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ldikóéknál ültünk, Csák Tamás, 
Vastag Zoli, Pocsa Laci, én. Novel-
lákat válogattunk, az Új Galaxis 11. I számára. Elõkerültek az Avana tör-

ténetének dokumentumai, kéziratok megsár-
gult papírokon, írógéppel írva, stencilezve, ki-
lenctûs printerrel nyomtatva.

Akkor, azon az õszön találtam vissza az 
Avanához.

Elõször 1996-ban kerültem kapcsolatba 
vele. Vagyis nem az Egyesülettel, akkor még 
nem létezett Avana, Balassi Bálint Asztaltár-
saság volt, akik azon a nyáron, a '96-os Hun-
garoConon, úgy találták, az egyik novellám 
érdemes a díjazásra. Aztán valahogy jó tíz 
évre szétvált az utunk, közben létrejött az 
Avana, megalapították a Zsoldos-Péter-Díjat, 
és a pályázatot, amelyen anno az elsõ 
„sikeremet” elértem elnevezték Preyer 
Hugoról.

Azon a tíz évvel késõbbi estén, amikor ott 
ültünk abban a salgótarjáni lakásban, és régi 
papírok között turkáltunk, felvettem egy 
dossziét. Válogatni kezdtem a kéziratok 
között, amikor egyszer csak a kezembe került 
egy darab papír. Rajta kézzel írott, kissé 
kusza betûk, csupán pár mondat volt az 
egész, Preyertõl, Ildikónak. Rábízza a Con 
ügyét, rábízza a magyar SF ügyét, rábízza az 
amatõr, feltörekvõ írók ügyét – írta Preyer. 
…és azt is, hogy meg fog halni. Lopva 
ránéztem Ildikóra, és megértettem. 

Megértettem, miért van még mindig Con, 
amatõr pályázat és Zsoldos Péter-Díj. Mi 
adott erõt az Avanának tíz éven keresztül.

Preyer Hugo 1993 óta nincs közöttünk. De 
van Avana és HungaroCon, úgy, ahogy õ 
megámodta, és ránkhagyta, nem csak Bódi 
Ildikóra, nem csak az Avanára, hanem 
mindnyájunkra,  a magyar SF-re.

Az Arcképcsarnok ezen számával Preyer 
Hugo elõtt tisztelgünk.
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reyer Hugo /így, rövid o-val/ Lebegés c. kötetének elõszavában körvonalazódik P addigi életútja, de tartsak némi kronológiai sorrendet.
Preyer Hugoval a 8o-as évek közepén „találkoztunk”. Még létezett a VEGA Magyar 

Sci-Fi Egyesület, s én, mint szárnypróbálgató-írogató többszöri pályázgatás után 
valahogy odataláltam. Az akkori VÉGA sci-fi magazin a kolofon szerint még 
„reklámújság”-ként szerepelt. Hugo részt vett a szerkesztésben /a 14. számban pl.. 
Zsoldos Péter elõszavával találkozunk/ s  mivel õ volt a levelezõ, lektor, és még minden 
egyéb a szerkesztõségben, és beküldözgetett írásaink elsõsorban az õ kezébe kerültek, 
jó néhányan „ott ragadtunk”.

Minden levélre válaszolt, kezelgette akkori türelmetlenségünket: „Valamennyi 
hozzánk érkezett írást kiértékelünk és megszerkesztünk” – mondta, s ez így is volt. 
Furcsa, szokatlan hang volt ez akkoriban; természetesen az írásaink sorsa érdekelt 
bennünket elsõsorban; de az alkalmankénti levélváltások és telefonok útján 
megismertetett minket a háttérrel is, amivel eleinte talán nem is tudtunk mit kezdeni. 
„Ez az amatõr-profi kérdés egy nagy marhaság! Zsoldos Péter, Csernai? Szóval 
felejtsük már el!” 

Dolgozott a VEGA-ban, az Egyesület titkára volt, közben járta a világot, minden sci-fi 
találkozón ott volt, ha tehette. Márpedig általában tette, nem mulasztotta el, hogy 
meghívót küldjön, és boldog volt, ha valaki „rájelentkezett” akár a San Marinoban 
rendezett Eurocon-ra, akár a FreuCon-ra. Írt, szerkesztett, ismeretségeket kötött, /John 
Brunner jó barátja volt, és Roberto Qaglia is, akivel találkozhattunk a salgótarjáni Con-
on/ de talán legtöbb idejét arra áldozta, hogy külföldön is elismertesse a magyar 
science-fictiont. A Fayance-i kongresszus asztalán már ott van az új VEGA, amit 
európai színvonalúnak minõsítenek a találkozó illusztris vendégei is. 

Mindezek mellett, mindezekkel együtt /olykor mindennek ellenére/: „Mindig 
átrendezem a tennivalóimat, ha egy barát jár erre.” 

Rengeteget dohányzott. Füstölt az elõadások közben is a HungaroCon-on is, 
mindenütt! Elegáns, hermetikusan záródó kis hamuzó volt nála, amit aztán zsebretett. 
„- Látod, ez van, füstölök mindenütt. Még a templomban is”.

Teltek az évek a saját történéseikkel. Megszûnt, aztán újjáéledt a Vega. Aztán ismét 
megszûnt. Hugo nem változott, végtelen türelemmel munkálkodott az ORION 13 
alakulásánál.

Kedvenc száma a 13 volt, az ORION 13 minden hónap 13.-án jelent /volna/ meg. 
Néhány szám után megszûnt. Harc folyt kiadók, szerkesztõségek közt már abban az 
idõben is, de: „Ami valószínûleg az én hibám a dolgokban: nem vagyok se kemény, se 



4

rámenõs, nem vagyok hajlandó veszekedni senkivel semmiért. Nem írok gyalázkodó 
leveleket, nem vádolok senkit, ha kidobnak az ajtón, nem mászok vissza az ablakon, és 
inkább hagyom magam becsapni, minthogy egész életemben a csalóktól kelljen 
óvakodnom és sandán pislognom minden emberre. Eredetileg filozófus vagyok, aki 
inkább mosolyog az embereken, mint dühöng, még akkor is, ha esetleg oka lenne rá.” 

„Én pedig, mint kóbor lélek, ingázok Hága, Bratislava és Fayance között, igyekszem 
kialakítani a külföldi együttmûködési lehetõségeket, és ha marad egy kis idõm, írok és 
szerkesztek itt is, ott is. Amíg az égi hatalmak engedik.”

 Csodák völgye c. kötetének kiadása évek óta csúszik: „Úgy fest a dolog, hogy 
Spanyolországban hamarabb jelenik meg, mint nálunk.”

A San Marino-i EuroCon-on Sci-Fi Európa díjat kapott. Sokunk számára érthetetlen 
volt, hogy mennyi támadás érte ezért itthon. Hugo nem háborúzott. „Sohasem 
háborúztunk senkivel sem, részemrõl nem is fogok ezután sem. A díjat nem kértem 
senkitõl, de ha valaki nagyon sajnálja, jó szívvel neki ajándékozom, csak hát az én 
nevem van rajta.” „ Mint Buddha követõjének, tõlem távol áll /és távol is kell, hogy 
álljon/ mindenféle harag, gyûlölködés és negatív indulat.”

Vegetáriánus volt. „Bármerre járok, mindenütt meg tudom szerezni a kis rántott 
karfiolomat”. Végtelenül tisztelte az ÉLETET, a világ legkisebb rezdülésében is 
felfedezte az örökkévalóságot, és egyszerû buddhista szerzetes-létébõl fakadt talán az 
az erõ és az a csöndes derû, amellyel kezelni tudta hétköznapi, és belsõ lázadásait. 
/Élettenger c novellája is errõl vall, az Ecce Homo címû is, amelyben a „mindenáron 
kierõszakolt antropomorf tervezés”-rõl ír/. Természetesen megvoltak saját belsõ harcai 
is, ORATIO c. írásából kiderül, hogyan viszonyult a vallásokhoz, ezeken belül pedig 
saját helyéhez. Sajátos volt az idõhöz, anyagi léthez való hozzáállása is. Egy sürgetõ 
levélre válaszolta:

„Rengeteg indokot hozhatnék fel, hogy miért csak most válaszolok, de nem hozok fel 
semmit. Az igazság az, hogy hosszú évek után most, Karácsony után következett be az, 
hogy néhány nap  pihenést engedélyeztem magamnak, és olyan „felesleges” dolgokat 
mûveltem, mint gondolkodás, meditálás, relaxálás, és az íróasztalomon tornyosuló 
nagyszerû, elolvasatlan könyvek közül egy-kettõnek az átlapozása. Ezek után persze 
még jobban felmerül bennem a nosztalgia azok után az idõk után, amikor még naponta 
elolvashattam egy könyvet, és olvasás után órákig elmélkedhettem. Pedig nem is olyan 
régen volt mindez, a hetvenes évek elején-közepén szinte semmim nem volt, egy 
fûtetlen kis lukban éltem, de rengeteget írtam /természetesen a kiadás és megjelenés 
minden reménye nélkül/, még többet olvastam, lépést tartottam a tudomány legújabb 
eredményeivel, értelmes információk százezreit fogadtam magamba stb. stb. És 
most?... Kényelmes lakásban lakom, közeli hozzátartozóim körében, nyugalomban, 
békében, valahol még el is ismernek, az írásaimat kiadják, egy csomó tudományos 
intézmény, egyesület, mifene tagja vagyok, meghívnak ide-oda, de a régi, gondtalan 
szabadságnak vége. Ha egy nap nem 24, hanem 24o órából állna, akkor sem tudnám 
utolérni magam. 27 országból érkeznek levelek, naponta több helyrõl hívnak fel, hogy 
menjek ide, vagy meg kell csinálnom ezt, vagy azt a dolgot, és én megyek ide, vagy oda, 
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megcsinálom ezt, vagy azt a dolgot, és mire mindennel végzek, már éjjel 2-3 óra van. 
És akkor még nem írtam egy sort sem, nem olvastam egy sort sem, és magánéletre nem 
jutott egy percem sem. Ráadásul nem kerestem egy fillért sem. Persze, ez izgat a 
legkevésbé, végülis nem igaz az, hogy a megélhetéshez valami sok pénz kell. A sok 
pénz a felesleges dolgokhoz kell. De elég a „panasznapból”, ezt sem annak szántam, 
csak afféle vázlatos helyzetfelmérésnek. Lényegében ezek külsõdleges dolgok, nincs 
nagy jelentõségük. Belsõ dolgaimat ezek nem nagyon zavarják, legbelül bennem 
mindvégig harmónia és nyugalom van, melyhez nem férhetnek hozzá a külvilág 
marhaságai, és általában szép és érdekes dolgokat álmodom.  Számomra  pedig ez a 
lényeg.”

Közben már Salgótarjánban zajlottak a HungaroConok, és mûködött az ANDROID, 
amelyet Hugo a szokásos gondok közepette, de örömmel szerkesztett. De már nem 
érhette meg a bûvös 13. számot. 1993. július. 13.-án Hugo elhagyott bennünket. 
Készült a nyári találkozóra, de ebben a kérdésben már nem õ döntött. A betegség 
erõsebbnek bizonyult nála. Tudta, és békével fogadta a sorsot. 

„Kedves Barátom,
tudod, az a helyzet, hogy szerettem volna még sokat levelezni és beszélgetni Veled, de 

az istenek úgy döntöttek, hogy ne így történjenek a dolgok. Biztos így vannak rendjén a 
történések, még ha nem is értjük mindig a miértjét.

Az a kérésem Hozzád, amennyire tudod, segítsd Ildikót, és az Android stábját, hogy 
ne akadjon meg a munka, mert senki sem pótolhatatlan, és nem a személy a fontos, 
hanem az eredmény.

Rám most más kötelezettségek várnak, de nincs kizárva, hogy még találkozunk.
Addig is szeretettel gondolok Rád: Hugo.” 

Nos, kedves AVANÁs barátaim, ezek az én gondolataim-élményeim, s ha mindenki 
hozzáteszi a magáét, aki ismerte Hugot, talán tisztább lesz az õ arca azok számára is, 
aki nem ismerték, csak írásait olvasták, vagy írásokat küldenek a Preyer Hugo 
pályázatra, a HungaroCon-ra.
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ram! Messze vagy tõlünk. Halandóid a föld porában összetett kézzel állnak, 
térdelnek és kuporognak valamely ábrázolásod, képmásod elõtt, s te 
hallgatsz.Mindent-látó tekintetedet behunytad esendõségünk látványa és U

kérõ tekintetünk elõl, füleid csak a szférák zenéjére vannak nyitva.
Itt hagytál elfeledve bennünket világegyetemed egy poros kis távoli zugában. 
E kis zug legapróbb repedésébõl bújtam elõ életre hívó szavad parancsára, 

Hatalmasság, és elindultam Feléd, hogy megkeresselek, mint porszem, ki hódolatát 
kívánja kifejezni a Világok Urának. Mindenütt kerestelek, Tökéletes, s te csak 
csalogattál, mint sejtelmes lidérc végtelen távolságokon keresztül.

Elindultam ókori, messze tájak ködvilágába, hogy a rémítõ ábrázolások 
misztériumainak megfejtése után beavatottként megtaláljam a Nagy Igazit, Téged, s 
leboruljak elõtted.

Vállalkoztam, hogy a lelkek tengerén keresztül közelítselek meg, Láthatatlan. 
Kóvályogtam kísértetvilágok fantompoklában és majdnem belevesztem a szörnyek-
építette labirintusba, kis híján elpusztultam mérges gázaik között.

Mozdulatlanságba dermedve álltam évezredekig a Háromarcú barlangtemplomá-
ban, remélve, hogy az egyik Arc a Tied, Mindenben Megnyilvánuló, azonban kõarcod 
mozdulatlan maradt, csak az idõ vonta be a feledés kérgével.

Megmásztam az Olymposzt, Téged áhítozva, Magasságok Ura, s Te még maga-
sabbra távoztál a keresõ elõl.

Visszamentem a völgyekbe, hogy dionyzoszi ligetekben bujálkodjam nimfáiddal és 
szantálszagú bajadérjaiddal, remélve, hogy itt rám tekintesz, Megbocsájtó. Nem tetted.

Végigvánszorogtam kietlen sivatagokon magányosan, prófétád zöld turbánjával a 
fejeden, hogy a végtelennek tûnõ zarándokút befejeztével a Semmi határán 
találkozzam Veled, Elérhetetlen, - és nem vártál rám, szomjazóra.

Felkínoztam magam jéghegyek irdatlan ormaira, kõbe- s jégbevájt apró odúkban 
ismételgettem egy örökkévalóságon át varázserejû hívószavaidat, hogy átvegyem 
ismeretlen ritmusát Végtelen Világodnak, Csodatevõ, s Te káprázatot vetítettél csak 
elém.

Lekuporodtam megnyilvánulásod, az Ezerszirmú Lótuszon Trónoló összefont lábai 
elé és hallgattam tanítását. – Ne ölj élõlényt! – mondta nekem. Fejet hajtottam, 
eldobtam kardomat és puszta kézzel mentem tovább.

Letérdeltem Fiad, a Töviskoronás áldó keze alá, ki így szólt hozzám: „amit 
megtartasz magadnak, elveszíted, amit másnak ajándékozol, megmarad néked 
mindörökké”.

Megköszöntem szavait és mindenemet odaadtam, láthatod szívemet, Titkok 
Ismerõje.
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Te azonban ezzel sem törõdtél, Kegyetlen Úr, nem szálltál le hozzám, a gyarlóhoz, 
hogy felemelj.

