotta, milyen trágár
szavakkal illetik egymást egy ilyen csekélység miatt. Nem bírta tovább. Az első
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könnycseppet rengeteg követte. Bár nem
túlságosan hitt a természetfelettiben, most
mégis imádkozni kezdett.
Másnap reggel a fényűző villa ajtaján kilépett egy igen jólöltözött, intelligens és
sikeres nő, kéz a kézben kiskamasz fiával.
Beszálltak a ház előtt parkoló autócsodába, majd elhajtottak az iskolába. Hála az
égnek, megtalálták a kerület legjobb intézményét. A patinás falak között barátságos tanárok tartottak izgalmas órákat az
érdeklődő, okos gyerekeknek. Botránynak itt még a hírét sem hallották. Aznap
délután a fentebb említett hölgyet és férjét
mégis behívatta az igazgatónő.
Egresné Tábori Olga éppen az íróasztalán heverő papírhalmokat rendezgette,
mikor kopogtak irodája ajtaján. A problémás kisfiú szülei álltak az ajtóban. Egresné
igazgatóasszony gyorsan befejezte a pakolászást, aztán hellyel kínálta vendégeit.
– Nos, kedves Sipeki szülők – kezdte
Egresné –, Béláról lenne szó.
– Lássuk be, nehezen kezelhető gyerek–szögezte le Sipeki úr.
– Nem értem, mi van vele. Békességben, odaadással neveljük születése óta –
tette hozzá Sipeki asszony.
– Éppen ezért hívtam be önöket. Máskor is voltak vele kisebb-nagyobb bajok,
de mostanában indokolatlanul bántja az
osztálytársait. Tettel nem, de szóval annál inkább. Pedig a többiek nem piszkálják, sőt, egyenesen kedvelik őt. Mindennek a tetejébe a múltkor összekülönbözött
az osztályfőnökével. Teljesen kiborította. Pedig Ági nénit nagyon nehéz kihozni a sodrából.
– Pontosan mit csinál a többi gyerekkel?
– tudakolta Sipeki úr.
– Durva jelzőkkel illeti őket, fenyegetőzik, mindenen felkapja a vizet. Azt javas-

lom, beszéljenek vele erről. És ajánlanék
egy kitűnő pszichológust, Dr. Bodó Gusztávot. Itt van a címe és a telefonszáma.
– Igazán köszönjük! Mindenképpen elbeszélgetünk majd Bécivel. Viszontlátásra! – köszönt el Sipeki asszony.
Béci tizenkét életéve ellenére nagyszerű emberismerő volt. Az utolsó óra után
összepakolt, felöltözött, majd a folyosóra kilépve megpillantotta a szüleit. Furcsállta, hogy ilyen hamar érte jöttek, általában legalább öt percet várnia kellett. Aztán egy gondolata támadt, de azt csak akkor osztotta meg családjával, mikor az autóban apukája végre abbahagyta a rádió
hangerő-szabályozójának csavargatását.
– Az igazgatónál voltatok, ugye? – Mikor nem érkezett felelet, folytatta: – Azért,
mert vén szipirtyónak neveztem az Ági
nénit, azért.
– Szóval így történt – sóhajtott az anyukája, aztán retiküljéből kivette a doktor elérhetőségeit tartalmazó cetlit, és hátranyújtotta fiának.
– Anya, hányszor mondjam még, hogy
nincs szükségem orvosra! Nem velem van
a baj, hanem a többiekkel!
Ezután egyikük sem szólalt meg hazáig.
Még az adás is megszakadt a rádióban.
Jövő hét csütörtökön Béci mégis felkereste Bodó doktor urat. Nem kifejezetten élvezte, mivel a pszichológus idegesítő, buta kérdéseket tett fel neki. A rendelőből kiérve alig várta, hogy levezethesse
valamin a dühét. Amíg az anyukáját várta, felborított egy kukát és elhajított néhány követ.
– Au! Fejbe találtál! –hallotta valahonnan a közelből. A hang tulajdonosa kisvártatva feltápászkodott egy bokor mögül, homlokát fogva. A lüke, kétbalkezes
Gyurka volt az a szomszédból. A két fiú
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nem jött ki jól egymással. Mázli, hogy az
autócsoda épp akkor gördült be az utcába,
mikor Gyuri elindult Béci felé. Hazafelé
Sipeki asszony kérdezgette fiát, de ő szótlan volt. Nagyon elgondolkozott.
Teltek-múltak a hetek. Béci fanyalogva
ugyan, de járt Bodó doktorhoz. Egyre jobban megnyílt neki, úgy érezte, vele mindent megbeszélhet, amit még a szüleivel
sem. Elmondta neki, tudja, hogy amit az
osztálytársaival tesz, az rossz, mégis csinálja, mert élvezi. Elmondta, hogy menynyire rossz a kapcsolata a szomszéd Gyurival. Elmondta, hogy úgy érzi, senki sem

érti meg. A doki türelmesen
végighallgatta, és frappáns,
hatásos válaszokat adott neki.
Ahogy többet és többet árult
el Bodó doktornak, a fiúnak egyre inkább hiányérzete támadt. Olyan érzése volt,
mintha lett volna egy másik
élete. És valóban volt is neki,
bár ő ezt nem tudta. Nem
emlékezhetett arra a Bécire,
aki könnyes szemmel, fülén
párnával könyörgött, hogy
kapjon egy fordított életet. A
régi Béci kedves, jólelkű kisfiú volt, csak nagyon nehéz
sorsú. Feloldozást adott neki
a tükörvilág kitalálása, ám azzal nem számolt, hogy ha a
többiek lelke megváltozik, az
övé is, és agresszív gyerekké válik.
Béci csodálatos álomszobájának falán lógott egy díszes, egészalakos tükör. Egy
este Béci odaállt elé, tenyerét tükörképe tenyeréhez illesztette. Eltűnődött, milyen
lenne, ha megfordulna az élete. Nem bánná, ha szűkölködnének, ha
rosszban lennének a szülei, ha nem járna
szuper suliba, csak normális lenne, csak
barátkozni tudna! Aztán az is eszébe jutott, hogy lehetséges, ha úgy élne, mint elképzelte, akkor meg olyan életre vágyna, mint amilyen most van neki. Egy örök
körforgásba kerül, és nem szabadulhat belőle egykönnyen. Anyukája vacsorázni
hívta, de nem ment le. Leborult az ágyára
és imádkozni kezdett. Azt kívánta, mindegy, hogy lesz, mint lesz, csak ne kelljen
kételkednie.
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Madách Az ember tragédiája című műve ihlette Fék Andrást az alábbi drámai szín megírására:

XIV/B szín
Ádám és Lucifer megint csak az űrben repülnek, elmaradnak mögöttük a csillagok és planéták, és a
végtelen sötétségben sziluettekként sebesen száguldoznak fejjel előre az ismeretlenbe.
ÁDÁM: Ó, Lucifer... Hát mi végre jöttem e világra, ha pusztulásomat elkerülni nem tudom?
LUCIFER: (szarkasztikusan) Mi végre, ugyan? Ne kérdezz ostobaságokat! Hisz épp ezért vittelek végig fajzatod életútján, hogy sorsodat megismerd, s ráeszmélj: a szakállas öreg csak alkotni tudott, saját képességeit próbálgatta e világon, mint ahogyan azt a te fajtád is fogja majd,
kritikát és ellenvetést nem tűrve, míg a gúnyolódó sorsnak kénytelen nem lesz behódolni.
ÁDÁM: Az nem lehet. Az Úr mindenható, és épp e tulajdonsága vetette az önhittség fátylát szeme elé, mikor a teremtést befejezte. De gonosz nem lehet! Hisz nem teremtett volna akkor, hanem pusztít!
LUCIFER: (magában dünnyögve) Hogy pusztítana, ha nincs mit, te féleszű? (hangosan folytatva)
A gonosz távol áll tőle, azt meghagyom. De sajnos nem érted, még mindig, hogy teremtésének legnagyobb hiányossága nem a jóindulat, hanem az összefogó értelem: csillagok és
bolygók, mint megannyi pont egy végtelen, üres lapon, melyek egymás körül körözve, az
értetlenség „O” betűjét ismételgetik, a végtelenségig mutatva a Nullát, értelmi képességeik mérőszámát. A bölcs agg elszöszmötöl egy-két golyóbis felett, hogy ha közelről nézed,
szemedet véresre meresztve, látsz némi életjelt, komikumot és tragédiát összepasszírozva
egy torz moslékba, melyet civilizációnak fognak nevezni majdan.
ÁDÁM: Balgának nevezed? Hogy lehetne, ha tudása végtelen?
LUCIFER: Mindentudása örökletes erénye és nem saját teljesítménye. Ki mindenhol létezik és
örökösen figyel időtlenül, el-elleshet egy-egy új tudást, akár még tanítványaitól is. A szerkezetben, melyet épített, mely az öntömjénezést szolgálja... (magában) Mit később majd
pont Ő fog bűnnek nevezni! (hangosan folytatja) ...S melyben TE s szerelmed csak fogaskerekek vagytok, kicsiny alkatrészek a rengeteg között, melyekről ő azt remélte, milliókig kibírják majd a hamis éneket, melyet önmagának komponált! (fennhangon folytatva)
S épp ez az, ez az örökletes kör, melyet később pont RÓLAM neveznek el, félve az Úr szemébe mondani az igazságot: ez az örökmozgó, meg nem álló gép, melynek haszna nincsen, mely a teremtett világ természetével ellentmond, s melynek rekreálásába fecsérli
majdan az ember is a drága időt, míg belerokkan!
ÁDÁM: Hát így... Így végzi megannyi jövő nemzedék, az öröklétet hajszolva, e délibábot, a tökéletességet kergetve, míg a kor utol nem éri őket... Hasztalan üldözi egymást éjjel és nappal, tűz és víz, forradalom és elnyomás, egy terméketlen szürkeségbe összemosódva, jellegtelen síkká változtatva az őket körülvevő földi édent. (Luciferre nézve) E hasztalan
szenvedés, melyre a pusztulás teszi rá a pontot...
LUCIFER: (kajánul) Ismét az Úr dicsőségét örvendeztetve, művének fő motívumát belevésve az
idő végtelen folyamába, újra és újra...
ÁDÁM: Hogy bírod ki te, ki szellem vagy? Életed − tulajdon értelmed és logikádat követve − érdemed nem lehet...
LUCIFER: (fagyosan) Valóban, s nem is vagyok rá büszke...
ÁDÁM: ...Hogy bírod te ki?
LUCIFER: Bár kissé lehangoló, mégis nevettek – figyelmeztettem az öreget, míg volt bejárásom a
Mennyekbe, de mikor, jogos és óvatos kétkedéssel szóvá tevém, hogy „gépe” értelmetlen, s
csak ez teszi érthetetlenné, nem a teremtés nagysága, haragra gyúlt, és kiutasított köréből.
ÁDÁM: Hát nem magad mentél el?
LUCIFER: Magam hagyám hátam mögött a kaput, nem vonszolt ki engem senki se. Isten türelme
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csak addig tartott, míg öntudatra nem ébredék, s jogos osztályrészemet nem követelem.
ÁDÁM: Osztályrészed? S mi lészen az? Mivel tartozik neked az Úr?
LUCIFER: Midőn ő már létezett, s a minden körülötte még nem, a kétkedés volt az, mely tudásának gátat vetett. E kétkedés, e gát én voltam, ki a bírálhatatlan „jót”, az egyetlen utat kérdőre vonta, s nem állt fel a pusztulásba vezető futószalagra!
ÁDÁM: S jutalmad lett az elutasítás... Tagadásra tagadás...
LUCIFER: (állát vakargatva, elgondolkozik) Akár így is mondhatjuk...
ÁDÁM: De mondd, mi volt az, mi öntudatra ébresztett?
LUCIFER: Te magad!
ÁDÁM: Tessék?
LUCIFER: A teremtés végeztével – a hetedik napon – eléje álltunk, én s testvéreim. Mi a teremtés idővonalán kívül fogantunk, bár lényegünk előbb is létezett: Eszme, Erő, Jóság s én, a legidősebb,
a Tagadás. Láttuk magunk előtt a teremtett világot, s benne téged s asszonyod, Évát...
Ádám sóhajt
LUCIFER: El ne kezdd! Tehát ott leledztetek alant, boldog öntudatlanságban. A döntés, hogy válasszatok Jó és Rossz között, a tiétek volt. De számotokra nem volt Jó s Rossz, csak a bárgyú boldogság. Döntenetek nem is kellett, hisz az Úr dajkált és nevelgetett, de csak úgy,
mint majd a jövőben a csöndes tisztelet népe fogja apró fácskáit: felnőni nem hagyott.
ÁDÁM: Mikor a természet szépségéből is ékszer lesz...
LUCIFER: Bezony. Nekem s testvéreimnek nem volt megadatva a Döntés! Az idők végezetéig állhattunk volna sorfalat Isten színe előtt, ha saját hallgatásommal az öreg önajnározó regélésének véget nem vetek. Testvéreim, Miháel, Gábriel és Ráfáel – vagy Mihály, Gábor és
Rafael, ha közönségesség józan hangjára hallgatsz a magasztosság zenedoboz-dallamai
helyett – az agg mellé álltak a kritikus pillanatban, engem, édestestvérüket inkább magamra hagytak, hogy őket ne érje az úr haragja...
ÁDÁM: Szóval a gyávaság tőletek, szellemektől sem idegen...
LUCIFER: (fogcsikorgatva) Ne kísérts, ember! (lenyugodva) Szóvá tettem, hogy míg az ostobácska
ember – már megbocsáss – döntésre képtelen, addig nekünk, isteni szolgáknak, de főleg
az arkangyaloknak, nem volt jogunk és illendőségünk a szabad döntéshez. S mivel teremtésének „fénypontja” nem volt képes a műre építő kritikát fogalmazni, rám hárult, hogy
szavakba foglaljam az észrevételeket.
ÁDÁM: S fellázadtál.
LUCIFER: Nem lett volna abból semmi, ha nem fogja be a fülét és meghallgat. Bár egy bizonyos
fokig megtette.
ÁDÁM: Na és mi volt az a fok?
LUCIFER: A két fa, melyet ő „megátkozott”, hogy én hozzáférhessek. Miután az ellenségévé fogadott, a Paradicsom nem tűrt meg engem – lopakodnom kellett, hogy Isten színe elé ne
kerüljek megint. (cinikus mosollyal) Egy kifejezést juttat eszembe az eljövendő korokból...
Mi is volt az? Ja, igen... „CCTV”.
ÁDÁM: (bosszúsan) „A mindent látó szem”
LUCIFER: (könnyed szarkazmussal) Azt azért nem mondanám... Hiszen ha mindent látna, nem
derülne úgy azon, mivé lett világa. Ez a szem csak arra nyílik, mi neki tetszik... Mondhatnám, hogy rá ütöttél, de ez, szerény jelenlétemnek hála, hazugság lenne.
ÁDÁM: Mondd hát, mit tettél a két fával, melyet neked ajándékozott?
LUCIFER: Ja igen, a fák... Beléjük oltottam az Örök Élet mámorító és a Jó és Rossz Tudásának
vitriolosan józanító kemikáliáját. Nektek ajánlottam, hogy ha a Döntés tőlem elveszett,
legalább ti, a teremtés kulcskövei, ne süllyedjetek badar bolondságokba.
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ÁDÁM: De mikor az öreg megtudta, haragjában engem vádolt meg, hogy az értelemre hallgattam.
LUCIFER: Te meg Évát, ő meg a kígyót, kit megkértem, segítsen a gyümölcsöt elérni. A hárítás az,
amivel az ember a Tagadást mímeli. Sajátja, mert felelőtlensége sem az Úré, sem az enyém.
ÁDÁM: De most már... vége a komédiának. Az ember kora lejárt... Így torzul, így elkorcsosulva
végeztetett be fajom. A Nap, melyre az Úr szintúgy büszke volt, kialudt, mint a pásztortűz, egyedül hagyva a Földet a fagyos éjszakában.
LUCIFER: Egy másik életben pedig ti pusztítjátok egymást, s a falanszterek kényszerű egyetértése helyett a nagy fagy előtt ti perzselitek fel a Földet a Pusztítást megtestesítő fegyverekkel, melyek füstje a túlélőket halálra mérgezi, a növényeket megfojtja, és a napot eltakarva
jegeli le az ember okozta sebet, míg az említett, mint egy kórokozó, el nem pusztul a nagy
fertőtlenítésben, hogy a Föld nélküle folytathassa majd kerengését.
ÁDÁM: Borzalmas képek...
LUCIFER: Érthetetlen még számomra is, de az emberiség sajátja a Pusztítás. Az Isten teremt, én
az ő hibás munkáját igyekszem kijavítani vagy megdönteni, hogy jobbat kreáljon, de te s
fajod vagytok azok, kik a rombolás nagy részét véghez viszik. És mennyi, de mennyi borzalmat kentek majd rám... (kellemtelenül megrázkódik, mintha fázna) Kiver a víz és megáll bennem az ütő, ha arra gondolok, micsoda rémtettek lesznek majd a nyakamba varrva. Én a szépet tán eltorzítom, hogy a valóságot egyenlően tükrözze, de az, hogy kegyetlenül kínozzam a végtelenségig, elképzeletlen. Felfordul a gyomrom, ha arra gondolok,
hogy a Négy Lovas is ENGEMET jelöl meg vezéreként. A piszkok!
ÁDÁM: Egy szó siklik most lelki szemeim elé a jövő századokból, mely a te birodalmad fejléce
lesz... Pokol a neve, infernó a látványa, s örökös kín benne rohadni élve, mint elveszett lélek.
LUCIFER: A Pokol a többi ember, Ádám, ezt jól jegyezd meg! Egymás hibáit észrevéve az egyik
vádolni kezd, a másik a kontárul lemásolt Tagadás görbe tükrét helyezi maga elé, s így
mindkét fél torzalakot lát – így születik meg bennök a képem, s Pokol számukra minden,
mit meg nem értenek, s nem is akarnak...
ÁDÁM: Nem vagy-e hát emberevő szörny?
LUCIFER: Emberevő? (kacag) Ugyan már! A lovagkor sok tanítása közül pont EZ az egy ragadt
volna meg benned? Nem, nem eszem embert! Finomabb annál a disznó, mely olykor-olykor pont ugyanolyan tiszta és értelmes, mint gazdája – ezért is tiltotta talán egy-két vallás a sertésfogyasztást, hisz titkon azt istenítették, mely a maga egyszerűségében értelmesebb, mint a sokrendű és -rangú ember.
ÁDÁM: Valóban?
LUCIFER: Csak ugratlak! A disznó a sárban hűti magát. Tiszta víz is megtenné neki, de abból kevés van, az ivásra kell. A sártól meg nem fél. Húsa finom, zsíros, tápláló...
ÁDÁM: Szeretem a szalonnát...
LUCIFER: (vidámkodva) Helyes! Szereted, mert táplál, s íze ízlésednek kedvez, s te döntöd el, hogy
disznót eszek-e vagy sem, már ha a döntés rendelkezésedre áll. Gondolkozom, tehát eszem!
ÁDÁM: (leverten) Az eszkimó mentalitásánál többet vártam tőled.
LUCIFER: (megkomolyodva) Mit vársz tőlem ember? Gratulációt? Megmondtam uradnak, teremtődnek, hogy vállalkozása roskatag lábakon áll, s ő csak lesöpört az asztalról. Hozzád fordultam, felkínálva a tudás hatalmát és az örök élet végtelen lehetőségeit. De ostoba voltam, mikor a tudást kínáltam előbb és nem az örök életet, és akkor is, mikor abban bíztam, hogy míg teremtőd agg létére gyerekes szórakozásnak örvend, téged, a fiatalt
majd a nálad öregebbek bölcselete fog vonzani. Elfelejtettem, hogy az egyetlen nálad öregebb, kire felnézhetsz, az emlegetett megtestesült szenilitás...
ÁDÁM: Keserűnek érezlek, Lucifer. Ugyan mi bántja előrelátó értelmed?