Vándorutamon aztán valahol mellémszegõdött egy útitárs, a Szellem. Õ volt az, aki 
megmutattaaz utat Feléd, Felfoghatatlan, és mostmár nem tévesztem el többé.

Megláttam a hajszálvékony kötelet kifeszítve az iszonyú szakadékok között és 
kötéltáncossá kellett lennem.

Ha lezuhanok egyik oldalra, beleragadok feneketlen saradba, porvilág, és az iszap 
lehúz mind mélyebbre, a határtalan, és vég nélküli sötétségbe. Ha a másik oldalra 
bukom le, irracionalitásod kegyetlen torz-világa ejt rabul mindörökké.

Lebegni kell világaid között, Nagy Cselvetõ, csak a senki földjén lehet eljutni 
hozzád.

Ezen az úton járva, hol nincsenek lábnyomok elõttem, kezdelek jobban megérteni, 
Mindenek Alkotója.

Talán igazad van, hogy nem mutattál meg mindent teremtményeidnek, nem áll 
módomban ennek jogossága felett vitázni Veled, azonban én már nem fogadom el azt a 
híg kotyvalékot, amelyet a kiszolgáltatottaknak nyújtasz. Nekem az igazi kell, az igazi 
élet, rejtekhelyrõl, ahová dugdosod kiváltságosaid számára.

Uram! Teremtményeid Tõled tanulták a kóklerséget! Tisztában vagy vele, 
Mindentudó, hogy a halandók mennyire kedvelik a becsapatást, és Te oly kegyetlenül 
megteszed velük.

Nem játszol tisztességesen, Igazság Ura: esendõ hangya-gyermekeid mindenüket 
odaadják Neked, s Te silány, csillogó bazárárut dobsz nekik helyette.

Én, ki legkisebb porszem vagyok lábaid alatt, tisztességes alkut kívánok kötni 
Veled, s ha nem vagy hajlandó, kényszeríthetlek rá, hisz mindent tudok már Rólad, 
Mindenható.

Elõtted nem állhat meg titok, tehát tudod, hogy így van, és tudod, hogy nem éltem 
vissza vele.

Tudod azt is, hogy fegyvertelen vagyok, így nem fordíthatod ellenem a magad 
gonosz fegyverét, az idõt.

Míg Te, az Örökkévaló, mosolyogva trónolsz idõtlenséged aranyköpenyébe 
burkolva, minket belelöksz az ostoba ringlispilbe, melyet meglódítasz unottan: pörög 
egyet-kettõt a megszabott pályáján, aztán lelohad, megáll. Kiesünk belõle, és vége a 
játéknak, a körhintába két fillérért beszállhat az új páciens.

Ne haragudj rám, Végtelen Kegyelmû, hogy meguntam ezt az infantilis játékot, 
melyet minden élõvel végigcsinálsz – én akkor szállok ki a hintádból, amikor meglódul, 
s nem akkor, mikor Te untad meg a hintáztatást. Felkapaszkodom a rozsdás láncon 
Hozzád, Játékmester, és kérem a bevétel egy részét.

Tudom, ide fogod adni, Uram, hisz csak azt kérem, ami megillet, a Te részedre nem 
tartok igényt, a másé sem kell.

Ne vess meg kívánságomért, Alkotó, hisz Igéd tanúsága szerint Neked is szükséged 
volt agyagra, hogy megteremtsd közülünk az elsõt. Nekem is kell agyag, hogy 
felépítsek egy helyet magamnak, ahol a kerítésen belül egy másfajta élet lesz, ahol 
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szinte laboratóriumi úton állítom elõ az élet tömény kivonatát, az élet feletti életet, 
amely sokkal több, és szebb is, mint amelyet Te kényszerítesz ránk, Végtelen Hatalmú.

Nincs szükségem a Te öröklétedre, Határtalan, megelégszem az elhatárolt idõvel is, 
azonban én akarom megszabni a határát.

Ezenkívül szükségem van az élet olyan megtestesítõire is, amelyeket Te, az Élet 
Fakasztója itt nem mertél, vagy nem akartál teremteni, így kénytelen vagyok én 
megtenni ezt. Nagyon sok dolgot nem tettél meg, Uram, melyre az embernek szüksége 
van. Te ráérsz, én korántsem annyira, kegyetlen idõd kerget. Minél elõbb ki kell 
egészítenem munkádat.

Dicsõség Ura! Adj választ arra, hogy az élet oly végtelen sok formájából miért 
éppen csak ezt a keveset és a kevésbõl is a gyatrát nyújtottad nekünk? És ha egyszer 
engedtél ennünk a tudás keserû almájából, miért itattad meg rá velünk a felejtés lassan 
ölõ mérgét?

Irgalmas Szívû! Nem látod még be, mily csúnya kis gonoszságok vezetik szívedet? 
Elénktárod végtelen birodalmad milliárdnyi csodáját: mi megfejtjük, hogy élhessünk 
mindazzal, ami a miénk is, azután mindent elfelejtetsz velünk: úgy játszol 
csekélységünkkel, mint gonosz kisgyerek, aki a megfogott légy szárnyát kitépve örül, 
hogy a repülésre-született idétlenül pörög a piszkos földön. Csupán azért teszi, mert 
hatalmában áll. Így cselekszel Te is. Látod, Dicsõség Ura, ezeket kell nekem 
rendbehozni gyorsan, míg el nem veszed porszem létem másodperceit.

Nem sokkal ezelõtt, midõn már átláttam mindent, a világban kívül és belül 
elnyertem a megismerés és beavatás keserves újjászületését, s megismertem minden 
praktikádat, megborzadtam. Félelem fogott el a feladattól, rivalizálni Veled, a 
Mindenség Teremtõjével. Ráadásul hátrányosabb esélyekkel, hisz Neked 
világkorszakok álltak és állnak ma is rendelkezésedre, hogy létrehozz, nekem jobbat 
kell teremtenem Nálad e sárkupac idejéhez mérten is csak néhány másodpercnyi 
egység alatt.

Vártam, hogy megjelensz az utolsó percben és adsz egy más lehetõséget. 
Elmulasztottad megtenni, Bölcsesség Ura, s most már megnyugodtam. Mosolyogni is 
tudok, ha keserûen is: magamon, s Rajtad is, Egyetlen, hisz Te adtad a képességet 
számomra Uram, hogy be tudjak kopogni legvégsõ, titkos szentélyedbe, Te adtad a 
szemet nekem, mely látni kényszerített világod fogyatékos voltát, Te adtad az 
ismeretet, mely észrevétette velem kártyáid közt a hamisakat, s végül Te adományoztál 
bölcsességet számomra – mellyel megbocsátok Neked.

A többiek Tõled várják a bocsánatot, amiért esendõk, és gyarlók – Te tõlem kapod. 
Így teljes a kör, Méltányosság Ura.

Csak céljaink egyformák, Legmagasabb, hatalmunk, erõnk, és idõnk nem. Még 
nem tudom, Uram, mennyi a hiúság Benned és mennyi gyarló irigység lakozik 
szívedben, valamint azt sem, mennyire vagy indulatos. Nem lehetek tisztában vele, 
hogy az utolsó lépésnél, midõn trónusod mellett állok szemtõl szemben Veled, 
büszkeség és alázat nélkül, a nekem járó érdem helyett nem orgyilkosokkal támadsz-e 
rám? Lehet, hogy meggondolod magad, Egek Ura, és a legvégsõ pillanatban örök-
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engedelmes pribékeiddel a poklok fenekére láncoltatsz az örökkévalóságig, mint azt 
már megtetted egyszer a Fényességessel.

A tisztesség kötelez, hogy e lehetõség ellenére is õszinte legyek Hozzád. 
Fegyvertelenül megyek az oly felfegyverzett elé, s még így sem tudsz teljesen legyõzni.

Ha a legvégsõ órában le is taszítasz a rémületes mélységbe, ahonnan soha nincs 
visszatérés, akkor sem nyertél velem szemben semmit, Hatalmas Bosszúálló. Nem 
nyertél, és nem is nyerhetsz, mert megadatott számomra /és éppen Te adtad meg/ az 
ábrázolás képessége, melynek segítségével megadom a titkokhoz és a Hozzád vezetõ út 
minden fokát, lépcsõjét – utat, s nyomot hagyok hátra magam mögött, melyen az 
utánam jövõ merész vállalkozók ugyanúgy eljutnak trónszéked elé, mint én.

Minden teremtményedet pedig nem taszíthatod pokolba, hisz ki felett uralkodnál 
akkor? Kire lennél büszke, Uram? Neked szükséged van teremtményekre, alattvalókra, 
hódolókra.

Kiszolgáltatott vagy, Teremtõ!
Hálás vagyok Neked, Leghatalmasabb, hogy megbocsátasz nekünk és nekem, ki 

Ellened annyiszor vétkeztünk: és én is megbocsátok mindazoknak, kik ellenem 
vétkeztek. Neked is.

Megbocsátok a sok álnévért, melyeket évezredek óta cserélgettél és megbocsátok a 
számtalan álarc miatt, mellyel elleplezted magad.

Végezetül köszönöm, hogy szemtõl-szembe végül is föltártad orcádat elõttem, a 
halandó elõtt.

Engedelmeddel én ezt, az igazit fogom tisztelni. Ámen.
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ézem az asztalomon az állványocskán függõ ezüst zsebórát., amely a 
számomra már egyre gyorsabban száguldó idõt mutatja. Az óra Preyer Hugo Napjáé volt és apja halála után, szinte közvetlenül saját halála elõtt, nekem 

adta, mint mondta: emlékül…

Nézem az órát és felidézem vékony alakját amint siet valahova, vállán az 
elmaradhatatlan óriási oldaltáskával, amely sporttáskának is beillett volna. Az 
oldaltáska állandóan tömött volt, a 8-10 csomag cigaretta mellett, amit vésztartalékként 
állandóan magánál tartott, a táska könyvekkel és kéziratokkal volt tele. A kéziratok nem 
csak a saját, hanem mások, kezdõ és már haladottabb írópalánták kéziratai voltak. 
Egész nap cipelte ezt a terhet, megbeszélésekre, találkozókra sietett, néha 
délutánonként baráti összejöveteleken vett részt egy kiskocsmában vagy egy 
eszpresszóban. A napi penzum végeztével azután otthon, a tibeti maszkok között, 
néhány fekete után hozzálátott a levélíráshoz, lektoráláshoz, saját írásmûvei 
megalkotásához.

Hugo az egyesület kritikus helyzetében került a Vega Sci-fi Egyesülethez. A 80-as 
évek elején a kormányzat fokozta a nyomást az egyesületre és a klubokra, mert szerette 
volna közvetlen ellenõrzése alá vonni õket és megakadályozni, hogy az egyesület 
jogilag is létrejöjjön, (ami elõfeltétele volt a már nekünk ítélt VIII. Eurocon 
megtartásának). Már az általunk rendezett Hungaroconokra is ferde szemmel néztek, 
ezt a nemzetközi eseményt azonban minden eszközzel meg akarták akadályozni. A 
vállalatom tárgyalótemében megtartott választmányi ülésünkön, (máshova nem 
engedtek már be…), Zsoldos Péter, konszenzussal megválasztott elnökünk, lemondott, 
mert már a munkahelyén is nyomást gyakoroltak rá, így kénytelen voltam magam újra 
elvállalni az elnökséget. Fõtitkárnak egy szerény, halk, számunkra ismeretlen 
jelenlévõre esett a választás, úgy emlékszem, a Szatmári Jenõ hozta és mutatta be 
nekünk. Ez a szerény résztvevõ Preyer Hugo volt, aki megválasztásakor már a 
harmadik kávét kérte a titkárnõmtõl és a második csomag cigarettánál tartott….És 
akivel közöttünk a következõ években szoros barátság alakult ki.

Zárkózott ember volt, barátságunk másfél évtizede alatt csak fokozatosan ismertem 
meg. A hosszú külföldi autóutakon, a repülõgép-utazásokon lassan megnyílt és 
megismertem az életét. Magasrangú rendõrtiszt volt, aki Kopátsy mellett szolgált a 
Fõkapitányságon a forradalom idején és 1956 után szabadságvesztésre ítélték. 

Dr. Horváth Sándor:

Egy nagyon szubjektív visszaemlékezés
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Nehezen tudott elhelyezkedni, de késõbb a Képzõmûvészeti Alap gazdasági felelõse 
lett. Elvégezte a Körösi Csoma Akadémiát és igyekezett a saját életét a keleti bölcselet 
elvei szerint élni.

Hamar kialakult egy másodlagos munkamegosztás közöttünk. A szükséges 
gyakorlati, egyesületi teendõkön kívül Hugo volt az, aki elvállalta és a magáénak érezte 
az egyesület irodalmi vonalát. Az egyesület megalakulásától kezdve a magyar szerzõk 
támogatását tûzte ki céljául, ezért tevékenységét szinte azonnal novellapályázat 
kiírásával kezdte. Ez egyszerûen hangzik, de nem az. A pályázatra beküldött novellákat 
ugyanis valakiknek el is kellett olvasni Ez a könnyebb rész,(mert bírálóbizottságot még 
találni), de ha javítanivaló van rajtuk, azt meg kell beszélni a szerzõkkel és segíteni kell 
nekik a végsõ formába öntésnél.. Hugo nagyszerû kapcsolatteremtõ volt, szinte mindig 
sikerült neki az adott szerzõ számára megfelelõ hangot megtalálni és segíteni. Ez tíz 
embernek való munka volt, de Hugo szinte egyedül végezte ezt. 

A rendszerváltás idején átvettem egy kis kiadót és elindítottunk két Sci-fi 
folyóiratot, a Vegát és a Pozitront. Mindkettõ havilapként jelent meg, a Vega folyóirat, a 
Pozitron regényújság volt („minden szám egy teljes regény”), és szinte természetes 
volt, hogy Hugot kértem fel irodalmi szerkesztõnek és rovatvezetõnek. Hugo elemében 
volt. Egy újságot kéziratokkal állandóan etetni kell, három számnak elõre készen kell 
lenni a nyomdai határidõk miatt. Egy kezdõ író novelláját nyomdakésszé varázsolni 
nem kis munka és Hugo szinte minden idejét azzal töltötte, hogy az irodalmi 
pályázatainkra érkezõ anyagok szerzõit segítse, tárgyaljon velük, ösztönözze õket.

Szép, munkával teli idõ volt. Amikor a gazdasági viszonyok megfojtották a 
vállalkozást, Hugo akkor sem hagyta abba. Tovább folytatta a kezdõ szerzõk 
felkutatását és támogatását az egyesületi kereteken belül. Ideje jó részét azzal töltötte, 
több-kevesebb sikerrel, hogy megjelenési lehetõségeket keressen számukra.

Optimista volt, bízott abban, hogy elõbb-utóbb stabilizálódik a sci-fi helyzete 
Magyarországon. Munkáját csak az érzéketlen halál tudta félbeszakítani.

Teljes életet élt, életútját bölcs derûvel járta végig és halála elõtt még teljesült régi 
vágya is: a dalai láma magyarországi látogatásakor személyesen szentelte fel buddhista 
pappá. Nehéz, hímzett brokátselyem papi díszöltözékében temették el.

Egy nagyon szubjektív visszaemlékezés
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I.

ohn Sanders elsõ osztályú kapitány lehajtott fejjel, nehézkes léptekkel, 
vonakodva lépett a Bázis pálmákkal, színes szökõkutakkal és szobrokkal Jdíszített éttermébe, holott társai az õ ünneplésére gyûltek össze.