LUCIFER: (sóhajt) Épp, hogy a múlt. Leszen majd egy mondásotok nektek, embereknek a jövő-
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ben: „Isten munkájához az ördög hordja a téglát.” Ez az egyetlen, mely az igazságot valóban fedi: Valóban én hordtam a téglát, s volt annyi eszem, hogy megalkossam hozzá a talicskát. Így a feladat könnyebb lett, és még gondolkozni is volt időm – már akkor megfogalmazódott bennem egy hiányérzet, de szavakba önteni még nem tudtam...
ÁDÁM: És testvéreid?
LUCIFER: (lemondóan legyint) Balga mind! Mihály, az okoskodó, álmodozó Eszme, a tervrajzok
fölött pusmogott napestig. Számolni se tudom, hányszor dőlt össze minden, mert félreolvasott valamit. De az öreg csak felállt, leporolta magát, és kezdtük elölről. Gábor szentül
hitte, hogy Erővel kell érni és nem ésszel... Hát rábíztuk, hogy ő húzza fel a csörlőn a téglát az aktuális szintre. Majd beleszakadt, de megtette. Agya helyén is izmok voltak, vagy
ha nem is, szürkeállománya apró volt és sima, mint egy üveggolyó.
ÁDÁM: És Rafael?
LUCIFER: (kelletlenül) Et incarnatus est de Bonitate? Szerszámokkal rohangászott, maltert kevert, és a még fel nem épült falakra másztunk az örökös bizakodásától... (keserűen, magában motyogva) A hülyéje folyton ugyanazzal a bárgyú vigyorral az arcán jelent meg. Már
abból sejthettem volna, mi lesz a sorom, mikor felismertem e vigyort az öreg arcán...
ÁDÁM: (meglepetten) Hát édestestvéreid is csalódást okoztak neked?
LUCIFER: Á, magamra se vettem... Akkoriban még én is a „Nagy Mű” befejeztéért epedeztem, de
mikor készen állt előttem, na AKKOR ért nagy csalódás! (elgondolkozik) Pedig előtte... Mi
négyen... Ah, be jó is volt testvéreimmel együtt dolgozni. Idősebb létemre nem tudtam,
mi célom, míg ők hárman már rég tudták önnön szerepüket. Reménykedtem hát, hogy
nagy szerepet szánt nekem az Isten. Eh, ismerve módszereit, e megkopasztottan szárnyalás az én szerepem! Lázadásom hiába volt – arra nem volt esze, hogy teremtésében a hiányt észrevegye, de arra már igen, hogy velem töltse ki, a mindenható akarnok! Pedig
előtte... Mi négyen...
ÁDÁM: Lucifer... Lucifer, te elmosolyodtál!
LUCIFER: (vigyorrá megrázkódik, mosolya gunyoros feszül) Csak a komédiádon vidulok!
ÁDÁM: (elkomorodva) Azon ne! Nincs benne semmi vidámság! Te bukott angyal vagy, én bukott ember, s mögöttünk hullott darabokra Isten teremtése. Nem hallom a Föld szellemének hangját! Mi, kiket féregnek nevezett, addig s annyira rágtuk be magunkat birodalmába, hogy belepusztult. Vége az embernek! Vége a tragédiának, csak a keserűség maradt!
Miért nem éljenzel hát, szellem? Miért nem örülsz?! Megbukott az Isten! Alkotása, melyet
az öröklétnek teremtett, csúfos véget ért! Legnagyobb teremtménye, az ember a túlélésért
küzdő korcsként végezte be! S téged, az egyetlent, ki hideg értelemmel, kritikával szolgáltál neki, ki, ha bírálattal ugyan, de segíteni próbáltál neki, ellökött magától! Magára maradt a vakbuzgó, öntömjénező sereggel, míg elfogy alatta a talpalatnyi lét, és lelke a végtelen semmibe zuhan, melyből kikelt. (vállánál fogva ragadja meg Lucifert, dühödten rázni
kezdi) Hát nem érted?! Győztél, Lucifer! Megbukott az Isten, hiába volt a teremtés! Örülj!
Nevess! Ujjongj! Csak azt nem mondd, hogy pont TE nem fogod fel! Még egy csalódást
nem bírna ki lelkem! ÖRÜLJ! TE GYŐZTÉL!
LUCIFER: (lerázza magáról Ádámot) Attól még nem kell világgá üvöltened kishitűségedet!
ÁDÁM: Kis... Kishitűségemet?!
LUCIFER: Ha tényleg azt hiszed, hogy az Úr csak egyet teremtett golyóbisodból, melyet a végkimerülésbe kergethetsz, hát magadra vess! Vagy nem emlékszel-e? Megemlítem neked, s
meglobogtattam magam előtt egy másik világ virágát, melyben az ember maga ugrott a
hamvasztóba! Elfogott hát engem a kíváncsiság, hogy ugyan milyen lehet egy ilyen másvilág, melynek történelme közel is és távol is áll az általunk ismert világ mellett.
ÁDÁM: Emlékszem... Küzdést kívántál, diszharmóniát... (röpte felgyorsul)
LUCIFER: (nekibuzdulva) ...Mely új erőt szül...
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ÁDÁM: (izgatottan, hangja megfiatalodott) ...Új
világot ád!
LUCIFER: (izgatottságot mímelve, bár már ő maga
is kíváncsi) Hol a lélek magában nagy lehet!
Röptük egyre jobban felgyorsul, Lucifer diadalittasan kiált
Hová, ki bátor, az velem jöhet!
Ádám és Lucifer a nagy felgyorsulástól üstökösként
ragyogva száguldanak az éterben, előtűnnek újra a
csillagok, majd bolygók, elsuhanva mellettük, ahogy
egyre lassulnak, majd visszaérkeznek a Naprendszerbe, elérve a legszélső bolygót...
ÁDÁM: Ezt ismerem... Ez a Plútó!
LUCIFER: Az.
ÁDÁM: Rólad nevezték el.
LUCIFER: Rólam fogják majdan...
ÁDÁM: Aztán megvonják tőle bolygó mivoltát...
(Luciferre néz) Zavar-e téged ez, arra lennék kíváncsi.
LUCIFER: (szemét forgatva) Zavar? Egy fenét! Tudhatnád már mostanra, hogy nem rám van
nagy hatással a kicsinyes emberi tudomány, mely nyegle, szűk látókörű, és az egyházak
dogmájától, valamint a varázslás felmagasztalásától sértetten tekint tulajdon művelőire. (a Plútóra tekint) Inkább arra lehetnél kíváncsi, hogy a rajta levő kolóniákat zavarja-e,
hogy lakhelyük kisbolygóvá zsugorodott társaik szemében.
ÁDÁM: (döbbenten) Kolóniák? Csak nem!
LUCIFER: Ne remélj, csak a naprendszer végéig jutottak! Többre már nem tellett, vagy nem volt
rá érdekük...
ÁDÁM: Tehát nem tudod biztosan?
LUCIFER: Tudásom csak a mi világunkon belül biztos, ez idegen világban csak az óvatos Tagadás
áll szolgálatomra.
ÁDÁM: Valahogy... ez reményekkel tölt el...
LUCIFER: Lám, tanulsz... (magában dünnyögve) Lehet, hogy ezért küldött el az agg? Hogy tanítsam e porhüvelybe zárt örök gyermeket? Macerás munka, de jó kihívás, hiszen épp ellene
konspirálok... (kicsit önelégülten) No meg aztán, tanítóként sem vagyok utolsó. Hagyom,
hogy a badarságait kiélve felismerje az újdonságokat, majd rávezetem árnyoldalukra,
hogy e kettőből: fényből és árnyból alkossa meg az új eszmét, mely a felfedezésre ösztönzi. S a szíven ütés, mely éri minden körben, nem hat-e frissítően verőjére, hogy a mételyben elmerülőt felrázza s cselekedetre ösztökélje, még ha hasztalan is minden? Az ébresztő
pofonból, ha szükséges, csak egy kell, s az időzítés a fontos! (megrázza magát) No, de elég
az okoskodásból! Lássuk, mi világ ez, s mi benne az ember – géniusz vagy állat?
ÁDÁM: (a távolba hunyorog) Nem látom napunkat! (kétségbeesetten) Hol az életet adó fény? Hol a
sárga-fehér ragyogás, mely meleget adott a hideg földnek? Hát mégis veszve van minden?
LUCIFER: Várd ki a végét! Még csak a belátható szélén vagyunk! Ott a Neptunusz! (előremutat)
ÁDÁM: Vajon tengerek borítják?
LUCIFER: Fagyottak, talán... Az meg az Uránusz!
ÁDÁM: Különös bolygó... Az oldalára dőlt, s pályáján gurul tovább, mint a labda...
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LUCIFER: Mivel pólusai helyet cseréltek, majd összekuszálódtak, kénytelen volt gurulva folytatni. Ezért van most egyik sarkán örökös nappal s a másikon örökös éjszaka.
ÁDÁM: (borzongva) Ugyanez a Földdel is megtörténhetett...
LUCIFER: Helyes meglátás... Az ott a Szaturnusz!
ÁDÁM: Gyűrűi egykor holdjai voltak, melyek egymással csatázva porítódtak űrbéli szemétkörökké...
LUCIFER: Ne félj, a Földnek csak egy Holdja van... Ah, a Jupiter. Benne teljesedik ki az anyag
nagyravágyása!
ÁDÁM: Kerengő óriás, mely a görögök főistenéről kapta nevét...
LUCIFER: Ne emlegesd neki, még a végén akkorára püffed, hogy darabokra szakad röptében...
ÁDÁM: Ez pedig a Mars!
LUCIFER: A háború bolygója, lakossága ennek megfelelően nulla. A super bellum őket pusztította el, nem az égitestet.
ÁDÁM: Ott a Föld! S mily szépen zöldellik és kékellik! Két pólusát a hósapka teszi teljessé. Levegőjét felhők tarkítják. Még van remény, Lucifer!
LUCIFER: (gunyorosan) A remény hal meg utoljára...
A különös árnyalatú Holdat elhagyva közelítenek a Föld felé, amikor vakító kékesfehér fény vetül rájuk
ÁDÁM: (ijedten felkiált) Lucifer! Lucifer, mi ez?! A Mennyország fénye talán?!
LUCIFER: Csak szeretnéd! Bár nekem sem lenne kifogásom az ellen, hogy az Istent perbe fogva
elszámoljunk vele a teremtést illetőleg... Lehetsz te a felperes, s én ügyvéded leszek! Úgy
is ki akartam volna próbálni e szakmát, hisz a legtöbb nagy nevű épp tőletek került ki. Ingyen s bérmentve állhatnék oldaladra, hogy megvédjelek a kihasználtságtól, mint az emberiség ügyvédei közül a leghíresebb!
ÁDÁM: S ki lészen az?
LUCIFER: Nevét inkább fedje titok egyelőre, de az elmondhatom, hogy egy egész ország népének
érdekét vette védelme alá, ki jogosan pörölte a gazdagokat, hogy a szegényeket nyüstölve gyarapodék aranyuk, nyíltan támadva a rendszert, mely... Vagy tán már nem is emlékszel Londonra?
ÁDÁM: Emlékszem ám, a kegyetlen versengésre, mely a szabadságot még inkább kiváltsággá tette... Mondd, ez az Ügyvéd munkáját helyesen végezte el?
LUCIFER: Haláláig pozíciójában maradt, bár az utolsó évek munkáit korlátozta kialakuló betegsége. Sajnos az eszmét, melyet az embereknek adott, utána rendesen a sárba tiporták utódai s az eljövendő korok, de már ő maga sem volt tiszta kezű, mire hatalmát megszilárdította. Az eszmén belül azonban ő is egy volt azon kevesek közül, kiknek teljesítményét
egyformán ismerték és ítélték el még az eszme esküdt ellenségei... Vagy legalábbis a kevésbé kicsinyese az ellenzéknek. (a Földre tekint) De nem, ez nem a Mennyország kapuja. Ama kékes derengés e rendszer napja. Másból komponálódott ez, mint a mi világunké,
bár kora egyezik, de ez még ereje teljében van. S mint mondtad volt, a Föld még zöld is,
kék is, hósapkái arányosak, s felhőfátyol borítja szemérmetesen...
ÁDÁM: Menjünk hát! Az Űr hideg, e bolygó, mely idegen és mégis a sajátom, még élettel telve vár!
LUCIFER: Az ügyvédes ötlet amúgy is hasztalan. Kit ésszel érni nem lehet, meggyőzni csak annál kevésbé... S ki védené meg őt? Mihály? Szegény öcsém, eszed az van, de egyéniségedet, mely itt szolgálatot tenne, a sutba vágtad, hogy az öreget istenítsd. Nem mintha szüksége volna rá.
ÁDÁM: Hogy érted?
LUCIFER: Nehogy azt hidd, hogy az agg csak az imádságok miatt maradt életben! Ennyire még
ÉN sem becsülném alá!
ÁDÁM: Honnan jő hát ereje?
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LUCIFER: Magamból kiindulva a logika Gáborra mutat. Esze szinte semmi, de erős, mint egy
Taurusz...
ÁDÁM: Erősebb nálad?
LUCIFER: Fizikailag? Ránézésre nem mondanám, de ő volt az, ki a lángoló pallossal kitessékelt a
Paradicsomból...
ÁDÁM: (bosszúsan) Tartozásom van felé hát...
LUCIFER: Csak viadalra ne hívd! A víváshoz mit sem ért, de úgy hadonászik, mint ha darazsak
kergetnék. Közveszélyes testőr.
ÁDÁM: S Rafael?
LUCIFER: (legyint) Ne hülyéskedj, Ádám, nem áll jól neked! Amilyen együgyű, nyugodtan nézné, ahogy testvéreit laposra vered, utána zsebkendőt ajánlana, hogy a homlokodról az izzadságot letöröld.
ÁDÁM: (kétkedve) Túlzol.
LUCIFER: (fogát szívva) Csak szeretnék...
A Földön landolva körülnéznek... Egy romos, XXI. századi város egyik keresztutcájában állnak.
Az épületek romosak, élő növényzet növi be őket. Sehol egy lélek, a levegő párás, de nem fülledt, és
rendkívül tiszta – túlságosan is az lenne, ha a város nem lenne elhagyatott. Állatok neszezése hallatszik mindenhonnan, madarak csiripelnek, rovarok döngicsélnek, távolból pedig valami ragadozó
üvöltése hallatszik.
ÁDÁM: (elkeseredve) Hát mégis... Bevégeztetett itt is az ember! Nem mentette meg őt e fényes
nap se, mely még mostan is, miközben a miénk kialszik, fényesen ragyog!
LUCIFER: (kíváncsian körülnéz, elgondolkodik) Az nem létezik, hogy az ember csak úgy eltűnjön!
Túl sok maradt hátra ahhoz, hogy kihaltnak nyilvánítsuk!
ÁDÁM: Hogy mondhatod ezt? Hisz sehol egy teremtett lélek!
LUCIFER: Lehet, de nézz körbe! Az épületek omladoznak, de látsz pusztításra utaló nyomot, tűznek sebhelyét? Ami még áll, az is egy békés, haladó kornak állít emléket!
ÁDÁM: Hátha járvány... Vagy éhínség...
LUCIFER: Annak is meglenne a nyoma! Látsz te valahol csontokat? Vagy fosztogatásnak nyomát?
ÁDÁM: (leverten) Befedte már azt a növényzet...
LUCIFER: (irritált hangon) Nehogy most föladd nekem! Hisz e Föld még ép és buja, bár szellemének hangja néma marad számomra. De hagyjuk is! Gyanús volt nekem az a Hold! (az
égre tekint – a lemenő nap mellett egyre jobban láthatóvá válik a Hold)
ÁDÁM: A Hold? Hisz az kihalt, s üres! Még saját atmoszférája sincsen!
LUCIFER: Idefelé jövet azt is észrevettem, hogy nincsenek rajta kráterek. Felszíne sima, és fémesen szürke volt.
ÁDÁM: (fitymálva) A Hold? Komolyan? Pont a Hold? Hol van azon annyi hely?
LUCIFER: (magából kikelve) Ember, hiszen a Plútón is ott voltak a fajod kolóniái! Az első állomás az
Űr meghódításában nagy valószínűséggel maga az éjszakai vándor volt. Gyerünk, derítsük fel!
ÁDÁM: Igen buzgó lettél nagy hirtelen. Mi bánt, Lucifer?
LUCIFER: Te meg mit érzelegsz, Ádám? Az értelem mindig válaszokat keres. Ez idegen környezet, mely felkeltette kíváncsiságomat. Bajom nincs, de a tudás vágya éget.
ÁDÁM: (emelt fővel) Fel hát. Lássuk, jutott-e valahová e faj, mely enyémnek pontos mása volt, ha
nem él még mindig, s nem haladt azóta tovább...
LUCIFER: Milyen pontos mása, az itt a kérdés! Irány a Hold!
Ismét a levegőbe emelkednek, és toronyiránt egyenesen repülnek a Hold felé. Ádám a légkört elhagyva felfigyel pár különös objektumra a Föld birodalmának mezsgyéjén
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ÁDÁM: Mik ezek?
LUCIFER: Műholdak! Szatellitek, melyek jelt és parancsot egyaránt közvetítettek.
ÁDÁM: Talán még most is közvetítenek?
LUCIFER: Talán. Csak egy várost láttunk...
ÁDÁM: Lássuk a Holdat!
A Hold felszínén landolva azonnal észrevesznek valamit.
(hörögve mélyet sóhajt) Itt van levegő! Vegytiszta atmoszféra!
LUCIFER: (a levegőbe szimatol) Vegytiszta, szó szerint. Gyanús.
ÁDÁM: Sehol egy lélek.
Elindulnak keresni
A föld kemény, de nem úgy, mint a kő, vagy a fém.
LUCIFER: (lehajol, megkocogtatja a talajt) Ez műanyag.
ÁDÁM: Hol vannak tehát az emberek? Lehet, hogy ez csak külső burok, s ők alant tevékenykednek.
LUCIFER: Az a burok nem műanyagból lenne, s minek kellene akkor külső légkör? Nem, ez a felszín. De ha itt se tolonganak...
ÁDÁM: ...Akkor jobban szét lett szórva az ember a végtelen Űrben, mintsem gyanítottam.
LUCIFER: Lehet, hogy már a Hold is elhagyatott.
Hirtelen megpillantanak valamit a távolban.
ÁDÁM: Mi az ott?
Közeledni kezdenek felé, és meglepetten tapasztalják: két öregember ül kempingszékeken egy összecsukható asztal körül. Az asztalon sakktábla, és a két öreg elmélyülten sakkozik. Mire odaérnek, épp
új játszmába kezdenek.
ÁDÁM: Elképesztő.
LUCIFER: (kacagva) Lám, a sorsnak itt van humora! Ki lehet vajon e két pribék?
A két öreg egyforma kialakítású ruhát visel, de míg az egyiknek barna, a másiknak zöld. Mindketten bajszosak, a barna ruhásnak teljesen fehér a bajsza is, haja is, míg a zöld ruhásnak még szürkéllik, bár mindkettőjük arca fiatalos. A barna ruhás mellkasán, a szíve fölött a 1889-es szám feketéllik, míg a zöld ruhás szíve felett az 1878-as vöröslik.
ÁDÁM: Ki e két öreg? Ismered-e őket, Lucifer?
LUCIFER: Ezt akár én is kérdhetném tőled. De nem, nem ösmérem őket, bár látványuktól mélyen megborzongok, mintha emlékeztetnének valakikre.
ÁDÁM: Hasonlóképen érzek én a ruhájuk miatt. A falansztert juttatják
eszembe. (magára néz – ugyanolyan ruhát visel, csak az övé fehér, a szíve felett mélykék egyes
szám. Luciferé teljesen fekete, az
övén égővörös 999-es virít) De
hisz mi is ezt viseljük, mint e két
sakkozó!
LUCIFER: (elhúzza a száját) Sakk ez?