Ez volt az ötszázadik útja, számon tartották, nem lehetett lemaradni róla.
Összegyûltek a volt évfolyamtársak, tanítványok, régi és jelenlegi munkatársai, 

barátai, tisztelõi. Voltak vagy húszan. Nyomott hangulata kissé felengedett, ahogy 
végignézett az ünneplõ társaságon. Sok szép emlékük volt együtt.

A kis termetû, ferdeszemû Csinget asztronautikára tanította. Elképesztõen nehezen 
vette be a feje a képleteket, de õ makacs volt: elhatározta, akármi is lesz, megszeretteti 
ezzel az örökmosolygó, keményfejû fiúval a számok világát. Aztán – évekkel késõbb – 
egyszer a Titánon õ volt a navigátora, és nyugodt, magabiztos helytállásával 
mindnyájuk életét megmentette. Azonnal ez jutott eszébe, amikor meglátta Csing 
szemében az alig észrevehetõ halvány derût. Már ismerte: ez az alig-mosoly nála a 
legnagyobb vidámság jele.

Gogo is eljött, az öreg fegyvertárs, aki szintén sok-sok évvel ezelõtt, még az elsõ utak 
idején egy égõ felderítõhajóból hozta ki õt…

A hajó nevére már nem emlékszik, régen történt az eset. Gogo volt a kapitány, õ a 
másodtiszt. A tragacs valami üzemzavar következtében gyulladt ki. Az Ion voltak, 
felszerelést szállítottak oda, és már éppen visszaindultak, amikor kigyulladt az 
irányítókabin. Csak ketten voltak. Õ oltani és menteni akart. Gogo mereven állt a 
mûszerfal elõtt, és csak ennyit mondott röviden: – gyere!

Õ nem értette, hova és miért kellene mennie, a kapcsolószekrényhez lépett, az 
oltószelepeket akarta elérni. Gogo ráordított, most már indulatosan: – nem hallottad, 
hogy gyere?!

Õ nem mérte fel a helyzetet, tovább matatott a kapcsolók között, mire társa odaugrott 
hozzá, hátracsavarta a karját és szinte belökte a zsilipbe. Alig értek le, felrobbant az 
egész fülke. Egy hét múlva jöttek csak értük.

Addig egymás hátának támaszkodva kuporogtak az eszeveszett hidegben és vártak. A 
halált, vagy a mentõexpedíciót. Az utóbbi jött.

Jenny érkezett egyedül értük, ez az akkor még ragyogó szemû, gyönyörû fiatal lány. 
Ez volt az elsõ önálló útja. Hazahozta õket és kitüntetést kapott. Értük.

Preyer Hugo:

Lebegés

Megjelent: GEMMA - 16 scifi novella, VÉGA Magyar Sci-Fi Egyesület, 1985 Felelõs kiadó: Zsoldos Péter, a VÉGA MSFE elnöke
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Aztán évekkel késõbb Jennyt az STA 420-on megtámadta egy repülõpolip. Sanders 
észrevette a dögöt, de már késõ volt. Lecsapott, Jenny bal karjára, õ azonnal tüzelt, ám 
hiába. A szörnyeteg körülfonta a lány karját, s mire letépte róla, már csak egy véres, 
roncsolt csonk maradt a helyén. A többit befalta a dög. Maga elõtt látja az esetet: õ 
jobban remeg, mint a lány.

– Ne törõdj vele, – suttogta sápadtan Jenny. – Ez bármelyikünkkel elõfordulhat, sõt, 
még rosszabb is. Nem is fáj olyan nagyon… Mosolygott, amikor amputálta a karját. 
Most is ugyanúgy mosolyog, ahogy meglátja odalépni az asztalhoz. Épp olyan karcsú, 
csillogó szemû, csak az arca lett valamivel szögletesebb és a szája keményebb.

Itt ül a társaságban Mayo is, egykori nagy szerelme, a legkiválóbb földi irányító.
Teddy is, az öreg pilóta, akivel elsõ útjára indult. Itt van mindenki. Szeretik, 

gondolnak rá, várják.
Ez volt az ötszázadik. Rettentõ sok! Alig megszámlálható. Nem is emlékszik minden 

útjára, csak a jelentõsebbrõl maradtak vissza emlékképek, emlékezetfoszlányok. Most 
majd bizonyára felidézgetik ezt is, azt is, mint nemrégen, a háromszázadik út után. Így 
is történt. Beszélgettek, ittak, egymás szavába vágtak, mindegyikük felidézett a 
múltból egy-egy élményt, egy-egy utat, ahol éppen történt valami. Messze, távoli 
vidékek, azóta sem látott világok képei villantak fel a feledés homályából, aprócska 
kalandok és életbe markoló tragédiák, izgalmas események és fagyott unalomban 
töltött hetek, hónapok emlékei. John Sanders az italtól és a régi cimborák jókedvétõl 
kissé feloldódott. Ha véletlenül nem nyúl bele a zsebébe, és nem tapintja meg benne a 
kis borítékot, szinte maradéktalanul felszabadultnak érezte volna magát.

Azonban vannak dolgok, amelyeket nem lehet nem tudomásul venni. Ez a levél is 
ilyen. Tulajdonképpen számított is rá, tudta, hogy elõbb-utóbb megkapja. Ez egy idõ 
után elkerülhetetlen.

Tulajdonképpen nevetséges dolog, nincs oka, hogy izgassa magát miatta. 
Rutinmunka, idõnként megteszik. Csak legalább ne lett volna most utoljára az a hülye 
ügy! Éppen az ötszázadik útja során.

Simán ment minden. Irdatlan messzeséget járt be, a feladatát pontosan elvégezte, de 
az utolsó percben, már szinte a leszállópálya talaján valami összekeveredett benne. 
Csak egy másodpercnyi rövidzárlat lehetett: kikapcsolta a földi irányítást, és kézi 
vezérléssel akart valamit manipulálni a Fáraón. Már nem tudja mit, talán akkor sem 
tudta. Majdnem rendben is ment, csak létrejött egy negyedfoknyi elhajlás a 
függõlegestõl, és a leszállásnál az egyik kitámasztó nem bírta: a hajó lefeküdt a földre.

Senki sem sérült meg, csak nagy pánik lett. Fültépõ szirénázás, mentõk, 
zavarelhárítók, mûszaki alakulatok. Lezárták a leszállópályát, mindenkit eltávolítottak 
a környékrõl. Sok felhajtás egy kis döccenésért.

Aztán õk kiszálltak, szokásos rutinvizsgálat, a papírok leadása, és mehet haza, ahogy 
máskor. A mûszakiak felállították a Fáraót, minden visszakerült a megszokott helyére.

Eltelt néhány nap, és õ várt. Pontosan nem tudta mire, de ösztöne megsúgta, hogy 
valaminek még kell következnie ezután. Valaminek, ami nem jó.

Néhány nap múlva megkapta a meghívót erre az összejövetelre. Szép, díszes, 

Lebegés
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emléklapszerû meghívó, valamennyien aláírták. Megörült neki, azonban valahol a 
tudata mélyén, alig regisztrálhatóan motoszkált bene a szorongás egy másik történéssel 
kapcsolatban. A levelet tegnap kapta meg a Kozmokrónika és a Galaktikai Híradó 
legújabb számával együtt.

Az újságokba bele sem nézett, rögtön a levelet bontotta ki. Legalább elmúlik a 
szorongás az ismeretlen veszélytõl. El is múlt, ahogy kinyitotta a borítékot, de csupán 
azért, hogy átadja a helyét egy még rosszabb dolognak: a konkrét félelemnek.

Udvarias, de rövid szöveg volt.
„Kérem, 15-én reggel 8 órakor keressen fel a Pályaalkalmassági Intézet 12/8-as 

laboratóriumában. Dr. Karin Heynes”.
John Sanders utálta a rendelõket, kezelõket, intézeteket, pszichológiai 

laboratóriumokat és hasonlókat. Iszonyodott a fehér falaktól, a fehér köpenyektõl, a 
mûszerektõl és a minden ilyen helyet körüllengõ meghatározhatatlan szagtól. Még a 
kötelezõ rutinvizsgálatokat is mindig elbliccelte valahogy: így, vagy úgy, minden 
alkalommal kicsúszott a karmaik közül, hol a Föld túlfelére ment éppen akkor a 
szabadságát tölteni, hol pedig fényévnyi távolságokra hajózott minden ilyenfajta 
intézménytõl. Bárhova, csak oda ne.

Most pedig itt van a levél, és õ nem mehet sehova. Oda kell mennie. Görcsbe rándult a 
gyomra, tenyere izzadni kezdett. Ezt most nem tudja kibulizni. Ráadásul pont Karin 
Heynes!

Vajon emlékszik még rá?
Hány éve volt? Jobb nem is rágondolni! Õ már rég elsõ tiszt volt, de Gogoval 

passzióból bejárogattak az egyetemre kozmopszichológiát hallgatni. Karin akkor volt 
elsõs medika. Nagyon komoly kislány, és feltûnõen csinos is. Tekintete kutató, 
fürkészõ, mintha máris orvos lenne. Gogoval elhatározták, hogy megtörik ezt a rettentõ 
nagy komolyságot; az egyik délutáni elõadás után összecsõdítettek egy nagy 
társaságot, és felmentek Gogohoz. Rengeteget ittak, leitatták Karint is, aki egyáltalán 
nem volt alkoholhoz szokva és az lett a vége, hogy a lány egy barátnõjével ott maradt 
éjszakára. Õ már nem is nagyon emlékszik, mi és hogyan történt. Karin és a barátnõje 
hajnalban elment. Azóta sem látta többé.

Késõbb – évek után – is csak annyit hallott róla, hogy kiemelkedõ tudományos 
eredményei vannak és jó neve a szakmában. Most pedig ez a levél tõle! Vajon hogy 
nézhet ki ennyi idõ után? Szinte már alig emlékszik az arcára, leginkább az maradt meg 
az emlékezetében, hogy nagy, kemény melle volt. Valószínû azonban, hogy mostani 
találkozásuk, során ennek a ténynek nem sok szerepe lesz.

Valahogy átvészelte az ünneplést, utána hazament és lefeküdt, hogy legalább ne 
kialvatlanul menjen oda.

Sajnos, az alvás sem hozott felüdülést. Álmában újra a Fáraón volt, már a 
leszállópálya fölött egyensúlyozott, amikor – miért is vajon? – kikapcsolta az 
automatikát, odanyúlt a mûszerfalhoz, és megfogott, vagy csak meg akart fogni 
valamit. Ezt már nem tudja tisztán – és már csattant is a betonon. Megszédült és elesett.

Erre ébredt. Lezuhanyozott, de ez sem okozott felfrissülést, a reggeli sem ízlett, a 

Lebegés



15

torka görcsbe húzódott, nem akart lemenni a falat. Felbontott egy doboz sört, de 
savanyúnak találta. Rágyújtott, ettõl pedig köhögni kezdett.

Eldobta a cigarettát és rendelt egy légitaxit. Amíg a város fölött suhantak, azon 
töprengett, hogyan is kezdje a beszélgetést. Tegezze-e Karint, emlékeztetve ezzel a 
régen történt dolgokra, vagy magázza, mintha sohasem találkoztak volna. És 
egyáltalán: hogyan mondja el neki ezt az esetet? Mivel indokolja, hogy éppen õ, az 
egyik legtapasztaltabb ûrmedve leseggelteti a hajót, mint egy kezdõ navigátor? Vagy 
lehet, hogy éppen Karin fogja neki megmagyarázni, hogy végül is mi történt? 
Kibányássza belõle? Néha olvasgatta a cikkeit a személyiségvizsgálat új útjairól és a 
különbözõ kísérleti tesztelésekrõl, melyeket õ dolgozott ki, de nem túlzottan érdekelték 
ezek a témák. Éppen csak átfutotta az információkat, s amikor az aláíráshoz ért, 
automatikusan Karin nagy melle jutott eszébe.

Odaérve szórakozottan lépdelt végig a folyosón. A megadott cím egy új épületszárny 
volt, még sohasem járt errefelé. Az intézetben is csak akkor volt, amikor még mint fiatal 
ûrhajósjelölttel, a kötelezõ vizsgálatokat végeztették. Akkor még minden simán, 
egyszerûen ment, Karin talán még a világon sem volt.

Melyik lehet vajon a 12/8-as? Annyi egyforma, ronda ajtó nyílik jobbra-balra, 
egyiken sincs felirat, név, vagy,bármi jelölés, senki nem mutatkozik sehol, olyan az 
egész, mint egy kifehérített börtön.

Arra eszmélt fel, hogy hátulról belekarol valaki, és sajátos, mély zengésû hangján a 
nevén szólítja.

– Jó reggelt, kapitány! Már vártuk.
Karin volt. Alig változott valamit. Alacsony, tömzsi kis nõ, mély, szúrós szemmel és 

hatalmas mellekkel. Haja ezüstös szõke, bizonyára festeti a korán jelentkezõ õsz 
tincsek miatt. Fogai vakító fehérek, arca ápolt, kissé merev mosolya két éles ráncot 
gyûr a szája szögletére. Ezzel együtt még mindig nagyon csinos. Ráadásul ügyes is, 
ezzel a megszólítással megoldotta a további beszélgetés mikéntjét, legalább ezen nem 
kell már rágódnia.

– Jó reggelt,; doktornõ! Csak nem késtem el?
– Szó sincs róla kapitány, Dolly, az asszisztensem még be sem jött. Addig elvégezzük 

a szokásos rutint a bel-laborban, jó?
– Vérnyomás, süllyedés, cukor, stb. igen?
– Persze, hisz tudja.
– És csinos?
– Kicsoda?
– Hát Dolly.
– Maga javíthatatlan, kapitány! – nevetett fel Karin. – Még mindig így szereti a nõket?
– Mi az, hogy még mindig? Annyira öregnek tart talán?
Karin megállt, és a bel-labor ajtaja elõtt szembefordult Sanderssel. Felhúzta a 

szemöldökét, és fürkészõ tekintettel mustrálta végig tetõtõl talpig a kapitányt.
– Nézze, kapitány! Nem tudom pontosan, hogy mennyi idõs. Majd kiderül a 

kartonról. Tudja, nálam mindig megszûnnek a titkok. Vagy papíron, vagy a valóságban. 
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Ami pedig az én személyes véleményemet illeti – ha egyáltalán kíváncsi ilyesmire –, 
hát nagyon jól tudom, hogy maga már korántsem olyan fiatal, azt viszont látom, hogy 
egyáltalán nem is öreg. Azt hiszem, hogy maga valahogy kívül él az idõn.

Sanders felnevetett.
– Örülök, hogy így látja! Egész életemben erre törekedtem.
– Mire?
– Pontosan arra, amit mondott. Hogy kívül éljek az idõn.
– És ez jó magának?
– Igen. Azt hiszem, az adott lehetõségeken belül még ez a legjobb megoldás.
– Rendben van, kapitány. Akkor menjen be ide, és a leletekkel együtt jöjjön majd át 

hozzám, ha készen lesz. A folyosó sarkán van a szobám. Rajta van a szám, várom!
A leletek hamar készen lettek, a vizsgálatokat automata végezte, és néhány perc 

múlva zárt borítékban kiadta az eredményt.
Sanders szórakozottan zsebre gyûrte a borítékot, és benyitott Karin laboratóriumába.
Már az ajtóban megdöbbent a méretektõl. Hatalmas, szinte túlméretezett helyiség, és 

minden lelket szorítóan fehér. Fehér asztal, fehér székek, fehér heverõ fehér mûbõrrel 
bevonva, és mindezek mellett két fehér köpenyes nõ.

Dolly – ha egyáltalán õ az – tényleg csinos, de õ is fehér. Valahogy a személyisége 
fehér. A szabályos arcon a kifestett és kontúrozott körvonalú szeme is mintha fehér 
lenne. A tekintete üres, mint a vakoké.