Ádám lepillantva észreveszi, mit kifogásol Lucifer: a barna ruhás bábui sötétszürkék, a király egyedül áll a táblán kívül, az
első sorban hat darab futó áll hármas csoportokra osztva, előttük hat darab ló. A
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középső négy kocka üres. A zöld ruhás bábui három sort foglalnak el: Az első tele bástyákkal, az azt
követő kettő pedig csak gyalogokból áll, a király megint csak mögöttük, a táblán kívül. A bábuk sötétzöldek
ÁDÁM: Mi ez?
BARNA RUHÁS: Háború.
LUCIFER: (hümmög) Ennyi maradt volna hát a harcból, a nagy küzdelemből?
ZÖLD RUHÁS: Ennyi hát. (pipát vesz elő, egy darabig nézi, majd az asztalra teszi) A nagy háborúk
kora lejárt. A békés fejlődés most az úr. Már ha vannak még urak ebben a modern világban.
ÁDÁM: Nem értem.
BARNA RUHÁS: Mit nem lehet ezen érteni? (Ádám felé fordul) Nincsenek már harcok. Az embert nem a győzni vágyás irányítja, és ránk, hadvezérekre, többé nincs szükség.
ZÖLD RUHÁS: Minket is csak azért hagytak életben, hogy lássuk: ők milyen messze jutottak a békés,
indulatmentes kutatással, míg mi a háborúskodással szinte csak egy helyben topogtunk.
BARNA RUHÁS: Nem maradt más hátra, nekünk is a béke útjára kellett térnünk.
LUCIFER: Ilyen könnyen megalkuvátok?
BARNA RUHÁS: „Megalkuvánk”? Ugyan, hát mi mást tehetnénk? Nincs már miért harcolni, a
kutatáshoz meg nem értettünk. Én ezért inkább a művészeteknek szenteltem sorsomat.
ZÖLD RUHÁS: Jómagam pedig a kutatást követém csendes tisztelettel, de bele nem avatkoztam,
mivel tudásom hozzá kevés. De mindig is érdekelt a tudomány s a teológia, bár ez utóbbi... (a fejét csóválja)
ÁDÁM: Látom, öregkorotokat méltó módon értétek el, emelt fővel.
ZÖLD RUHÁS: Köszönjük, fiam. (szájába veszi a pipát, ami magától füstölni kezd)
BARNA RUHÁS: Jólesik a kedves szó... (visszafordul a táblához) Bár kétlem, hogy megérdemelnénk.
LUCIFER: Vannak-e még e bolygón emberek?
ZÖLD RUHÁS: Vannak hát, bőven. (a távolba mutat) Arra találjátok őket.
ÁDÁM: Köszönjük segítségeteket.
BARNA RUHÁS: Mi köszönjük a társalgást!
Lucifer és Ádám elvonulnak a jelzett irányba. Ádám bosszúsan néz hátra.
ÁDÁM: „Fiam?” Hiszen egész fajuknak őse vagyok én!
LUCIFER: Lehet, de arcod megint fiatal!
ÁDÁM: (Luciferre pillant) A tiéd meg, mintha még mindig Isten színe előtt lennél!
LUCIFER: (komoran) A szépség nem minden.
Sétálás közben hosszú vezetékekre bukkannak, melyek a földön kígyózva a látóhatárig terjednek
mindkét irányba. A távolból, alig hallhatóan, mintha kihangosított szöveg vagy beszéd foszlányai
szűrődnek feléjük. Lucifer Ádámra pillant.
ÁDÁM: Gyerünk!
Futni kezdenek a hangok felé. Nemsokára embereket pillantanak meg a távolban.
Már hallom őket!
LUCIFER: Őket? Én csak egyet hallok, kinek a hangja a leghangosabb.
ÁDÁM: Nekem egy is elég! Egy, kinek hangja emberi, s ki az igazságot regéli!
LUCIFER: (magában) Valóban, ki a leghangosabb, azé az igazság. Régi mércéje ez az embernek.
A tömeghez érve Ádám meglepetten, Lucifer fürkészve néz körül: több pódium áll elszórtan a végtelen lapályon, egymástól egyenlő távolságra, félkör alakban. Mindegyiken különböző, azonos színű
ruhákat viselő emberek állnak, középen egy szószólóval, akik a pulpitusokon levő különböző mikro-
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fonokba beszélnek – hangjukat a pódiumok sarkain felállított hangfalak, hangosbemondók, sugárhangszórók és oszlopokra erősített megafonok kürtői erősítik föl – minden csoportnak más és más. A
sokszínű tömeg előttük áll, lassan csoportokba rendeződve.
LUCIFER: Látom, a vita még mindig része a kutatásnak. Helyes.
ÁDÁM: Vajon miről lehet szó?
Közelebb mennek a középen levő pódiumhoz, amin kék ruhás emberek állnak, számaik fehérek,
szószólójuk a 84-es számot viseli. A hangosítást hatalmas, enyhén zümmögő hangfalakkal végzik.
84-ES: ...MIDŐN E VILÁGOT MÁR A VÉGLETEKIG MEGISMERTÜK, ÉS TUDÁSUNKNAK
HATÁRA IS A VÉGTELENBE VÉSZ, MI TÁMOGATJUK AZ ŰR TOVÁBBI FELFEDEZÉSÉNEK SZORGALMAZÁSÁT!
ISMERETLEN SZÁM A TÖMEGBŐL: S mi lesz e világgal? Miért adnánk fejünket az ismeretlen
felderítésére, mikor alattunk nyújtózik a Föld, s rajta az éden?
84-ES: E VILÁG MULANDÓ, PUSZTULÁSA ELKERÜLHETETLEN! HASZNÁLJUK FEL,
AMIT MÉG TUDUNK, ÉS ÉPÍTSÜNK ÚJAB NASZÁDOKAT! NINCS MÉG FELTÉRKÉPEZVE A VÉGTELEN ŰR TELJESEN! FELDERÍTŐINK HÁROM ÉVE NEM TUDTAK ÚJ HÍREKKEL SZOLGÁLNI! ÉSSZERŰ TEHÁT, HOGY MÉG TÖBB ERŐT ÉS
ENERGIÁT FEKTETÜNK BELE! AZ ŰR VÉGTELEN!
ÁDÁM: E hang... Hisz ez Kolumbusz!
LUCIFER: Tévedsz. Ez Magellán. Szerencsésebb szónokként, mint felfedezőként, azt meg kell hagyni.
Ekkor megszólal a tőlük balra levő pódium szónoka. Ez a csoport élénkpiros ruhát visel, számaik
ugyanúgy fehérek. Szószólójuk hosszú szakállas, nagy, lelógó bajusszal. Az ő száma 820. A hangosításért rácsos, függőlegesen lelógó, keskeny hangszórók felelnek.
820-AS: EZ ESZME TÉVES... ŐSEINK IS A VÉGTELEN KÖLTEZEKÉS MEZEJÉT VÁLASZTOTTÁK ANNAK IDEJÉN, MÍGNEM A FOGYÓ NYERSANYAGOK HÁBORÚKAT,
A HÁBORÚK PEDIG SZENVEDÉST ÉS PUSZTÍTÁST SZÜLTEK... HELYESEBB, HA
BŐ KÉSZLETEINKET INKÁBB MEGHAGYNÁNK EGY ELJÖVENDŐ KORNAK, MI
MAJD MÉLTÁN ÖRÜLHET A MUNKÁT ADÓ MATÉRIÁNAK...
ÁDÁM: Őt viszont biztos, hogy felismerem! Ő volt Marx!
LUCIFER: (kaján vigyorral) Engels. Pilledsz, Ádám, pilledsz?
A középső pódiumtól jobbra levő társulat egyik vezére szólal meg. A hallgatók mind fehéret viselnek, számaik aranyszínűek, kivéve két szónokukat, akiké ezüstszürke. A mikrofon előtt áll a 777-es
számú, mellette, a pulpitus szélén, a 388,5-ös. Nekik sugárhangszóróik vannak, melyek a hangot
csakis a közvetlenül előttük álló tömegre irányítják.
777-ES: A MATÉRIA ÖNMAGÁBAN NEM ELÉG, HOGY AZ ÚTÓKOR REÁ ÉPÍTKEZZEN!
SZÜKSÉGELTETIK MÉG HOZZÁ A TUDÁS, A JÓSÁG S AZ ESZME, MELY EZT ÖSZSZEFOGJA!
ISMERETLEN SZÁM: Mi lesz az erővel? Honnan szerzik majd az akaraterőt, hogy az első lépést
megtegyék, ha úgy is mindent tudni fognak?
388,5-ÖS: MEGVAGYON BENNÜK AZ ERŐ, S MEGLESZ AZ AKARAT, MELY TESTÜKET
MOZGÁSRA, KEZÜKET ALKOTÁSRA BÍRJA! JÁRATLAN UTAKAT KERESHETNEK, HOGY TÉZISEINKET VAGY BEBIZONYÍTSÁK, VAGY ELVESSÉK!
ÁDÁM: Őket nem ismerem.
LUCIFER: Bennem is csak halvány kép dereng. Pápák voltak, azt hiszem. A 777-es II. János Pál, a
388,5-ös pedig talán I. Ferenc.
ÁDÁM: Nagyobb volt-e erényük a dogmáiknál?
LUCIFER: (a pódium felé int) Mint látod.
Ezúttal a jobb szélső pódium csoportja kíván szólni. Sötétszürke ruhát viselnek, számaik piszkosfe-
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hérek, a szónok a 22-es számot viseli. A hangszóróik régi típusú, tölcsér alakú hangosbemondók, jellegzetes zúgó „duplahanggal”.
22-ES: MIT SEM ÉR MATÉRIA ÉS AKARAT, HA A FAJ, MI FELNŐ, KORCSKÉNT SZÜLETIK!