Sanders újra végignézett a helyiségen, és megborzongott. A ridegséget csak fokozta a 
rengeteg mûszer. A falak mentén, az író asztalon és fehér állványokon mindenütt 
mûszer. Fényes, krómozott acélszerkezetek és fehér számlapok különbözõ 
beosztásokkal.

Egy hullakamra és egy gépterem keveréke.
A kapitány bizonytalanul állt meg az ajtóban. Aztán észrevette az egyik sarokban a kis 

dohányzóasztalt kávéskészlettel és cigarettásdobozzal. Önkéntelenül errefelé 
irányozta lépteit. Karin is felállt az íróasztal mellõl, és odajött.

– Üljön le kapitány, és ismerkedjen meg a munkatársammal. Iszik egy kávét?
– Whisky nincs?
– Sajnos – rázta meg a fejét az orvosnõ – ez kórház. Itt nem szolgálhatunk ilyesmivel.
– Elég baj. Akkor jó lesz egy kávé is. Legalább az nem fehér!
Karin mosolygott a két kis éles ráncával az arcán.
– Ennyire utálja a fehér színt?
– Ennyire bizony. A fehér egyébként sem szín. Éppen a szín hiánya! Épp úgy, ahogy a 

fekete a fény hiánya. Vagy látott már valaha fekete fényt? Ha sikerül még egyszer 
hajóra ülnöm, mindent, ami fehér, befestek hupikékre, tulipirosra, sárgára, zöldre, 
bármire, csak fehér ne legyen.

– Még ilyet! – nevetett most már hangosan az orvosnõ. – Na, mutassa azokat a 
leleteket, kapitány, kezdjünk hozzá! Dolly, te pedig hozdd ide Sanders kapitány 
dossziéját, légy szíves. Legfelül van, már tegnap kikészítettem.

Amíg Sanders a kávét itta, Karin a leleteket nézegette és unott arccal dobálta bele a 
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dossziéba. Az utolsóra éppen rápillantott.
– Maga szemtelenül egészséges, kapitány! – dünnyögte a cigaretta mellõl. – De ez 

csak egyik fele a dolgoknak.
– Ezt hogy érti, doktornõ?
– Nagyon egyszerû. Ami engem érdekel, azt semmiféle vizsgálóautomata nem 

mutatja ki. Az majd itt fog kiderülni. Nálam.
– Mire kíváncsi tulajdonképpen?'
Karin tömpe, vaskos mutatóujjával megkopogtatta a homlokát.
– Erre, kapitány, erre!
– Az agyamra?! – Mérges lett, dühösen elnyomta a cigarettáját. – Csak nem képzeli 

komolyan, hogy elõveszi a kártyáit az ocsmány pofákkal, a tintapacás papírlapjait, meg 
a többi vacak tesztet, és abból meg fogja tudni, mi van az én agyamban?

– Ugyan, kapitány, ezek gyerekes dolgok. Mi már rég túl vagyunk az ilyesmin. 
Manapság már csak a gyogyón játszanak ilyesmivel a hülye gyerekek közt. Mi már 
teljesen más úton járunk, igaz, Dolly?

A lány kényszeredetten elmosolyodott, és üres tekintetét a szoba túlsó falára szegezte. 
Sanders követte a lány pillantását. A csupasz fal közepén egy ajtó volt, természetesen az 
is fehér, de feltûnõen vastag, nehézzsanéros. Valószínûleg fehérre festett tömör vas. 
Mint egy túlnyomásos kabin zsilipelõje.

– Mire való ez? – kérdezte a doktornõt.
Karin egészen közel hajolt hozzá, és mereven az arcába nézett. Egy rebbenés sem volt 

az arcán, olyan volt, mint egy élõ szobor. Csak a szeme égett különös izzással, mint egy 
ugrásra kész ragadozóé. A nyugalomnak és az alig leplezett izgalomnak ez a sajátos 
keveréke idegesítette Sanderst. Érezte, a gyomra körül ismét megmozdul valami, és a 
keze is újra nedvesedni kezd. Pár pillanatnyi némajáték után az orvosnõ felállt, és 
odament az íróasztalhoz. Útközben kérdezte csak, háttal a kapitánynak:

– Sok ideje van, Sanders?
Sanders is felállt, kinyújtotta a végtagjait. Igyekezett közömbösen válaszolni.
– Nem túlzottan. Délután programom van.
– Nem hiszem, hogy végezni tudunk addigra. Azt hiszem, el kell halasztania a 

randevút. Bár tulajdonképpen magán múlik minden.
– Mondja – fordult felé hirtelen – miért dobta le a Fáraót a földre?
– Mi köze ennek…
– Ne kérdezzen semmit! Üljön le és válaszoljon! Ne gondolkodjék a kérdésen, 

azonnal válaszoljon!
A kissé mély nõi hang tompán csattant.
– Már elnézést, doktornõ…
Karin felemelte a kezét.
– Hagyja kapitány! Így nem megyünk semmire. Majd másképp fogunk a dolgokhoz.
Dolly, húzd össze a függönyöket, gyújts villanyt és hagyj bennünket magunkra! 

Csapd be magad után az ajtót. És senkinek nem vagyok itt! – kiabált élesen a már távozó 
lány után.
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Aztán a kapitány felé fordult.
– Azt hiszem, most már elkezdhetjük.
Sandersben nõttön-nõtt a bosszúság. Az elõbb feltámadt szorongás mindjobban 

elhatalmasodott rajta. Már elfogadta volna a kártyákat, a buta tesztlapokat, bármit 
inkább, minthogy evvel a ragadozó szemû nõvel itt üljön kettesben, ebben a 
boszorkánykonyhában.

Úgy látszik azonban, ehhez már késõ volt. A gyér megvilágításban nem látszottak 
annyira vakítónak a fehér falak és a megalomániásan nagy méretek. A kis állólámpa 
csak ezt a sarkot világította meg. Karin odament az egyik szekrényhez, és odahozott 
egy sötét üveget, meg egy poharat.

– Nos, – derült fel Sanders – titokban mégis van itt valamiféle itóka?
– Szó sincs ilyesmirõl! Ez a vizsgálathoz tartozik, – szólt egész halkan, majdnem 

suttogva Karin. – Töltsön egy pohárral, és hajtsa fel!
– Magának is töltsek, Karin?
– Kérem, ne hülyéskedjék itt! Én a maga számára „doktornõ” vagyok, és tegye azt, 

amit mondtam!
– Mi a fene ez? Hazugságvizsgáló, vagy szerelmi bájital?
Karin a villanykapcsolóhoz lépett, és kissé elfordította. A lámpa éles fénye 

elhalványult, tompább, sárgább lett. A kérdésre nem válaszolt
Sanders megrántotta a vállát, és egy hajtásra megitta a barnás, sajátos ízû italt. 

Tulajdonképpen nem is volt kellemetlen, leginkább kólához hasonlított.
Alig ért a gyomrába az elsõ korty, hirtelen melege lett, mintha ereiben felforrt volna a 

vér. Furcsa érzés volt: egyszerre zsibbadtan álmos, ugyanakkor feszülten éber. Karin ott 
ült, vele szemben, és feszülten figyelte. Idõnként ránézett az órájára, majd néhány, 
csendben eltelt perc múlva újra töltött a kapitány poharába.

– Igya meg ezt is, legyen szíves! – szólt hozzá halkan, majdnem kérlelõ hangon. 
Azután felállt, lassan sétálni kezdett az asztal körül. A fehér köpeny minden fordulónál 
erõsen ráfeszült telt, széles csípõjére.

– Mi lenne, ha most felállnék, és jól seggbe rúgnám? – évõdött a gondolattal Sanders.
Karin, mint akit dróton rántanak meg, hirtelen megállt, a kapitányra szegezte 

karvalyszemét, és mint egy dühös macska, sziszegve mondta:
– Maga engem sohasem fog seggbe rúgni, Sanders kapitány!
Soha, érti? Soha!
Sanders leplezetlenül, szélesen elmosolyodott. Jókedve lett a két pohár löttytõl, vagy 

talán a pajkos gondolattól, amely akaratlan tört benne fel. Úgy érezte magát, mintha 
kedvenc Johnnie Walkerjébõl húzott volna egy jót.

– Mi a fene, Karin, csak nem csapott fel gondolatolvasónak?
Az orvosnõ leült, arca merev volt, akár egy Buddha-szoboré. Csak a szeme tüzelt, 

jeges, vibráló fénnyel. Lassan, nagyon halkan beszélni kezdett.
– Elõször is: közöltem magával, hogy a megszólításom „doktornõ”. Itt kórházban 

van, nem pedig a barátnõi között. És ezt jegyezze meg, többször nem szeretném 
megismételni! Másodszor: nem vagyok gondolatolvasó. Csupán megtanultam 
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logikusan gondolkodni. Maga is csak ezt teszi, ezért tudom, hogy mire gondol. 
Fordított helyzetben én is pontosan ugyanezt gondolnám az orvossal kapcsolatban. 
Tehát semmi csoda, semmi gondolatolvasás – és a folyadéknak sincs semmi köze 
hozzá. Az kizárólag arra való, hogy a továbbiakat megkönnyítse.

– Igen? És mi lesz az?
– Rögtön meglátja. Menjen a spanyolfal mögé, és vetkõzzön le! Utána feküdjön 

hanyatt a heverõre!
– De doktornõ!…
– Semmi „de”! Ez nem vitadélután, hanem vizsgálat. Tegye, amit mondtam! Most 

pedig még jobban lecsökkentem a világítást, mert ez is szükséges a vizsgálathoz. A 
hülye fantáziálgatást pedig hagyja abba, mert nem vagyok kíváncsi a petyhüdt 
férfiasságára, és eszem ágában sincs lefeküdni magával!

– Ezt kikérem…
– Maga ne kérjen ki semmit! Vetkõzzön, és feküdjön le!
Sanders úgy érezte magát, mint aki enyhén részeg. Megrántotta vállát, és anélkül, 

hogy a paraván mögé ment volna, vetkõzni kezdett. Ruháit hanyagul a földre dobálta, 
és végigvetette magát a hûvös tapintású heverõn. Majd az orvosnõ hideg, szúrós 
szemébe nézett:

– Most jó magának?
Karin szó nélkül odahúzta a székét, zsebébõl két vékony fémpántot vett elõ, és 

Sanders csuklójára kapcsolta.
– Ez meg mi a fene?
– Ezek veszik az impulzusokat, amelyeket a mûszereim rögzítenek.
– De hol vannak a vezetékek?
– Az már rég a múlté. Semmi szükség rájuk.
Karin tovább csökkentette a világítást. Már majdnem teljesen sötét volt. Csak az 

orvosnõ vibráló tekintete villogott, fémes árnyalatban, szinte lobogva. Hangja is 
izgatott, fojtott lett. Hatalmas keble gyorsan emelkedett-süllyedt.

Sanders bágyadtsága fokozódott, teste mind erõtlenebbé vált. Mintha nem is õ maga 
lenne. Hangja elgyengült, tétovává vált.

– Mondja K…, doktornõ… mire való ez a nagy sötétség? Ez is hozzátartozik a 
játékhoz?…

Halk, izgatott suttogás volt a válasz:
– Ezt meg kell szoknia… Odabenn még sötétebb lesz!
– Odabenn???
Sanders a nehéz vasajtó felé tekintett elnehezülõ pillantással.
– Mi van odabenn?
– Meg fogja tudni, Sanders. Mindent meg fog tudni. És én is meg fogok tudni 

mindent. Mindent!!! Érti?
A kapitány alig hallotta az orvosnõ szavait. Vagy Karin suttogott ennyire, vagy 

valamiért nagyon távolról jöttek a hangok. Már nem tudta eldönteni. Az orvosnõ merev, 
mozdulatlan szemébõl körkörös karikák sugároztak felé. Fényes, egymásba olvadó, az 
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arca elõtt szûkülõ, csillogó karikák. Sanders erõlködve próbálta felemelni a fejét. 
Hangja akadozott:

– Mondja, Karin… Hipnotizálni akar? Miért nem mondja meg nyíltan, nem kell ez 
a… cirkusz… Elfogadom ezt is, ha magának ez jó! De akkor…

– Ne beszéljen, Sanders! Még ne! Most hallgasson rám egy kicsit, meg kell tudnia 
valamit! Ez a sok mûszer itt mind-mind az én találmányom. Az is ott – biccentett a 
vastag vasajtó felé. – Segítenek megtudni mindent, mindent! És nemcsak én, de maga is 
megtud és megismer majd mindent, talán újra megismeri azokat a dolgokat is, amelyek 
nagyon régen történtek, csak éppen lezuhantak valahová, az emlékezeten túli 
sötétségbe… és azokat is, amelyeket a gátlások még mindig nem pontos ismerete takar 
el a múlt eseményeibõl. Megtudjuk majd, hol és mikor történtek a rövidzárlatok, többek 
között azt is megtudjuk: milyen ismeretlen késztetések dobatták le a földre magával 
kedvenc hajóját, a Fáraót. Megismerünk mindent, mindazt a titkot, amit az akart, vagy 
az akaratlan feledés titokzatos mechanizmusa eddig eltakart elõlünk. Maga elõl is, 
elõlem is. Most valóban mindent megtudunk!… Sanders kapitány, ha tudná, ha sejtené, 
hogy mióta vártam e percre! Tudtam, hogy be kell következnie, hogy egyszer majd 
idejön, és végigcsinálunk mindent, mindent…

Készültem erre. Építettem a gépeimet, a berendezéseimet, napról napra mind több és 
több lett, mint egy gyorsan szaporodó család. Már majdnem mindent tudnak! Ami 
valaha megtörtént, a régmúlttól e percig, sõt, tovább, tovább, egészen a…

Sanders fel-felnyitotta a zsibbadt szemhéját, a pupillák már beszûkültek és felfelé 
fixálódtak a glabella irányába.

Már csak dadogni tudott:
– Karin… maga… maga teljesen megõrült… hagyja abb… Karin…
– Jól van, kapitány, most már teljesen leoltom a villanyt. Adja ide a kezét! Fogja meg 

erõsen az enyémet!…
És most elindulunk befelé…

II.

1.

Nem emlékszem semmire, nem tudok semmit. Körülöttem ijesztõ csend van és 
fekete, áthatolhatatlan sötétség.

Valami vízben, vagy folyadékban lebegek. Testem mozdulatlan, mint a holttest. 
Sokáig tart ez az állapot, szinte végtelen ideig. Megkísérlem megbontani ezt az 
állapotot: egy mozdulatot teszek a karommal.

Nem süllyedek el, a folyadék fenntart. Valószínûleg telítve van valamivel, mint a 
Holt-tenger vize. Talán ez is sóval. Egyféle meghatározhatatlan állapotban vagyok: 
még nem halott, de már nem is teljesen élõ. Fogalmam sincs, hogyan kerültem ide, és 
mióta vagyok itt. Megszûnt minden elhatárolás, a tér éppúgy, mint az idõ.
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Egy perce, egy órája, vagy egy éve vagyok itt? Semmit nincs mihez mérni.
Mekkora lehet ez a helyiség, milyen magasak a falai, milyen mély ez a lé, amelyben 

vagyok?
A magzat lehet így az anyaméhben. Sötét, nedves, langyos. Hagyom, hogy agyam 

elhatároló rendszere, a logika átvegye az uralmat az elhatárolatlan fölött, várom, hogy 
egyszer bekapcsol a világ legjobb komputere, az emberi agyvelõ, és helyére teszi a 
történéseket.