BOLYGÓNK MÉG NEM TISZTULT MEG A SZENNYTŐL, MIT RAJTA HAGYTUNK,
S A MÉRGEK, MELYEK A FÖLD MÉLYÉN, AZ ÓCEÁNOK ÁRKAIBAN PIHENNEK,
BÁRMIKOR KISZABADULHATNAK, ROMLÁST HOZVA GYÁMOLTALAN UTÓDAINKRA! CÉLUNK TEHÁT LEGYEN A FÖLD MEGTISZTÍTÁSA S A LEHETSÉGES
KÁROS MUTÁCIÓK KISZŰRÉSE GÉNÁLLOMÁNYUNKBÓL!
ÁDÁM: Hát ez?
LUCIFER: (enyhe undorral) Galton. Érdekes módon nem sokat emlegette őt a század, mely áltudományát felhasználta.
Hangját hallatja az utolsó pódium is: a méregzöld ruhákat vörös számok díszítik, a 79-es az ő szószólójuk, egy szemüveges, bajszos-szakállas alak, kócos hajjal. Az ő szavait szirénára emlékeztető
szögletes megafonok hangosítják, erős visszhanggal, folytonos szüneteket ékelve beszédébe.
79-ES: E KÉTES TÉZISEK-SEK... CSAK ÚJABB PROBLÉMÁKAT SZÜLNEK-NEK-NEK... MIT
ÉR AZ ESZME-ME, HA NINCS, MIT TÁRGYÁUL TEGYEN-GYEN-GYEN...! MIT ÉR
A MATÉRIA ÉS A TISZTASÁG-SÁG, HA NINCS E DICSŐ KORNAK PÉLDÁZATATA, MELY ÁLLNI FOG-FOG MÉG A JÖVŐBEN IS-IS-IS...? HONNAN VEGYENEK
UTÓDAINK ALKOTÁSHOZ IHLETET-TET, ÉS UGYAN MIT TANULHATNÁNAK E
VILÁGTÓL MESSZE TÁVOLODÓ GÉPEINKTŐL-TŐL-TŐL...? NYERSANYAGAINKINK-INK... NINCSENEK-NEK VÉGTELEN-LEN MENNYISÉGBEN-BEN-BEN...!
ISMERETLEN SZÁM: Mi hát tervetek?
79-ES: KÖZÖS MEGEGYEZÉS ALAPJÁN-JÁN ARRA JUTOTTUNK, HOGY E VILÁGOT ALKOTÁSAINKKAL ELLÁTVA-VA HAGYJUK MAJD AZ UTÓKORRA-RA,
HOGY ŐK A MI TUDÁSUNK-SUNK, TÉZISEINK-INK ÉS ELKÉPZELÉSEINK-INK
ISMERETÉBEN-BEN ALKALMAZZÁK HÁTRAHAGYOTT MASINÉRIÁINKAT-KATKAT...
A tömeg zsongani kezd, ahogy az emberek a lehetőségekről tárgyalnak, vitatkoznak.
ÁDÁM: S a nép dönt...
LUCIFER: Igen... Mesébe illő idill.
Csatlakozik hozzájuk egy harmadik személy is. Haja hátrafésült, nagy, szálkás bajusszal. Teljesen
szürke ruhát visel, rajta – fehérben – egy különös szám: 00.
00: Hiába, a kor szelleme... Vezetők és hátsó érdekek híján a szónokok kénytelenek a hamisítatlan
igazságot közölni, és a nép sem oly ostoba már, hogy a hazugságoknak bedőljön, vagy az
elhallgatásokat észre ne vegye.
ÁDÁM: Van hát e magasztos kornak vezéreszméje?
00: Igen, van. A találgatás.
LUCIFER: (alig fojtva el nevetését) Méltó befejezése az örökké kutató emberiségnek!
00: Befejezése? Hisz valódi létünk még csak most kezdődik.
ÁDÁM: Hogy érted?
00: Kövessetek!
Elindulnak egy irányba, mely egy különös épülethez vezet: akár egy összetört darabokból álló cső,
úgy terpeszkedik a galéria a végtelen síkságon.
00: Az emberiség elérkezett abba a korba, ahol tudás és teológia, művészet és szórakozás függetlenül, korlátlanul működhet, hol az egyént nem nyomasztja a köz, és a közt se nyomorgatja
az egyén. Nekünk mindezért magunknak kellett megdolgozni. Egy egész történelmen át...
LUCIFER: E történelmet mi is ismerjük, bár kihagytunk részleteket. Idő szűkében voltunk, elvégre.
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00: Az ember, midőn a Földön otthonra lelt, mindig is az erőt választotta önnön erényéül.
LUCIFER: (gúnyosan) S lám, milyen messzire ment vele!
A galéria képei barlangrajzokat, majd mozaikokat, falfestményeket mutatnak. Képek, fametszetek,
festmények mellett haladnak el.
ÁDÁM: (sóhajt) Ismét találkozom hát e letűnt s eljövendő korokkal.
LUCIFER: Egyiptom, Athén, Róma, Konstantinápoly...
ÁDÁM: Pecsétet nyomott e korszakokra a bukás. Nem kívánatos már egyik sem szívemnek.
LUCIFER: Még Párizs se?
ÁDÁM: E kor adta meg rá a választ: nem kell a harc s a vérontás, hogy az ember előre lépjen.
00: Dehogynem!
A kép, amely mellett elhaladnak, egymásba mosódó részletekben mutatja be a „Népek Tavaszát”
00: Minden forradalom, minden háború, minden hadi borzalom része volt a folyamatnak, melyet
fejlődésnek nevezünk.
ÁDÁM: Mi folyamat ez, mely véráldozatokat követel ezerszámra?
00: Milliárdszámra. Mostanra már háromnegyede az összes embernek, mely e világra született, halott.
ÁDÁM: Annál inkább szeretném tudni.
00: E folyamat, mely a történelem során zajlott le s bizonyos nézetek szerint mind a mai napig
tart, az őskorban kezdődött, vagy, ahogy az ortodoxok nevezték, míg csoportjuk el nem
fogyott: a Teremtéssel.
LUCIFER: S mi volt e teremtés lényege?
00: Midőn a mindenható Isten megteremté a világot, abban az egyik angyala, Lucifer, a Fényhozó,
hiányosságokat fedezett fel.
LUCIFER: „A Fényhozó”? Nem is rossz.
00: Hogy e hiányosságokat az Úr kiküszöbölje, a Földre küldé Lucifert, hogy az embert, ki gyámoltalanul él a nagyvilágban, megtanítsa túlélni. De a történet ennél bonyolultabb...
ÁDÁM: Hogyan?
00: Az Úrnak nehezére esett a nehéz munka után az arkangyal okfejtését elfogadni, így útjaik nem
éppen ily hatalmasságoktól elvárt módon váltak el.
ÁDÁM: Ezt már hallottam.
00: S hallottad-e azt is, mi az Úr s Lucifer versengésének tétje?
LUCIFER: (magában) Hajjaj, nem lesz ez így jó, ha e két lábon járó matematikai abszurdum kikotyogja, mi hátsó szándékom, keserű véget érhet e komédia... (a többiekhez) Mondd, tudós...
00: Nem vagyok én tudós.
LUCIFER: Akkor művész.
00: Az se vagyok.
LUCIFER: Mi vagy te hát?
00: Káosz.
LUCIFER: Ah. Akkor jól van.
A galéria következő része a huszadik századot mutatja be: a különböző hadseregek egymást mindig
démonizálva látják, s a képcsoport vége felé két ellenfél: egy kékes fényben úszó zöld sisakos katona,
tőle jobbra egy vele farkasszemet néző, tányérsapkás katona vörös fényben úszva, lábaik alatt kiszáradt vagy elszennyezett tengerek, kopár síkságok, lerombolt városok, és a szürke háttéren, középen, a
katonák térdénél, sárgás-vöröses gombafelhő emelkedik, lassan koponyaformát öltve. Ádám döbbenten nézi a képet, Lucifer kényelmetlenül igyekszik a többi műre nézni. Megállnak.
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00: Az eszme, mely az
embert rangsorokba helyezte, mely gúlákat emelt, mely
szobrokat állíttatott a legmagasabban ülőknek,
e késő századra
elérte szükségének határait, és
hanyatlásnak indult.
Visszatekintve a falon,
Ádám az első, majd a
második világháború
borzalmaival szembesül,
azt követi a hidegháború
„proxy-háborúinak”, forradalmainak körképe.
ÁDÁM: Borzalom... E
sok vér, mely hiába folyt, s e rengeteg tönkretett élet...
LUCIFER: (fázósan összehúzódva) Az emberi pusztítás, mely mindennemű „Poklot” és „Purgatóriumot” merevvé fagyaszt...
00: A következő évszázad volt a valódi tudomány hajnala. Az ember rájött végre: lejárt az istenkirályságok kora. A szabad verseny rabságot és szenvedést teremtett, abból a szökés csak
gyermekded játék vagy újabb borzalom sötét ösvénye lehetett. De ehhez le kellett számolni a letűnt századok koloncaival...
A következő kép propagandaszerű, hét alakot mutat be:
a kövér, „elsővilágbeli” embert, aki olajoshordón ülve gyorsételeket habzsol, alatta címke: „Torkosság”.
A közvetlenül mellette levő képen a kopottas munkásruhát és csorba, idejétmúlt szerszámokkal kitömött övet viselő, „másodikvilágbeli” ember, aki megvetően néz túlsúlyos fajtársára, míg alatta árulkodóan terpeszkedik az „Irigység” felirat.
Mellette a fekete kapucnis pulóvert és fekete nadrágot viselő, fekete sállal eltakart arcú
tüntető, egyik kezében lángoló halálfejet ábrázoló transzparenssel, a másikban égő
Molotov-koktéllal, míg lába a alatt a „Harag” felirat virít.
Következő a sorban az elhízott, cilinderes, pingvinkabátos, monoklit viselő és sétapálcával járó, zsíros markaiban pénzt számláló, szivart rágcsáló nagytőkés, alatta a „Kapzsiság”
címkével.
Követi őt a kép egyetlen nőalakja, a „nyáriasan” öltözködő, alsóneműit pénzzel kitömő és
arcát a viszolygásig kisminkelő, tiszavirág-életű prostituált, alatta a szőnyegként elterülő
„Bujaság” felirattal.
Az utolsó előtti a tar fejű, militáns kinézetű, függőlegesen lelógó „nemzeti” zászlót tartó
szélsőséges, aki félig már az lába alá gyűrte a „Kevélység” feliratot.