Iszonyatos érzés semmit sem tudni, mintha mindent, ami én vagyok, töröltek volna 
belõlem. Lehet, hogy már agyam sincs, de az is lehetséges, hogy csupán egy 
tápoldatban vegyileg fenntartott agyvelõ vagyok, amely létezõ koordinátarendszer 
nélkül, megszokásból regisztrál, és testem érzékelése csupán fantomérzés.

Igyekszem ezt legyõzni: úszómozdulatot teszek, megmozgatom kezem-lábam, hátha 
eljutok egy ilyen amõbamozgással az engem magába záró fizikai tér valamilyen kezdõ- 
vagy végpontjához, és onnan már el tudok indulni valamerre. Hogy hová? Ez most 
úgysem számít. Jelen helyzetben nem adatott meg sem a cél, sem az ok ismerete. 
Ilyenkor derül ki: iszonyatos bizonyosság, hogy minden képességünk és lehetõségünk 
csak valamilyen rendszer keretein belül mûködhet. Kell találni egy origót, ahonnan el 
lehet valamit kezdeni, egy új számrendszert, egy új nyelvet, egy új világegyetemet. 
Vagy netán egy új életet…

Úszom rendületlenül és fáradhatatlanul, vagy csak úgy érzem és hiszem ezt? Talán el 
sem mozdulok?

Nem tudom. Semmit sem tudok…
Hajtom magam elõre, – bár ez is rossz fogalmazás: nemcsak a határtalan: az 

elhatárolatlan sem ismer olyan kategóriákat, hogy „elõre”, vagy „hátra”. Mihez képest?
Mindegy! Hajtom magam, evezek karjaimmal a csobbanás nélküli anyagban, amely 

valószínûleg folyadék. Talán elérek valahová, ahonnan elindulhatok, mint egykor Noé 
az Ararát hegyérõl.

2.

Nem érzek éhséget, szomjúságot és fáradtságot.
Talán még sincs testem? Valamivel pedig evezek. Vagy ezt csak úgy érzékelem?
Mintha hónapok vagy évek teltek volna el, amióta „evezni” kezdtem.
Képtelen vagyok fogalmakkal pótolni a mért idõt, holott az sem más, mint 

összehasonlítás. Minden mérés az. És ha nincs mivel összehasonlítani valamit, akkor az 
nem mérhetõ. Ezért nincs mit kezdenünk a világegyetemmel: nincs mivel 
összehasonlítanunk. És így vagyunk az idõvel is. Ezek nem emberi kategóriák. Nekünk 
kezdõ- és végpont kell. Ezért itt és most tovább kell haladnom, valahol egy partot kell 
találnom. Egy falat, egy sarkot, egy kiszögellést. Azt ott meg fogom jelölni valahogy, 
valamivel, és onnan kezdve el fog kezdõdni valami. Jó? Rossz? Mindegy! Amíg nincs 
kezdete valaminek, vége sem lehet. A végtelen semmilyen. A jó és a rossz is csak a 
véges fogalmakban lakozik.
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Itt megszûntek ezek a fogalmak. Eveznem kell, egyszerûen azért, mert hajt a 
megismerés kényszere, a bizonyosság kényszere, a tudás kényszere. Meg kell tudnom, 
hogy élek-e egyáltalán, vagy csak létezem? Ezek szerint a létezés is bírhat a tudat 
valamely formájával, bár ezt mi nem mindig ismerjük fel életnek. Tehát akkor mi az 
élet? El kell jutnom egy falhoz, egy sarokhoz, egy bármilyen fix ponthoz; és rögtön 
megtudom.

És ha sohasem jutok most már ki innen? Ezt sem tudhatom. De nem adom fel. Evezek 
tovább…

3.

Elfogyott az erõm. Már nem „órák”, „napok” vagy „évezredek” teltek el, amióta itt 
erõlködöm ebben a síri csöndbe borult vaksötét alig-anyagban: ezek a fogalmak már 
elhagytak engem, kifolyt belõlem az idõ. Beleömlött és összekeveredett ezzel a 
létformával, amely körülvesz; talán ez maga az idõ, amelyben benne vagyunk, mégis 
valamilyen formában körülöttünk van, úszunk benne, ám mibelõlünk folyik ki, ezért 
vagyunk mind kevesebbek általa, nem anyag, de magába foglalja mindazt, amit annak 
hiszünk.

Feladom immár a harcot: nem „evezek”, nem igyekszem és nem törekszem sehova. A 
létezésnek ez a formája – vagy talán az összes? – parttalan és végtelen. Behunyom a 
szemem, ám ennek sincs értelme. Kint is ugyanaz van, mint bent.

E tat vai tat.
Mi sohasem látunk semmit, csak ha fénysugár esik rá. Lehetséges, hogy itt, 

körülöttem, mellettem van minden dolog sûrített, lényegi kivonata, de nem láthatom, 
immár soha nem láthatom, mert ide nem jut be egy szikrányi fény sem soha?

Mi is a fény? Még ezt sem tudjuk…
Csak parttalan fogalmaink vannak róla, olyanok, mint errõl az „anyagról”, amelyben 

vagyok. Hullám, test, anyag, sugárzás?…
Csak szavak, amelyeknek semmi jelentõségük sincs. Itt még jelentésük sem. Ki sem 

mondom õket.
Talán már nincsenek hangszalagjaim sem, és a szájam sem létezik rég. Csak a 

végtelen, sötét csönd, és a ki nem mondott szavak ebbe hullanak bele, és sodródnak, 
lebegnek velem együtt valahova…

4.

Lebegek, lebegek…
Már rég nem számolom, mióta. Nincs is mivel számolnom. Az sincs, hogy mit. 

Lassan minden megszûnik. Ím, a számok éppen most szûntek meg számomra. Mert mi 
is a szám? Gyerekjáték és misztika. A „tudományosan” gondolkodó felnõtt gyerekek 
játéka. Üres logikai osztály. Mindig annak az értékét veszi fel, amire vonatkoztatjuk. 
Ha a semmire, akkor semmivé válik önmaga is. Itt most a semmi van, s ezzé vált minden 
szám is.
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5.

Lassan minden határon átlebegek, úgy érzem, elérkezem minden dolgok végéhez. Ez 
lenne az egyedüli fix pont?

Üres vagyok, megfogalmazatlanul létezem, immár véglegesen az élet 
behatárolhatósága nélkül. Csak egy állapot a létezésem, amelyben viszont benne 
foglaltatik minden lehetõség az életre, mint a születés elõtt és a halál után…

Ez lenne tehát a kör titka, az önmaga farkába harapó kígyó misztikus tökéletessége, 
az ezoterikusok Valósága?

Valóság? Már ezt sem tudom…
Azt hiszem, már nem tudok „tudni”.

6.

Mind könnyebbnek és kisebbnek érzem magam. Ez talán az utolsó, amely lefoszlott 
rólam: a testem érzékelése. Az sem bizonyos immár, hogy vagyok, de ha igen, ez a 
létezés utolsó fázisa. Kiterjedés nélküli, súlytalan pont a lét legelemibb állapotában.

Innen kezdõdött minden…
…most foltokat, alakokat látok… Talán nem is jó a kifejezés, valószínûleg nem látás 

ez a folyamat, legalábbis nem szemmel látás. Az a szem már rég hasznavehetetlenné 
vált.

Mintha nem is a felszínén lebegnék ennek a folyadékszerû anyagnak, hanem benne 
magában. Könnyû vagyok, súlytalan.

Képek úsznak elém, a folyadék áramló mozgásától torzítottan, mégis jól 
felismerhetõen.

…élõlények garmadája, melyeket sohasem láttam, de még hozzájuk hasonlókat sem 
soha. Áramlanak, hömpölyögnek; körém, mellém és fölém úsznak. Elsuhannak 
mellettem, alattam, talán bennem vagy rajtam keresztül is.

Aztán anyám: fölém hajol és mesét mond. Minden szavát hallom valami távoli és halk 
csobogáson keresztül. De lehet, hogy nem is hallom, talán inkább látom a mesét. 
Minden mesealak valamilyen formában valós, érzékelhetõ és itt úszkál körülöttem. 
Kisgyermek koromban hallottam ezt a mesét, és most visszaúszik hozzám vagy belém.

Az alakok mind gyorsabban jönnek, zúdulva özönlenek felém. Már tele van a 
medence nyüzsgõ alakzatokkal. Nincs gravitáció és szilárdtest-fizika, tágra nyílt 
szemmel forognak föl-le bukkanva, súlytalanul hemperegnek ebben a lében, egészen 
közel vannak hozzám: szinte hozzám érnek.

Itt van a latintanárom, akit annyira szerettem, elõtte a lében Augustinus 
Confessiones-e, kinyitva, tisztán olvasom minden sorát. Mellette lebeg a 
matematikaprofesszorom, aki az erõterek képletét magyarázza, s most tökéletesen 
értem. Még mielõtt elkezdené magyarázni, már tudom, mirõl van szó. Most és itt! 
Akkor sehogysem értettem, itt mindent, mindent értek! Ezek szerint a felejtés sem 
adatott meg nekünk. Ez is csak hétköznapjaink védekezõ mechanizmusa, amely csupán 
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arra szolgál, hogy szûrje az információt, mert normál állapotú szürkeállományunk csak 
meghatározott mennyiségû bitet tud feldolgozni, a többit leejti valahova. De hova? A 
semmibe? Szó sincs róla, minden megmarad, örökké megmarad, csak az ajtót kell 
kinyitnunk, amely mögött ott sorakozik életünk valamennyi benyomása, emléke, 
tapasztalata, mint egy óriási tárház raktárpolcain évek alatt felhalmozódott, elfekvõ 
anyag.

Az elsõ ûrhajó, az elsõ repülés…
Itt úszik el elõttem, mellettem, bennem…
Csing kemény faarca, Jenny letépett karja, a repülõpolip kegyetlen zöld szeme, 

iszonyatos fogai…
…egy hónap szabadság Afrikában. A napok gyorsan múlnak, kék tenger, sárga 

homok, Mayo hûs teste…
…nehéz, veszélyes feladat, távoli út. Idegen csillagképek lebegnek körülöttem: õk 

száguldoznak valahonnan valahova, vagy én? Talán mindegy…
…házibuli Gogónál. Részegek vagyunk. Te jó ég, mennyi baromságot beszélek 

össze, Gogo dadog, hosszú szõke haja csapzottan lóg az arcába, az égõ cigarettát a 
szõnyegre dobja. Fehér csintamán, kár érte. A parázs nagy, eper alakú lyukat éget 
benne…

…Karin Heynes medika. Zöld pulóver és fehér szoknya van rajta. Õ is részeg, 
dülöngél, tekintete – komoly orvostekintete – zavaros és homályos. Érdekes lenne látni, 
milyen meztelenül. Még sohasem láttam ekkora melleket.

Ugratjuk, hogy mûmelle van. A hiúság és az alkohol kioltja kritikai érzékét: buta 
vigyorral leveti a zöld pulóvert. Még melltartója sincs. Nagyon tetszik, vagy csak 
megkívántam a részeg ember megkülönböztetési igénye nélkül? Odacibálom az ágyra, 
bár tiltakozik. Én sem vagyok õszinte, õ sem.

Én nem õt akarom, hanem az ismeretlen ízû, nagy mellû nõt, õ sem ellenem tiltakozik, 
csak az ilyesféle aktus ellen. Letépem a nadrágját, hiába rúgkapál, az erõsebb én 
vagyok. Belátja, abbahagyja a kapálózást, magához húz. Hempergünk a széles ágyon, 
immár játékosan dulakodunk. Nem tudtam, hogy szûz. Kár volt az egészért, nem is volt 
jó…

…a háromszázadik út. Már ez is rutinmunka. Utána magas kitüntetés, de mi értelme, 
mehet a többi közé. Az egész íróasztalom tele van papírokkal, ilyennel, olyannal, 
mindegy…

…egyik égitest épp olyan, mint a másik. Az egyik hidegebb, a másik melegebb. Még 
pár száz út és vége, már csak az emlékek maradnak, kérõdzeni fogok rajtuk, mint a 
tehén. Az ember csupán addig fiatal, amíg élményeket tud szerezni. Öregkorban már 
csak kérõdzünk rajtuk. Ez az egyetlen különbség fiatalság és öregség között. A többi 
csak mese.

…ülök otthon az utolsó út után és nézegetem a következõ programot. Ebben sincs 
semmi. Valami mást kellene csinálni! De mit?

…megkaptam a Fáraót, a legszebb hajót. Csodálatos technika, szuper fénysebesség, 
mindenhová elvisz, ahová akarom. Át kellene menni vele egy másik világegyetembe. 
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Van ilyen?
7.

…nézzük meg, mi van „azon” túl! A Fáraó iszonyatos sebességgel száguld velem. 
Hová?

Sehová…
…csak ki innen, ha egyáltalán van ilyen, hogy „ki”!
…hibernálok, anabiózis, térugrások, idõhurkok átvágása… Már kint kéne lennem, de 

hol van kint és hol van bent?
Talán csak körben forgok, mint az eltévedt vándor, és csupán azért tûnik végtelennek 

az egész?
Azonban, ha lenne egy másik világ, akkor amögött is egy másiknak kellene lennie, 

azon túl a harmadiknak és így tovább: akkor ez épp olyan végtelen lenne, mint amaz. 
Egy adott végtelen, vagy véges rendszerek végtelen mennyisége nem ugyanaz?

Kár az egészért, a filozófia meghalt.
…már minden forog, kering az egész. Valahonnan és valami felé rohan, száguld, 

tágul. Azt hiszem, utoljára ezt a kifejezést fogadták el. Teljesen mindegy. Pantha rei…
…azonban ott, a közepén kell lennie valaminek, van is, de mi az?
Az, ami nem tágul, nem rohan, nem csinál semmit, csak létezik, egyszerûen van és 

létezésével megcsúfol mindent, nem bonyolult, de nem is egyszerû, ez azért érthetetlen, 
mert nem belül van, ha nem kívül, míg az összes többi belül: ennek semmi köze az 
emberhez!

Te jó ég, mekkorát tévedtünk! Mi mindig, mindenkor, mindent egy kis csupasz, 
sérülékeny és alapjában gonosz élõlényhez viszonyítottunk: önmagunkhoz.

Ennek pedig semmi köze ehhez, talán nem is tudja, hogy mi vagyunk, mi köze is 
lehetne hozzá, hisz ez…

…nem is fogható fel ésszel, ilyen egyszerûen nem is létezhet, ez már a…

8.

…azért is, meg kell tudnom, mi ez, még nem szállhatok le, akármi is történik, vissza, 
vissza…

Kikapcsolom a leszállóautomatikát, be akarom indítani a vészstartot, már csak egy 
mozdulat és száguldok, száguldok…

…odamegyek, már tudom, hogy hova kell mennem, bármeddig is tart az út, már 
kezdem sejteni, mi és hol lehet az…

Kinyújtom a kezem, de most történik valami…
Görcs áll a kezembe, megmerednek az ízületeim, karom begörbül és tehetetlenül 

lezuhan.
Ki vezérli, mivel, miért? Agyamat tompaság lepi el, tétován nézek magam elé, 

megszédülök és leesem.
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A Fáraó is. A betonra… Ennek a kísérletnek vége.

9.

…most is a Fáraóban lennék? De mikor van ez? Mi történt eddig, elõtte, közben? 
Semmit nem tudok. Valami kiesett belõlem…

…azt hiszem, ez mégsem a Fáraó! Nincsenek itt a megszokott mûszereim, ez a 
valami idegen szerkezet és ez idegen idõ.