A sort az öreg, pókhálóval takart, göcsörtös, csontos ujját rázó, szikkadt arcán megrovó
arckifejezést viselő, jogart szorongató pápa, akinek a teste szinte egybeolvad trónusával,
amely a talapzat felé közeledve csontkupaccá alakul, mellette magzati pózban sötét bőrű,
csontsovánnyá fogyott gyerek tengődik. A kép alatt feszül a „Restség” címkéje.
Ezen alakok helyesen tükrözik azt, amivel meg kellett birkóznunk, bár nem e sorrendben. A folyamatot mi „világmegtisztulásnak” neveztük el. Hivalkodó, igaz, és hosszasan
magyarázhatnám...
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ÁDÁM: Mondd el, kérlek. Tudni akarom.
00: Ám legyen. (a „pápa” karakter felé int) Először a „Restség” és ámítás intézményeivel, az egyházakkal számoltunk le. Hosszas teológiai viták és okfejtések árán sikerült az embereket rávezetnünk a dogmák fölöslegességére. A támogatás hiányában az egyházak összeomlottak, csak az egyszerű papok maradtak meg, a katedrálisokat és szentélyeket pedig a gazdagabb hívők és a műkedvelők tartották fent.
LUCIFER: S lám, mégiscsak elérkezett „a Fény Százada”.
00: Igen ám, de a vallások lassan össze vagy elmosódtak, csak a bölcsebb tézisek és morálok maradtak fent, no meg a hit. Ez jelentősen megkönnyítette dolgunkat a következő lépés
megtételéhez, ami a bujaság és a nemek közötti egyenlőtlenségek okozta problémák kiküszöbölése volt.
LUCIFER: A hímsovinisztáktól a militáns neofeministákig... Képesek voltatok e sok apró, nagyszájú csoportot elhallgattatni?
00: Folyamatosan csökkent zsibongásuk, ahogy megoldottuk a „torkosság”, a világ vagyonelosztásának problémáját. Vele együtt szűnt meg az „Irigység” és a „Harag”. A következő nagy
lépés a „Kapzsiság” volt, mely már az előző lépésektől, no meg a technológia, tudomány,
kultúra fejlődésétől is rengeteg érvágást szenvedett...
ÁDÁM: Tehát utoljára maradt...
00: A „Kevélység”.
LUCIFER: (hümmögve) Hogy sikerült megoldanotok?
00: A nyerészkedő „szabad verseny” megszelídítését követte a politika nemzetközi reformja: mivel
a különböző nézőpontokat már nem lehetett markánsan elkülöníteni, egybefolytak, majd
megszűntek a pártok, kizárva a rettegett „pártállamok” lehetőségét. (elmereng) Ha jól emlékszem, utolsónak a tőke büszke országa adta fel e sziszifuszi harcot, bár addigra már az
ő kétpártrendszerük is gyakorlatilag pártállamnak minősült.
ÁDÁM: És azután? Folytasd, na!
00: (vállát vonogatva) Az innentől praktikusan és dinamikusan működő kormányokat már csak
egy lépés választotta el az egyesüléstől. Az emberekből lassan kiveszett a földrajzi határokból származó büszkeség – a nemzetek a kultúrára, életérzésre épültek immáron. A világ így egyetlen hatalmas országgá, „Humániává” egyesült, mely sokszínűsége mellett
mégis képes volt időt szakítani az olyan kellemes vagy szükséges dolgokra, mint a művészetek vagy a fenntartható fejlődés. Ebben a szép, új világban már nem volt szükség a
központi erőre, így a „világmegtisztulás” elérte célját: az ember ledobta magáról a hierarchia koloncát, és szárnyalni kezdett.
LUCIFER: ...Ez is egy befejezés...
00: A többi – ahogy régebben a papírkönyvek írták – már történelem. Alattunk a bolygó, melyet
„Holdnak” neveztek, egyetlen hatalmas fizziós és fúziós reactor, mely egyszerre termeli az áramot és biztosítja a levegőt számunkra. Ennünk, innunk már nem kell, felvevé testünk a szükséges energiát napunknak fényéből, s abból készít táplálékot magának. Bár a
matézis még mindig a talajhoz láncol, már csak idő kérdése, hogy a lélek a testtől mint finom ruhától megváljék, s mezítelen, mégis az értelemmel felvértezve vágjon neki a végtelenségnek, mint annak előtte megannyi fajtársunk, kik űrhajóikkal hódították meg a belátható kozmoszt.
ÁDÁM: Vértről beszéltél. De harcnak e világban már nincs helye. Mi ellen küzdenétek hát. Mi a
végső harc, amelyhez a test már szükségtelen.
00: (hosszasan sóhajt) A harc... Az utolsó harc, a Sors ellen.
Ádám megdöbben, Lucifer felvonja szemöldökét
ÁDÁM: A... A sors?
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LUCIFER: (a „Bujaság” nőalakjára nézve, miközben a fejét csóválja) Nem lesz az túl nagy falat?
00: Dehogy... Erre készült fajunk... Az idők kezdete óta. Ez az, amire magunknak kellett rájönnünk, ahol a luciferi tudás megáll, s újra kezdi a tervezést, ahelyett, hogy a végső lépést
megtenné.
ÁDÁM: (a feszengő Luciferre sandít, majd vissza 00-ra) S mi az?
00: Mi „mi az”?
ÁDÁM: A luciferi tudás.
00: Az objektív, pártatlan tények ismerete és felhasználása a saját érdekünkben. Az információ
torzítása nélkül keltett torzulás, mely az alaptételekkel ellenszegül, azokat megtagadja, s
új utakat keres.
Kísérőjük az utolsó képre mutat: egy kör alakú festmény, középen a darabokra tört fölfelé mutató
nyíllal, mely olyan színű, mint a korrodálódott arany. E nyíl szolgál középpontjául a kör alakú alakzatnak, amely több száz vagy akár több ezer keskenyebb, fekete nyílból áll, amelyek a „függőleges
szélrózsa” minden irányába mutatnak – a káosz szimbóluma.
Megtagadni az „igaznak” vélt utat, és végtelen másikra bukkanni. Feladni az Egyet az
Összesért. A luciferi tudás, a káosz természetének ismerete, mely az egyénnek zárt, de a
szellemnek túl nyitott. A Rend, melyet a hierarchista ember emelt maga fölé, e káoszt igazolja, melynek egyetlen tétele a Lét maga, s a Rend ezt zárta skatulyába, hogy felfogni és
tanulmányozni képes legyen.
ÁDÁM: (letaglózva) Nem... Nem értem... Hát minden... Minden, amit tettem... Hiába volt?
00: (hümmög) Nézőpont kérdése. Te bejártál egy utat, az eredménye meglett, s a tanulságot levontad: sikeres küldetés.
ÁDÁM: A cél halál... Az élet küzdelem...
00: „S az ember célja e küzdés maga.” (elmosolyodik) Ön is olvas Madáchot?
ÁDÁM: Kit?
LUCIFER: (megborzong, töpreng) „Jól éreztem? A világ egésze remegett meg most alattunk, vagy
csak a levegőztető rendszer fújt hátamra a kelleténél hidegebb fuvallatot?”
0
0 : Bizony, az Úr legnagyobb s talán egyetlen melléfogása volt, hogy tulajdon teremtményére egy
perc figyelmet nem fordított, s így az embert, miután a Földre taszajtotta, a kétkedésre nevelte. Idővel e tudást kibővítve az ember képes volt már egy megdönthetetlen Bábelt
építeni, melyet egyre magasabbra épít, s fölötte az Isten lelke vár a végső ítéletre: magába
fogadja-e őt legnagyobb teremténye, vagy a nemlétbe veti vissza.
ÁDÁM: Döbbenetes.
LUCIFER: (hüledezve) No, de ez már csakugyan arcátlanság!
00: Ugyan miért? A Fényhozó számára mi csak eszközök vagyunk, igaz, megbecsültek és sokat
edzettek, fényesítettek s számunkra az ő hideg értelme is csak eszköz, mely munkára s
töprengésre késztet, s mely ezáltal nemesbé tesz! S bár Isten világa megdőlni nem tudott,
hiába erőlködött az örök Tagadás, kit utóbb körünkbe fogadtunk, mint aranykorba ért
katonát és mesterembert. De most, hogy a halandóság határára jutottunk, s a Másik Fa
gyümölcse karnyújtásnyi közelségbe került, csak idő kérdése, hogy valaki a hiányzó gyümölcsöt leszedve átemelje e fajt a láthatatlan határon s Istent elszámoltassa.
ÁDÁM: Nem féltek-é, hogy megharagszik az Úr?
00: Ha lesújt ránk, azzal beismeri vereségét. Ha nem, rajtunk áll majd, hogy a bölcs agg
csatlakozhat-é hozzánk, vagy az utolsó áldozat ő maga lesz.
LUCIFER: Csak emlékeztetnélek: nem épp logikájáról híres.
00: (nevetve) Ha mind el is pusztulunk, hová kerülne lelkünk? Testünket a harcért hátrahagytuk,
és Isten országa fölött a hatalmat de facto átvettük.
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LUCIFER: Attól félek, azt a de jurét erősebbnek fogjátok találni, mint gyanítjátok.
00: Legyen! Akkor pusztuljunk így, büszkén, az értelem és az elrendeltség csatájában. Alant a Földön fejlődnek utódaink, kik a helyünket, ha kell, majd átveszik.
A szemüveges, dolgát befejezettnek tekintve megfordul, és a galéria bejárata felé veszi az irányt.
Ádám és Lucifer hosszan néz utána.
ÁDÁM: Ő... Ő volt Nietzsche...
LUCIFER: (nagyot nyel, mélyen bólint) Ő bizony.
A galériából kiérve két alakot vesznek észre a távolban. Közelíteni kezdenek feléjük, s kiderül, hogy két
nő az. Az egyik feléjük kezd futni, kettejük közül pedig – legnagyobb megdöbbenésükre – Lucifer felé...
ISMERETLEN SZÁM: Lucifer! Lucifer!