…vagy lehet, hogy nem is szerkezet, csak állapot vagy fokozat? Pedig most már 
érzem a közeledést, a mozgást, valahonnan valahová el fogok jutni, ez már biztos. A 
távolság csökken…

… kezd világos lenni. Ott, messze valahol már csillog valami, mind fényesebb, 
fényesebb és én csak emelkedem tovább, tovább…

…most átsuhanok azon a ponton, érzem… valamit érzek… vagy nincs is pont? 
Ennyire közel lennének egymáshoz a világok?…

…nem is közel, egymás mellett, egymásban, egyszerre, hiszen ez a…
…Igen, már értem… már mindent értek… ennyire egyszerû lenne az…

III.

1.

Dolly másnap reggel a szokott idõben lépett be a laborba. Köszönt és letette a táskáját 
a dohányzóasztalra.

Karin Heynes doktornõ az íróasztala mögött ült és cigarettázott, mint máskor.
Megvárta, amíg az asszisztensnõ leteszi a holmijait, felveszi a fehér köpenyt és 

rágyújt. Ez minden reggel megismétlõdik hét óra és fél nyolc között.
Most is megtörtént menetrendszerûen. Amikor Dolly felnézett személyi szertartásai 

befejeztével, Karin közömbös mozdulattal odamutatott az ágyra.
Ott egy fehér lepedõbe burkolt emberi test hevert. Ezt is csak onnan lehetett tudni, 

hogy a lepedõ alól kilátszottak az elfehéredett bütykös lábujjak.
Karin Heynes szokásához híven halk és csendes volt. Udvarias és tartózkodó, mint 

mindig.
– Légy szíves, kérlek, vitesd el a prosecturára! Mr. John Sanders kartonjára pedig 

vezesd fel, hogy ma 0 óra 1 perckor exitált.

2.

Dr. Karin Heynes délben még mindig ugyanott ült az íróasztal mögött, és a második 
csomag cigarettát szívta. Dollyval nem társalgott, és a rendelõbe sem engedett be 
senkit. Néha kopogtak ugyan, de bentrõl senki sem válaszolt. Dolly a fehér tejüveg 
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ablakon bámult kifelé, ahol nem láthatott semmit, Heynes doktornõ pedig a cigaretta 
parazsát nézegette. Néha az órájára tekintett, és sajátosan elmosolyodott.

Fél egykor odaszólt Dollynak.
– Nyugodtan hazamehetsz, mára befejeztük a munkát. Most pihenni fogunk egy 

kicsit.
Dolly biccentett egyet a doktornõ felé, vette a kabátját, táskáját, és elindult. Az ajtót 

erõsen becsapta maga után.
Negyed kettõkor megszólalt a telefon. Hosszan kicsengett, öthatszor, mire Karin 

felvette.
Azonnal megismerte a professzor hangját.
– Kérem, doktornõ, fáradjon fel hozzám!
– Mikor?
– Ha lehet, most.
– Értekezlet?
– Nem… pályaalkalmassági vizsgálat.

3.

Két óra tizennégy perckor sárga overallos munkások jelentek meg szerszámaikkal dr. 
Karin Heynes laboratóriumában, és elkezdték lebontani a falak mellett elhelyezett 
állványokról a különbözõ mûszereket.

A vezetékeket nem kellett megszüntetni, mert nem is voltak. A munkások egy nagy 
mûanyag zsákba dobálták be az egészet. Nem tett ki nagy mennyiséget, mert a 
mûszereknek semmi szerkezetük nem volt. Legutoljára a nehéz vasajtónak látszó 
berendezéshez értek. Elõször kulcsokkal próbálkoztak, majd az egyik szerelõ 
feszítõvasat hozott. Az elsõ mozdulatra lepattant a falról a könnyû mûanyag díszlet. 
Alatta nem volt semmi, csak a szokásos fehér, kórházi fal.
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scifipedia.scifi.hu
Közhely, hogy a hazai SF kedvelõi, mûvelõi kevesen vannak. Én magam is ezen a véleményen voltam, s úgy gondoltam, ha már 
úgyis olyan kicsi ez a társaság, nem lehet olyan nagy munka egy csokorba szedni, utánajárni s kicsit rendszerezni õket. Persze 
menet közben derült ki, hogy azért a „kevés” relatív fogalom, ráadásul sok szükséges adat nem is olyan könnyen megszerezhetõ, 
mint azt elõször gondoltam volna. De ha már belekezdtem, nem hagytam abba, már csak azért sem, mert nap mint nap találkoztam 
új és régi nevekkel, akikrõl szerettem volna tudni, hogy kik õk, mi közük a SF világához… Az elsõ, inkább internetes nick- és írói 
álnév lexikonhoz hasonlító verzió folyamatosan, lavinaként dagadt, ahogy újabb anyagokat vettem be: klubok, szervezetek, 
mûhelyek rövid ismertetését, hazai SF világokat, nyomtatott kiadványokat és a fontosabb, SF-vel is foglalkozó internetes oldalakat, 
díjakat… Jó alkalom volt ez kutakodni, elmélyülni, ismerkedni, hiszen rengeteg segítséget kaptam az érintettektõl, akár 
személyesen, akár közvetve, internetes oldalak kijegyzetelése által.
Miközben egyre több munkaóra állt mögöttem, úgy lett egyre nyilvánvalóbbá a számomra, hogy mennyire töredékes és tökéletlen 
az, amit csinálok. Épp ezért tettem oda a címhez a „szubjektív” jelzõt. Nem merészelem azt állítani, hogy az alábbi mû hû és átfogó 
képet ad a XXI. század eleji magyar SF életrõl. Inkább csak azt mutatja meg, hogy én mit láttam, mit látok belõle: nyilván nem 
mindent, s nyilván kicsit mást, mint az egyes olvasók. Épp ezért ha valamit, valakit kihagytam volna, akinek pedig itt lenne a helye, 
azt nem azért tettem, mert szerintem nem része a hazai SF életnek, hanem azért, mert egyszerûen valami módon nem került a 
látóterembe.
Minden észrevételt, pontosítást, kiegészítést, tanácsot nagyon szívesen veszek, sõt, kérem is, hogy ha akad akár csak egy 
születési év, vagy bármilyen más információ, küldjék el nekem, hogy teljesebb, pontosabb lehessen a Lexxikon. Talán nem vagyok 
egyedül azzal a véleményemmel, hogy szükség van rá…

Szabó Sándor 

WEBAJÁNLÓ
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szakközépiskolások nyári gyakorlaton vannak. Ki itt, ki ott. Akinek nem 
sikerül szakmai területen elhelyezkednie, az elmegy táviratkihordónak, A újságárusnak vagy ami éppen akad. Egyesek a kötelezõ húsz napon túl is 

vállalnak munkát, de a többséget persze nem ez jellemzi.
Természetesen a vállalatoknál különféleképpen viszonyulnak a diákokhoz. Némelyik 

üzemben figyelnek a tanulókra, amit ugye az ifjak nem vesznek jó néven, mert nem elég 
egész évben a tanárokat elviselni, még most is tanítani akarják õket?!… Akad aztán olyan 
munkahely is – és valljuk be, ezek a népszerûek – ahol ez a probléma fel sem merül, mert 
mindössze a melósok napi pálinka- és söradagját kell reggelente becsempészni a kerítésen 
át, aztán mindenki azt csinál, amit akar. 

A mûhelyben, ahol a másodikosok dolgoznak, általában akad munka. A fiúk erõsáramú 
szakembereknek készülnek, de ez nem zavarja a mûvezetõt abban, hogy velük festesse ki az 
öltözõt és nyírassa le a füvet az udvaron. Az csak hasznukra válik, ha mindenhez konyítanak 
egy kicsit, mondogatja. Ám pár nap alatt elfogynak a hasonló felkészültséget igénylõ 
munkák, és a tanulók ezután szakmai jellegû feladatokat kapnak. Menetet metszenek, 
meghúzzák a laza csavarokat és eldugult, javításra váró búvárszivattyúkat pucolnak ki…

A kis csapat most éppen ventilátorlapátokat készít. Ez abból áll, hogy Berci vicceket 
mesél, Jojó a lenge öltözetû hölgyek falra ragasztott fotóihoz fûz megjegyzéseket és úgy 
általában nõk után áhítozik, miközben mellette Tüske egy videón látott pornófilm 
részleteibe merül. Karesz és Ali a magyartanár szellemi képességeit ecseteli Kávénak, a 
tizenkilenc éves segédmunkásnak. Parafa teljes figyelmét a felcsavart rádiónak szenteli, 
amelybõl az Accept Fémszív címû nótája csikorog elõ, Kexi pedig felkapja a mûhely féltve 
õrzött seprûjét és szenvedélyes gitárszólót produkál rajta. 

Egyszóval, jól megvannak. Egyébként is tíz óra múlt; letelt a mai mûszak fele! 

Bolyki Tamás:

“A szuperember sok tekintetben a science fiction 
utópisztikus ideálja személyesebb szinten, társulva az 
elkerülhetetlen magányérzéssel, amelytõl sok serdülõ 
szenved, akik inkább könyveket olvasnak ahelyett, hogy 
szaladgálnának és fejbe vernék a többi srácot a 
baseballütõvel. Ott lappang a hatalomvágy s az az érzés  
is, hogy az embernek igazán kell hogy legyen esélye arra, 
hogy dicsõségesebbé változtassa a világot vagylegalábbis 
érdekesebbé.”

Sam J. Lundwall
(Szentmihályi Szabó Péter fordítása)
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Nem egészen egy perc múlva azonban nyílik a mûvezetõ irodájának ajtaja, és a kellemes 
hangulat egy szempillantás alatt szertefoszlik. Kávé, a segédmunkás elsõ ijedelmében kikapja 
a seprût Kexi kezébõl és lázas tisztogatási akcióba fog, a többiek viszont nem méltatják 
figyelemre az irodából kilépõ alakot.

Az illetõ ugyanis Jé, a nyolcadik társuk.
Kávé káromkodva vágja földhöz a seprût, amit a kárörvendõn vigyorgó Kexi nyomban 

felkap, hogy immár Yngwie J. Malmsteen-futamokat mutasson be rajta. 
Az impregnáló üstök felõl trópusi hõség árad. 
Jé még mindig az ajtóban áll, és azon töpreng, milyen szerencséje volt, amikor sikerült 

elcsípnie az üzemvezetõt. Béla bácsi, a szigorú mûvezetõ nem engedné haza délben, a 
nagydarab és jó kedélyû üzemvezetõ azonban tisztában volt annak a két órának a 
jelentéktelenségével, amennyivel Jé ma hamarabb szeretne végezni, így nem akadékoskodott. 
Meg aztán igyekszik jóban lenni a fiúkkal, mert az iskolai szóbeszéd szerint titokban abban 
reménykedik, hogy a diákok az érettségi után a mûhelyben szeretnének elhelyezkedni, s akkor 
majd kirúghatja az örökké lógó munkásokat… A másodikosokat persze hidegen hagyja ez az 
elképzelés; tulajdonképpen fogalmuk sincs arról, mihez kezdenek, ha befejezik az iskolát, 
hiszen az még olyan messze van. Sõt, ha él is valamelyikükben némi halovány elképzelés a 
jövõt illetõen, és az esetleg valamilyen formában kötõdik a mûhelyhez, nos még ebben az 
esetben sem jutna eszébe egyiküknek sem, hogy táplálja az üzemvezetõ naiv reményeit. 

Csakhogy Jében ezúttal felébred a hála érzése és úgy gondolja, az üzemvezetõ 
engedékenységéért cserébe alighanem hatékony munkát vár tõle és társaitól, ami pedig jelen 
pillanatban folyik a mûhelyben, az nem hogy hatékonynak, de munkának sem igazán 
nevezhetõ. Jét máskor ez aligha zavarná, most viszont hajlandó megfelelni bizonyos 
elvárásoknak, és boldogan vigyorogva társaihoz lép. 

– Mi ez a sziesztázás?
– A munka megvár – morogja Berci, aki nem kedveli Jét. Talán mert túlságosan különbözik a 

többi fiútól… Illetve, pontosan nem is tudná megmondani, hogy miért is más Jé, mint a 
többiek, de… Természetesen nem tölti az estéit Bercivel és a haverjaival a parkban egy-két 
üveg olcsó bor mellett, de hát Karesz, Ali és Tüske sem jár le hozzájuk. Igaz, nem is engednék 
maguk közé az efféle nyálgépeket, verjék csak otthon a farkukat anyuci fürdõszobájában, és 
kerüljék el messzire a parkot. Tulajdonképpen Parafa és Kexi sem tartozik Berci baráti 
köréhez, õk inkább a Rock Café körül sündörögnek három-kettes boroskólával a kezükben, 
Iron Maiden-pólóban feszítve, de ha az ember találkozik velük, még egy bélást sem virítanak 
az osztálytársuknak. Egyedül Jojó a megbízható haver, de hát vele nincsenek kisegítve, mert 
alig néhány forinttal tud beszállni a borba… Jé pedig… nos, igen, Jé nem tartozik egyetlen 
klikkbe sem. Nem igazán jó tanuló, nem sportol és nem gazdag gyerek. Mégsem lehet 
semmibe venni, ahhoz túlságosan idegesíti az embert. Most is vigyorog, mint valami 
töklámpás, és bólogat, mintha kitalálná Berci gondolatait. Vagy talán gúnyolódik?

Berci általában hamar felhúzza magát, ha valami nem tetszik neki, de most saját viccei 
meglehetõsen kellemes hangulatba ringatták, fõleg, mivel Jojón kívül az a nyálgép Tüske is 
hálás közönségnek bizonyult és röhögött a poénokon, és Berci szeretné megõrizni jókedvét. 
Nem törõdik, nem akar törõdni ezzel a seggfej Jével. Csakhogy Ali, akinek a magyartanárról 
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szóló mondandója már nem érdekli a dühös Kávét, nos Ali szokásához híven fontoskodva 
közelebb lép. 

– Mi csak a mindig tettre kész dolgozók példáját követjük – próbál vicces lenni, de 
erõfeszítését senki sem értékeli. Talán csak Jé. 

– Tényleg, õk hol vannak?
– Mondom, hogy készülnek a tettre! Nem érted?
Bercit kezdi idegesíteni ez az elbaszott társalgás, amihez ráadásul váratlanul és áruló módon 

Jojó is csatlakozik: 
– Védõitaloznak – nyalja meg a száját, miután úgy tûnik, magához tért a nõk okozta 

kábulatból, és megfeledkezett Berci poénjairól is. 
– Szóval szeszelnek – állapítja meg Jé vidáman. – Ez azonban nem akadályoz meg minket 

abban, hogy bizonyítsuk a jövõ nemzedékének helytállását a munka frontján.
– Barom – morogja Berci, és legalább Jojót szeretné elrángatni a két kis köcsög mellõl. 

Csakhogy már Karesz és Tüske is közelebb húzódott hozzájuk, csupán Parafa és Kexi tapadnak 
még mindig a rádióra, és Kávé, a segédmunkás lesi ugrásra készen a mûvezetõ ajtaját. 

– Átveszem a parancsnokságot! – kiáltja ekkor Jé bátorító hangon, amit egy szovjet háborús 
filmdrámából kölcsönöz. Erre már Kávé is felfigyel, és Berciben tényleg felmegy a pumpa, 
mert úgy tûnik, senki sem törõdik vele. Ezt még ugyan valamiképpen megemésztené, de hogy 
éppen ez a jelentéktelen kis pöcs kerüljön a középpontba, azt Berci önérzete már nem tûri el.