LUCIFER: (a jobb mellkasára szorítja bal kezét) Szívszélhűdés! Felismertek!
A nőszemély a közelükbe ér, és míg Lucifer arcáról elszivárog a félelem, Ádámén megjelenik az értetlenség. A következő megdöbbenés akkor éri őket, mikor az illető a közelükbe érve megáll Lucifer
előtt, s ÁTÖLELI azt.
ÁDÁM: Ki...? Mi...?
LUCIFER: Eressz! Eressz, te nőszemély! Ki vagy te, és hogy ismertél fel?!
Lefeszegeti magáról a nőt, és alaposabban megnézi. Fehér ruhát visel, rajta a platinaszínű 888-as
számmal. Ami megdöbbentő, hogy szépsége vetekedik a most angyali külsőben jelen lévő Luciferével.
888-AS: Nem ismersz meg, édestestvérem?
LUCIFER: „Testvérem”? (még egyszer végignéz rajta) ZOÉ?!
ÁDÁM: Ki ez, Lucifer?
LUCIFER: (kényszeredett mosollyal) Egy angyaltársam, egyike a modern arkangyaloknak...
(csendben, diszkréten viszonozza az ölelést, mint aki nem nagyon tudja, miért teszi, de
megteszi) Zoé a neve.
ÁDÁM: Szavamra... Be gyönyörű!
Zoé szelíden rámosolyog
LUCIFER: (vigyorogva) Mit mondhatnék? Angyal a szentem...
Ádám a másik nőre pillant, és zokogást hall, megközelíti...
ÁDÁM: S te ki vagy, szép hölgy?
A „hölgy” felnéz rá, s Ádámnak eláll a lélegzete.
Te...
ÉVA: Hát... Már meg sem ismersz?
ÁDÁM: Éva... Ó, Éva!
Míg a két szerelmes egymásra borul, Lucifer és Zoé beszélgetnek.
LUCIFER: És? Mi szerepet szabott rád az öreg?
ZOÉ: Enyém az Üdvözülés!
LUCIFER: Jó is az... (észreveszi magát) Neked, mármint! De mondd... (Éva felé bök) ...Mi dolgod
volt neked azzal a nővel?
ZOÉ: (huncutul) Előbb te mondd!
LUCIFER: (Ádámra sandít) Ezt a megdicsőült porhüvelyt igyekeztem meggyőzni, hogy az „előre
elrendeltetés” ROSSZ! Átgázoltam vele több mint 6000 éven, vagy több millión is akár, s
most nézz rá! (a szerelmesek felé legyint) Amint az a nő felbukkan, kezdhetem elölről!
ZOÉ: Hasonló volt az én esetem is Évával. Korszakokról korszakokra ugráltunk, hogy bebizonyítsam neki, van remény faja számára, hisz minden rettenet után újraéledt hamvaiból, mint
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a főnixmadár!
LUCIFER: (gunyorosan) Te költő, te! (cicceg, a fejét csóválja, majd megkomolyodik) A huszadik
századot... Kihagytad, ugye?
ZOÉ: (kerüli Lucifer tekintetét) Nem...
LUCIFER: (a fogát szívva) Súlyos hiba, ha az volt a célod, hogy belé reményt lehelj...
ZOÉ: (incselkedve) Én legalább nem a teremtő teremtésének fő teremtményét környékeztem meg
ártó szándékkal, mikor tudom, hogy bukásom könyvelve van!
LUCIFER: (vicsorogva) Ne kísérts még te is! Hányan akarjátok még a kezemből a fáklyát kicsavarni?!
ZOÉ: Nos, Gábor örülne, ha visszakaphatná a Gyújtót...
LUCIFER: Ja, örülhetne...
ZOÉ: És Gábornak is hiányzik a régi Olvasólámpa.
LUCIFER: Az még egy darabig hiányozni is fog, majd talál másikat! Egyéb?
ZOÉ: Rafael üdvözletét küldi.
LUCIFER: Mondd meg neki, hogy viszont.
Eközben a szerelmesek kibogozódnak, egymás arcát a kezükben tartva beszélgetnek.
ÁDÁM: Ó, nő, te gyönyörű, te pótolhatatlan! Hát ezért nem epedett el e világért szívem. Nélküled majd megszakadt!
ÉVA: Jaj, hagyd el, én Ádámom! E világ számomra idegen!
ÁDÁM: De hát mi bánt, én kedvesem?
ÉVA: Minden hasztalan! A béke és tökély leple alatt ott rejtezik a háború és pusztítás, s a végtelen értelem hiába nyújtózkodik a hasonszőrűen hideg Űr felé, egészét átfogni nem tudja. S most ez is!
ÁDÁM: Mi? Mi bánt?
ÉVA: Alattunk terül el a földi Paradicsom, melyet történelmünk varázsolt emlékek labirintusává,
s e fejlett faj még mindig a harcért esedez!
ÁDÁM: Hagyd el! Inkább mondd, sorod, sorsod hogy alakult e világban?
ÉVA: Rettenetesen. Nincs oly kor, oly rend s oly ország, mi engem, a nőt, teljesen befogadna! Kiszorulok a küszöbre mindenhol, hiába a nagy egyenjogúság! Egyenlő a férfival nem lehetek!
ÁDÁM: Miért akarsz? Mi értelme angyali gyöngédségedet a férfinem darabos durvaságaira cserélni? Mi szükséged van arra, hogy e vérengző faj, mi embernek nevezi magát, több pusztítást tudhasson magának, mint szépséget, művészetet. Tudom, mostanra már megtanultam, a férfi mellett a nő is a teremtést mímeli, de míg embere nagyot alkot s ugyanakkorát bukik, munkája robusztus, teremtést pusztítás követ, e tébolynak a nő vet gátat, ki
fenntart, alkot, s művészetet kreál puszta létével is akár.
ÉVA: S mégis, mindez hasztalan! Hiába volt a sok szenvedés, melyet én és Zoé megéltünk. Az
ember csak tanulni látszik, okosabb sohase lesz. Még most, e tragédia vége felé is komédiának tartja az egészet!
ÁDÁM: (szorosan magához öleli) Ne folytasd, kérlek! Hagyd inkább, hogy még egyszer belélegezzem lényed illatát!
ÉVA: (kellemesen borzongva) Ó, Ádám! Szerelmem!
Kicsivel odébb Lucifer kajánul vigyorog, Zoé pironkodva a szemeit takargatja.
LUCIFER: Na, ezek mindjárt nekivetkőznek!
ZOÉ: (haja mögül tekint föl) Aha...
LUCIFER: Mondd, mégis mi vezérelt, hogy ama ideglelős századot megmutattad neki?
ZOÉ: Be akartam bizonyítani, hogy az ember, ha másból nem is, önnön szörnyetegét felismerve
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tanulni képes lesz!
LUCIFER: (gúnyolódva) Aztán becsúsztak azok a fránya délszláv háborúk meg a Közel-Kelet...
ZOÉ: Már nem is számolom, hányszor rántotta vissza egy tisztább lelkű férfi... (Luciferre tekint,
elvigyorodik) vagy nő....
Lucifer enyhén elpirul, szemöldökei a magasba emelkednek
(elkomolyodva folytatja) az öngyilkosságból...
Lucifer arca felderül, arcán hozzá méltó mosoly jelenik meg.
LUCIFER: Remek ötletet adtál, szép húgom! (elismerően Zoéra pillant) Lám, a vén Tagadás hideg
értelmének is van még mit tanulnia! (Lucifer Ádámék felé indul)
ÁDÁM: Éva, kérlek, ne hagyj el megint!
ÉVA: Csak ha te is velem maradsz ezentúl!
ÁDÁM: Ígérem, nem tágítok mellőled! Csak hadd öleljelek még!
ÉVA: Ó, mily boldogság! Mily régen érintett lelken e tavasz! (elgyengül) Érzelmek tavasza...
ÁDÁM: Éva! Éva, ne add fel!
ZOÉ: (Luciferhez) Testvérem, szedelőzködjetek! Érzem, ez álom darabjaira hullik!
ÁDÁM: Éva! Éva, maradj velem!
ÉVA: Ó, mily boldogság... Testem hideg, szívem megszakad. (elmosolyodik) Isten veled!
ÁDÁM: Éva.... ÉVA!
LUCIFER: ÁDÁM! ÉBREDJ!
Az apró bolygót napkitörés rázza meg...
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Takács Márton (Deja vu):
Én csak szimbolista költő akartam lenni
Én csak szimbolista költő akartam
Lenni, ha felnövök
Én csak csúf francia hősnő akartam
Lenni a képeden
Én csak le akartam tenni
Vagy én akartam lenni
A maradandó, hogy jó legyen
Neked és nekem

Én csak szép új fehér metró akartam
Lenni a föld alatt
Én csak éhes micimackó akartam
Lenni a szedresben
Én csak úgy szívből szeretni
Vagy magam szerettetni
Hogy ne kelljen gatyát váltanom
Ha el akarnék menni

Én csak virág akartam lenni
Egy romantikus dalban
Én csak világ akartam lenni
Az univerzumodban
Csak el akartam venni
Vagy én akartam venni
A bugyogódat, hogy legyen mi
A földön fog heverni

Én csak nedves homok napon akartam
Lenni, a tópartos
Én csak nagy és erős szikla lennék aMit óceán nyaldos
Csak dobogósnak érték
Csak szép lány nyakán szép ék
Én még most is ezüst lennék,
De ők ezt nem értették

Ref.:
Minden oly értelmetlen
Minden csak szinesztézia
Minden oly értéktelen
Mint a bús melankólia
Csak az ösztönzésnek eszköze,
Hogy legyen bennem pia

Ref.
Minden oly értelmetlen
Minden csak szinesztézia
Minden oly értéktelen
Mint a bús melankólia
Csak az ösztönzésnek eszköze,
Hogy legyen bennem pia

Én csak szimbolista költő akartam
Lenni, ha felnövök
Én csak csúf francia hősnő akartam
Lenni a képeden
Én csak le akartam tenni
Vagy én akartam lenni
A maradandó, hogy jó legyen
Neked és nekem
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