– Kussoljál már, kis köcsög! Mi a franctól vagy így felpörögve?
Ezt tulajdonképpen nem akarta megkérdezni, de látva, hogy az általános unalom hatására 

mind többen kíváncsiak Jé hirtelen támadt jókedvének okára, Berci villámgyorsan ráébred, 
hogy amennyiben nem õ kérdezi ki a fiút, úgy végképp háttérbe szorul. Pedig biztos, hogy a kis 
hülyével sem történt semmi érdekes, csak megjátssza magát. 

Jé, mintha igazat adna Bercinek, megvonja a vállát.
– Délben itthagylak benneteket. 
Ez hát a nagy hír! Berci dühében a legszívesebben bemázolna egyet Jének. Felõle aztán Jé 

bármikor eltakarodhatna, sõt akár be se jönne; neki egyáltalán nem hiányozna. De ezért a 
marhaságért szakította félbe a szórakozást! Pedig már Kávé is inkább Berci vicceire figyelt, 
mint Karesz és Ali fontoskodására. Még pár perc és Kávé…

Ebben a pillanatban azonban Kávé – akinek barátságával jó lenne eldicsekedni a suliban meg 
a parkban –, szóval Kávé is cserben hagyja Bercit, és közelebb nyomakodik Jéhez. 

– Elengedett a nagyfõnök? – kérdi csodálkozva. – 'Tán temetésre mégy?
Bercinek szinte a lélegzete is elakad. Mi a fene folyik itt?! Hogy lehet, hogy Kávét az érdekli, 

mi történt Jével?! Hát mindenki megbolondult?
A következõ másodpercben már természetesen Ali is beleszól a társalgásba.
– Lefogadom, hogy az UFO-klub tart gyûlést…
– UFO-klub? – Kávé arca egyetlen hatalmas kérdõjel, ahogy rájuk bámul. És egyáltalán nem 

zavarja, hogy nem Bercivel beszélget! 
– Nem UFO-klub, hanem science fiction klub – jelenti ki sértõdötten Jé, aki láthatóan észre 

sem veszi vagy nem értékeli (de ez olyan mérvû merészségre vallana, melyet Berci távolról 
sem feltételez Jérõl), hogy Kávé és Berci személyében kik ereszkedtek le hozzá. Ellenben 

Apokrif ‘86



32

rendkívül utálja, ha az ufósokat és a sci-fiseket összekeverik, pedig a városban, már aki 
egyáltalán hallott a klubról, az egyformán õrülteknek tartja õket; olyan mániákusoknak, akik a 
kis zöld marslakók eljövetelét várják. 

– Mi az a… izé – kérdezi Kávé gyanakodva. De mielõtt Jé válaszolhatna neki, vagy Berci 
ráébresztené az ifjú segédmunkást, hogy milyen méltatlan emberekre pazarolja a figyelmét 
ahelyett, hogy megbeszélnék, mikor ugorjon le Bercivel a parkba, természetesen ismét Ali 
tolakszik a képbe. 

– Ne kérdezz ilyet! – kiáltja eltúlzott rémülettel a hangjában, és szemét forgatva, 
kétségbeesetten hadonászik karjaival. Erre Tüske is felélénkül, megfeledkezve Berci vicceirõl 
és a pornófilm részleteirõl egyaránt. 

– A sci-fi klubról sosem szabad kérdezni – magyarázza Kávénak –, mert akkor órákon át kell 
majd hallgatnod a kiselõadását…

– Miért, mi az a…
– Baromság – mordul fel lesajnálva a témát Berci. Nem hiszi, hogy Kávét érdekelné a 

science fiction mûvészet, és ez feléleszti benne a reményt olyannyira, hogy közelebb lép a 
segédmunkáshoz, és mintegy véletlenül Jé és közéje áll. Csakhogy most Jé nem hagyja magát 
és felemeli a hangját. 

– Baromság akkor, ha Kávé nem akarja megismerni a lehetõségeit – mondja, és olyan 
magabiztosság csendül a szavaiban, amelyet nem szoktak meg nála. 

– Mi van? – Kávénak leesik az álla. Hirtelen azt sem tudja, hogy Jé gúnyolódik rajta, vagy 
fenyegeti õt. Vagy valami ilyesmi…

– Ez egy idióta – mondja Berci és megtaszítja a szõke fiú vállát. Ám Jé nem tántorodik hátra, 
Kávé viszont oda sem figyelve félretolja maga elõl Bercit. Nem tudja, hogy mit mondott az 
elõbb Jé, de biztos, hogy nem volt hízelgõ rá nézve. Ez a kis majom három hét alatt alig szólt 
egy-két szót, most meg elkezd itt vele szemtelenkedni?! Pont vele, aki mind a nyolcukat fél 
kézzel beterítené!

– Hé, mennyiért hagynátok abba? – kiáltja oda nekik ekkor Parafa, aki még mindig a rádióból 
elõdübörgõ heavy metal dallamokat élvezné, ha hagynák. 

– Kuss! – utasítja rendre Kávé és Berci egyszerre. Parafa vállat von, nehogy azt higgyék, 
hogy megijedt ettõl a két bunkótól, aztán Kexivel együtt újra a rádió felé fordul. Csakhogy 
közbeszólása kizökkentette az eseményeket abból a kerékvágásból, melyben eddig haladtak 
egy Jé számára lehangoló végkifejlet felé, és elindultak egy másik irányba, amely talán több 
lehetõséget biztosít. A fiú szeme megvillan, úgy érzi, megkapta a jelet, amelyre várt. 

– Látod, ha ismernéd a lehetõségeidet, most nem hinnéd, hogy sértegetlek – mondja 
Kávénak, aki azonban teljesen elvesztette a fonalat, és Bercire pislog segélykérõen. Éppen 
ezért használja Jé a hangot, ahogyan a könyvekben írták. Nem csupán Kávét akarja megfogni; 
el kell érnie, hogy mind a nyolcan figyeljenek rá. A többiekhez viszont Kávén át vezet az út; 
akkor fognak köréje gyûlni, ha már a segédmunkás csak vele törõdik.

A hang megteszi hatását: Kávé engedelmesen Jé felé fordul, igaz, csupán azért, hogy 
fenyegetõen kihúzza magát.

– Mit nem ismerek én?!
– A túlélés lehetõségeit például – mondja nagy komolyan Jé, és nem látszik rajta, hogy 
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megrettenne a feje felett lebegõ kiadós veréstõl. Kávét viszont megragadja a hang és 
valósággal gúzsba köti. Ahelyett, hogy megütné Jét, teljesen összezavarodik; nem tudja 
eldönteni, hogy mi volna számára a legmegfelelõbb viselkedés, és megfordul a fejében, hogy 
talán karate tanfolyamra jár a szõke fiú, ott pumpálták így fel az önbizalmát. És mielõtt a 
segédmunkás rendet rakhatna zavaros gondolatai között, Jé már mesélni is kezd. 

– Hallottál már az atomháborúról? A Másnapot biztosan láttad videón, akkor pedig ismered a 
háborút követõ állapotot…

– Lerágott csont – használja ki közbeszólásra Ali a pillanatnyi csendet, amíg Jé levegõt vesz. 
A hang rá is hatással volt; most még a szokásosnál is ellenállhatatlanabb késztetést érez 
véleménye kinyilvánítására. Jét viszont nem tudja kizökkenteni gondolatmenetébõl. 

– Persze, mert rengeteget hallottál róla – vágja rá rögtön. – De ezekbõl a kívülrõl fújt 
történetekbõl megtanulod, hogyan lehet túlélni az atomháborút. Az ezernyi mese 
mindegyikében ott van az igazság egy-egy parányi morzsája. Számtalan variációt megírtak 
már, és bármelyik következik majd be, nem érhet váratlanul. Ott lesz elõtted a példa.

– Ez nagyon hülyén hangzik – legyint Tüske, aki szintén azt érzi, hogy hozzá kell szólnia a 
témához, noha alig néhány perce óvta Kávét Jé kiselõadásától. 

– De csak elsõ hallásra. Ha jobban belegondolsz…
– És ha nem lesz háború? – kérdezi hirtelen Karesz. Úgy találja, kivételesen valami komoly 

témáról van szó, és õ sem szeretne lemaradni arról, hogy megmutassa, mindenhez hozzá tud 
szólni, és mint széles körû ismeretekkel rendelkezõ személynek, illik odafigyelni a 
véleményére. És Jé figyel is rá. 

– Elképzelhetõ más csapás is. Meteorok, földönkívüliek, baktériumok és mások. Ezekrõl is 
forgattak filmeket, írtak könyveket, amelyek felkészítenek a veszélyre. 

– Marhaság – mondja Kávé, aki egyre inkább holmi mellékszereplõnek érzi magát a saját 
vitájában vagy mijében… Most sem törõdnek vele.

– És mi van, ha nem lesz semmiféle katasztrófa? – vigyorog Karesz, aki nem akarja feladni 
álláspontját. Csakhogy:

– Lesz – jelenti ki megingathatatlan bizonyossággal Jé. 
– Te hülye vagy! Miért lenne?
– Miért ne lenne?
– Ez nem ok!
– Hol élsz te? Nézz körül: ezerkilencszáznyolcvanhatot írunk! Szerinted milyen lesz a jövõ?
– A földönkívülieknek semmi köze ehhez. 
– De egy természeti katasztrófának annál inkább. Egyébként a földönkívülieknek is van 

közük hozzá, mert manapság nem lennénk képesek felvenni velük a harcot. Ehhez egységes 
emberiség kellene. 

– Világállam, mi? – kérdi gúnyosan Karesz, Jét azonban nem hozza zavarba. 
– A legtöbb elképzelés szerint néhány évtized múlva eltûnnek a kormányok és az országok. 
– Ennek nincs semmi alapja – jelenti ki Tüske. – Nézd meg az oroszokat. Hetven éve 

egyesítették a tucatnyi népet, és ma is ölik egymást. Ide vezet az erõszakos összekovácsolás. 
– Én nem beszéltem erõszakról…
– Maguktól viszont a büdös életben nem alakították volna meg a Szovjetuniót. 
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– Mert nem voltak szükséghelyzetben. A túlnépesedett emberiség számára viszont 
nemsokára szûknek bizonyul a Föld. Az embereket el kell költöztetni valahová. Új bolygókat 
kell meghódítani, betelepíteni. Ez olyan óriási feladat, amellyel egy-egy ország a saját erejébõl 
nem tud megbirkózni. Addig viszont nem fognak össze, amíg egy katasztrófa rá nem 
kényszeríti õket. 

Jé elhallgat, végignéz az arcokon. Kétkedést és zavart lát, de nem is vár mást. Elsõ 
állomásként mindig zavarba kell hozni az embereket, utána kezdõdhet az igazi munka. Bercire 
pillant, aki Kávé mögé húzódik, onnan pislog dühösen. Jé kissé szánja a fiút, de most igazán 
nem törõdhet vele. 

– Honnan tudod te ezt? – kérdezi gyanakodva Jojó, és Jé ráébred, hogy Berci haverjára nem 
figyelt eléggé. 

– Tudom – feleli egyszerûen. – A science fictionben megtalálható az emberiség, sõt a 
világegyetem múltja, jelene és jövõje. A számtalan elmélet és történet mindegyikében ott van 
az igazság egy darabkája. 

– A Csillagok háborújában, mi?
– Abban is van valami, amin érdemes elgondolkodni… A világûr meghódítása során a 

tudomány megoldja majd a csillagközi távolságok leküzdésének problémáját. És akkor 
megnyílik az út a végtelenbe. Hogy a hipertéren keresztül vagy más módon, ez már 
részletkérdés.

– Akkor részletezd!
Jé néhány másodpercig töpreng. Mit szabad mondania? Hogyan befolyásolja a fiúk 

gondolatait? Vigyáznia kell; szavai megállíthatatlan folyamatot indíthatnak el. 
– Természetesen ki kell iktatni az idõtényezõt – mondja lassan. – Halhatatlanná kell válni!
– Na! – nyögi Parafa, talán mert a rádióban metáldallamok helyett a Dolly Roll óbégat. 
Jé pedig folytatta.
– Egy tetszetõs elmélet szerint az ember legfontosabb része a tudata. A test pusztán a földi 

élethez szükséges, és megfelelõ módszerrel elhagyható. Még az agyunktól is meg kell 
szabadulnunk, mert túlságosan sérülékeny. Az elmélet szerint az emberi tudatot kristályokba 
fogják átplántálni…

Döbbenten, megütközve bámulnak rá. Úgy látszik, nem olvasták Nemerét…
Jé elbizonytalanodik. Lehetséges, hogy tévedett volna társai megítélésében? Alkalmatlanok 

lennének? Pedig az imént határozottan érezte, hogy egyiküket sikerült befolyása alá vonnia. 
Nem volna szabad elengednie, de úgy tûnik, nem a megfelelõ elméletet választotta, nem ezzel 
tudja megfogni a fiút. 

Mindegy, most már befejezi, amit elkezdett. 
– Ma még persze idegenkedtek a gondolattól. Jópár év, talán több ezer is eltelik, amíg 

természetes formává válik a kristályalak. Akkor viszont rendkívül praktikusnak tartják majd. 
Hiszen ha nincs test, nincsenek testi szükségletek. Egy kristály szinte a semmibõl is megél; 
gyakorlatilag örökéletû. Halhatatlan.

Jé elhallgat. Megérzi, hogy jó úton halad; mégsem tévedett hát. 
– Persze az, amit most elmondtam, csupán töredéke a science fictionnek. Az egész 

áttekintésére kell törekedni, mert aki az egészet látja, mindent megtudhat az emberrõl és 
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világáról… A sci-fi a bekövetkezõ változásokra figyelmezteti és készíti fel az emberiséget. 
Jé érzi a feléje sugárzó kíváncsiságot, és már azt is tudja, hogy melyikük a kiválasztott. Most 

óvatosan kell bánnia a szavakkal…
Pillanatnyi hatásszünet után kimondja:
– A science fiction mûvészei küldetést teljesítenek…
Mintegy végszóként az udvarról visszatérõ munkások berúgják a mûhely ajtaját, és hangosan 

káromkodva bevonulnak. Jé utoljára végignéz társain, a szemekbõl próbálván kiolvasni az 
eredményt. Igen, egyikükkel részletesebben kell beszélgetnie. A fiú majd hozzásompolyog és 
elmondja, hogy õt érdeklik ezek a dolgok… A többiek sajnos szimpla hülyének tartják Jét. Nem 
baj, egyelõre ez az egy ember is kemény munkát fog igényelni. Felkészíteni arra, hogy soraikba 
lépjen, nem lesz könnyû. Elõször a fanok szintjére vezeti el, ahonnan aztán…

Jé hirtelen megborzong. Érzi, hogy a fiú tanítása nem az õ feladata lesz… Egy másodpercig 
mintha jeges kéz szorítaná szívét; tényleg, mint a regényekben. Erõt vesz magán, elfintorodik, 
aztán munkához lát. Nincs sok ideje. 

*
Pénteken véget ér a nyári gyakorlat, és a másodikosok szétszélednek. Bercinek végre sikerül 

Kávét lecsábítania a parkba, és Kávé, akinek már saját fizetése van, nem érkezik üres kézzel. A 
bor mellé így két üveg nulla-kettes cseresznyepálinka is jut Jojó és Berci nem kis örömére. 
Igaz, hogy hétfelé kell osztani, mert mintha megéreznék az ingyen pia illatát, rövid idõn belül a 
banda valamennyi tagja megjelenik a törzshelyükké nyilvánított három padnál, de így legalább 
el lehet dicsekedni elõttük Kávé barátságával. 

Jé este tíz óra után fut össze a társasággal a futballpálya mellett. Nincs teljesen sötét, és a 
telihold sápadt fénye kísértetiessé varázsolja Jé karcsú alakját. Tudja, hogy aznap már nem jut 
haza, mégis nyugodtnak tûnik. Nem érti, mit ordítanak, amikor körbefogják, de leheletük 
arcába csap. Részegek, állapítja meg. 

Nem menekülhet, és nem is akar menekülni. 
– Nézzük, mit tud a prédikáláson kívül – röhög rekedten Berci. Mégsem õ üt elõször, hanem 

Kávé, és ez meglepi Jét. Miért? – kérdezné, de nincs rá ideje. Egyszerre három ütés éri a testét; 
ajkát, bordáit és bal vállát. Meleg, sós folyadék szivárog a szájába, s a következõ ütés a veséjét 
találja el. Aztán ketten a háta mögé kerülnek, lefogják és szétfeszítik a karjait. 

– Íme az ember – suttogja Jé. Michael Moorcockra gondol és a fiúra, akinek tanítását még el 
sem kezdte. 

– Neee! – érzékeli Jojó rémült kiáltását, majd megpillantja Kávé markában a pengét. Szólni 
szeretne, de nem kap levegõt. Amikor a hideg és csillogó fém a testébe hatol, valahonnan a 
távolból vagy talán agyának mélyérõl hallja a hangot: 

Küldetésének teljesítése közben…
Már hajnalodik, mikor a munkába igyekvõ emberek rátalálnak a focipálya kerítésére kötözött 

Jé szétroncsolt testére. A holttest lábainál Jojó térdel, s színtelen hangon ismételgeti Jé utolsó 
szavait: 

– Elói! Elói! Lamma Sabaktani?
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zínesen kavargó hasadékon zuhantam keresztül, s végül, egy fényárban úszó 
keresztúthoz érkeztem. Lazán, könnyedén értem földet. Körülnéztem. Négy irányba S futottak szét egy csomópontból a gyalogutak, s én középen álltam. Nem tudtam, hogy 

hová tartok, nem emlékeztem rá, hogy honnan jöttem. Álltam, és azon töprengtem, hogy merre 
induljak el.

Az egyik úton, hátizsákkal, vándorbottal a kezében, egy fiatalember közeledett. Aztán 
észrevettem, hogy két másik úton is érkezik egy-egy ember.

Perceken belül négyen álltunk a keresztezõdésben; mindannyian tanácstalanul. A három 
vándor épp úgy nem tudta, hogy merre folytassa útját, mint jómagam.

Ekkor belémszivárgott, és felfénylett bennem a felismerés: nem véletlen az, ami 
bennünket egy idõben, egy helyre sodort. Nekünk dolgunk van egymással, együtt kell hát 
továbbmennünk, a negyedik úton.

Felébredtem, és ágyamból kikászálódva, a keresztutat kerestem. Hosszú percekig tartott, 
amíg teljes tudatom visszatért, és felfogtam, hogy a találkozás csupán álom volt.

Éreztem, hogy az álomnak súlyos jelentése van, de ekkor még nem sejtettem, hogy mi az.
Sokáig nem gondolkodhattam, mert határidõs munka várt; sietnem kellett.
Dühösen csapkodtam, amikor kiderült, hogy nincs áram, és mérgemet csak fokozta, hogy 

a mosdóban hiába tekergettem a csapot, mert víz se volt.
Reklamáló telefonra nem volt idõm, kapkodva öltöztem, magamhoz vettem táskámat, és 

kiléptem az ajtón. 

Rémületemben elhûltem a látványtól, ami odakint fogadott. Lakótelepi lakásom 
magányos betondobozként állt az álmomban látott keresztút közepén. Álom és valóság 
egybefolyt, és minden kétségessé vált. 

Visszaléptem a lakásba, becsuktam magam mögött az ajtót, aztán újra kinyitottam, abban 
bízva, hogy az elõbbi káprázatot ezzel a csellel elûzhetem. 

Nem sikerült.
Mi történhetett? Nem értettem. 
Az pillanatok alatt világossá vált, hogy miért nincs villany, és víz – a lakásom minden 

összeköttetés nélkül szakadt ki környezetébõl, a panelerdõbõl, tíz emelet alól, megfosztva az õt 
tápláló közszolgáltatás minden tõgyétõl, elárvulva, védtelenné válva. Már nem nyújtott 
biztonságot többé.

Utolsó reményem a mobiltelefon maradt. Bementem érte, de hiába; nem volt térerõ, egy 
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hangyányi sem. Ettõl úgy kétségbe estem, mintha ezzel utolsó leheletemtõl fosztottak volna 
meg. Mi történt? Hol vagyok? Cikáztak agyamban a kérdések választalanul, körbe-körbe, 
majd ernyedten, kifáradva hulltak vissza saját fejemre.

Eszembe jutott újra az álmom, kimentem ismét a szabadba, és egy ideig ész nélkül 
rohangáltam föl-alá a lakás körül, segítségért kiáltozva. Álmomban emberek jöttek, és 
társaimmá lettek, most, szinte fanatikus hittel vártam a három vándort.

Az egyik út, épp úgy, mint álmomban, egy kis patak mellett futott. Ezen az ösvényen 
pillantottam meg a közeledõ hátizsákost, kezében vándorbottal. Elé szaladtam, és örömömben 
a nyakába borultam. Nem tudom, hogy mit vártam tõle, talán csak annyit, hogy oldja 
magányomat…

A vándor szívélyesen üdvözölt. Zaklatottan, akadozva panaszkodtam el neki 
riadalmamat, és szavaimat igazolandó lakásomra mutogattam folyton, mint egy eszelõs.

A vándor nem lepõdött meg elbeszélésemet hallva, kedvesen mosolyogva csitítgatott, 
anélkül, hogy bármit is elárult volna idekerülésem körülményeirõl. Mert abban egészen biztos 
voltam, hogy többet tud errõl, mint jómagam.

Leült a patakparton, hátát lakásom betonfalának támasztotta, majd hátizsákjából almát és 
sajtot vett elõ, mit velem megosztva, falatozni kezdett.

Faggatni próbáltam, de õ türelemre intett. Jobb híján, én is ettem.
Ekkor, egy másik ösvényen, egy fiatal lány tûnt fel, könnyû selyemruhája széles, arannyal 

kirakott övvel volt összefogva a derekán, vékony szandáljának pántjához hasonló díszítéssel. 
Virágot szedett, és integetett, amikor észrevett bennünket. Mi talpra szökkenve melegen 
üdvözöltük õt, hellyel és étellel kínálva, mintha régi ismerõsök lennénk. 

Amikor szerencsétlenségemrõl meséltem neki, csak szelíden mosolygott, és a 
virágcsokrot a kezembe nyomta.

Közben a harmadik vándor is megérkezett. Öregember volt már, hosszú fehér hajjal, 
szakállal, sarut és tógát viselt. Külseje, rég letûnt korok emlékét idézte. Bort hozott, és friss 
tejet.

Három társam ételt, italt, szépséget hozott magával, úgy éreztem, hogy nekem is adnom 
kell valamit.

Várakozón pillantottak rám, de én tanácstalan voltam. Nem tudtam, hogy mit adhatnék 
nekik. Zavartan tébláboltam, végül beinvitáltam õket lakásomba. Az öreg vándor csendesen 
csak ennyit mondott:

- Mi nem léphetünk be oda. Emlékezz, te az utat mutatod!
Valóban! Álmomban én jelöltem ki az utat, amin együtt indultunk tovább. Négy ösvény 

volt itt is, mint az álomban, egy a patak mellett, amin a hátizsákos jött, egy virágoktól tarkálló, a 
lány útja, aztán egy köves, meredek hegyoldalról lefutó ösvény, amin az öreg érkezett, és a 
negyedik út, mely, mintha a másik háromból lenne összegyúrva; virágokkal, sziklákkal övezve 
követte tovább a patak folyását. Erre az útra mutattam.
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- Erre menjünk! – mondtam, és társaim követtek.
Szótlanul ballagtunk egymás mögött a keskeny ösvényen egy ideig, aztán egy tisztáson 

megpihentünk. Legidõsebb útitársam ekkor mesélni kezdett:
- Hamarosan egy településre érkezünk, a jották falujába. Én is itt élek, magam is jotta 

vagyok. A keresztút, ahol találkoztunk, folyton változó; különbözõ idõsíkok metszéspontja. 
Régóta ismerjük. Néha vándorok érkeznek hozzánk a távoli jövõbõl, akiket jotta-mesterünk 
vezet haza, miután hosszabb-rövidebb idõt eltöltöttek korunkban. Vannak vándorok, akik 
többször is megjárják ezt az utat, közületek kettõt már ismerek.  – társaim felé biccentett, majd 
hozzám fordulva folytatta:

- Te még nem jártál nálunk, álmod sodort ide. A kor, amelyben élsz, többszázezer évvel 
késõbbi a miénknél. Az álmod nyitott idõrést a két éra közt.  A fiatalember, – itt a hátizsákosra 
mutatott – szinte egykorú veled. Az ifjú hölgy viszont kicsit távolabbról érkezett.

Most a fiatalember szólalt meg:
- 2186-ból érkeztem. Most járok itt harmadszor. Már visszatérõ álmom a keresztút, és a 

jották kora. Ha a mester engedi, akkor egyszer, talán, végleg itt maradhatok. 
- Én Atlantiszból jöttem – mosolygott a lány – Talán a mi világunk emlékét õrzitek még… 

Atlantisz, és e kor között, szinte folyton nyitva áll az idõrés. Gyakran jövünk, megyünk a két 
világ között, és sokat tanulunk elõdeinktõl, a jottáktól. 

Ámulva hallgattam az idegeneket, és közben ezer kérdés fogalmazódott meg fejemben, de 
az öreg leintett, és tovább beszélt.

- A jották kultúrája ötvenezer éves. Számodra sok felfoghatatlannak tûnõ dolgot 
megvalósítottunk már, és ismerjük a Föld jövõjét is. Kedves szülõbolygónkat hamarosan 
elhagyjuk, és egy másik naprendszerben telepedünk le, mert olyan pusztító égi csapás 
közeledik, ami az utolsó szálig kiirtana bennünket. Néhány száz év múlva nyomunk se lesz a 
Földön, új élet virágzik majd, új emberiség fogan. Ennek képviselõi vagytok ti mind. Most 
gyertek, jotta-mesterünk elé vezetlek benneteket!

Szó nélkül ballagtunk az öreg után, sorban; elõbb a lány, majd én, aztán hátizsákos társunk 
következett. Hamarosan egy kis völgybe érkeztünk, melynek szélén, egy azúrkék színû tó volt. 
Ebbe futott bele a mi patakunk is. 

A völgyben fából, és bõrbõl készült kunyhók álltak, körülöttük emberek sétálgattak, 
üldögéltek, vagy hevertek. Úgy tûnt, hogy itt senki sem dolgozik, mindenki ráér, pihen. „Talán 
ünnepnap van.” – gondoltam magamban, majd azon csodálkoztam, hogy a csillagközi útra 
készülõ emberek, miért ilyen nomád körülmények közt élnek…

Döbbenetemnek hangot adva, faggatni kezdtem az öreg jottát. Õ mosolyogva válaszolt:
- Persze, hogy meglepõ ez számodra, hisz ti a technika bûvöletében éltek, pusztítva, 

mérgezve a természetet, béna bábként csüggve gépeitek csecsén. De útitársad, ki száz évvel 
ifjabb nálad, már ismeri a természetes életmódhoz visszavezetõ törekvést. Az ember, 
elsõsorban szellemi lény, lelkének fejlõdése, szellemének táplálása a fõ cél. Az anyagi test 
csupán eszköz, egy megjelenési forma. Korotok embere hajlamos errõl megfeledkezni, és 
hörcsögmód gyûjteni, habzsolni magába, maga köré az anyagot, miközben szelleme fuldoklik 
belé. Menj haza, vándor, és zúzd szét beton-börtönöd! Szabadítsd ki a lelked, és meglátod, 



Keresztút

40

repülni fogsz! Nincs olyan távolság, amit szellemed le ne gyõzhetne.
Földbegyökerezett lábbal hallgattam az öreget, aki ekkor könnyedén elrugaszkodott a 

talajtól, és néhány méterrel a fejünk fölé emelkedett, majd visszaereszkedve közénk, az egyik 
kunyhóhoz vezetett bennünket.

Tíz év körüli kislány fogadott a bejáratnál. Az öreg meghajolt a gyermek elõtt, és így szólt 
nagy tisztelettel:

- Mester! Az idõrésen újabb vándorok érkeztek hozzánk. Vezesd õket vissza saját korukba, 
legjobb belátásod szerint!

A gyermek biccentett, az öreg pedig távozott. 
- Kövessetek! – mondta a kislány, és egy bõrfüggönyt föllebbentve, kunyhójába lépett. 
Odabent csodálatos fényárban úszott minden, pedig lámpának, gyertyának nyomát sem 

láttam, és az egyszerû, kicsi kunyhó a földre terített állatbõrökön, és szõrméken kívül teljesen 
üres volt. 

A kislány kényelmesen elhevert a bõrökön, és társaim példáját követve, én is leültem. 
Percekig hallgatunk, és néztük egymást. Amíg engem figyelt a gyermek-mester, olyan béke, 
nyugalom, és szeretet áradt szét bennem, hogy sírni tudtam volna a boldogságtól. Pedig 
éreztem, hogy a vesémbe lát. Tudtam, hogy ismeri minden gyarlóságomat, minden vétkemet, 
és mégis, ezzel együtt is szeret.

Nem akartam hazamenni, szerettem volna itt maradni örökre. Megértettem azokat a 
vándorokat, akik újra és újra visszatértek.

- Atlantisz lánya! – szólt a gyermek elõször a jobbomon ülõ társamhoz – Velünk 
maradhatsz az indulásig. Csak akkor küldelek haza, amikor elhagyja népem ezt a bolygót. 

- Köszönöm, mester. – válaszolt örömmel a lány.
- Néhány napot te is velünk tölthetsz. – fordult most a kislány komoly hangon a jövõbõl 

érkezett fiatalemberhez – Megtanulhatsz itt néhány dolgot, ami hazatérve, segít az utadon. 
- Köszönöm, mester. – felelt a hátizsákos is vidáman.
A gyermek most hozzám fordult:
- Amiért te idejöttél, azt már megkaptad. Vigyél magaddal egy kis fényt sötét korodba! 

Téged most hazaküldelek. 
- Kérlek, mester, engedd, hogy itt maradjak! – mondtam rémülten.
- Menned kell. Fogadd el ezt, és ne a változtathatatlant akard megváltoztatni! Talán még 

visszatérhetsz.
- Köszönöm, mester. – mondtam most én is, bár annyira fájt, hogy ilyen hamar 

kiebrudalnak ebbõl a tiszta, szabad világból, hogy üvölteni tudtam volna. 
- Feküdj le, és aludj! – szólt rám a gyermek, és én engedelmesen eldõltem. Színesen 

kavargó hasadékon zuhantam keresztül, majd agyamra sötétség borult.

Amikor felébredtem újra, szobámban találtam magam. „Micsoda álom volt!” – 
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– Miért nem akarsz újra menni?
– Mert kudarc volt az egész életem. Elég volt belõle, nem akarok újabb kudarcokat.
– Inkább feladod?
– Igen.
– A feladás is kudarc.
– Méltó befejezése az egésznek.
– Ironizálsz. Inkább mesélj a kudarcaidról!
– Miért?
– Mert szeretném megismerni az utat, ami a feladáshoz vezetett.
– Jó, legyen! Úgyis ráérek éppen, hát mesélhetek, de „happy end”–re ne számíts! Már a 

kezdet is rossz volt, mert amikor megszülettem, anyám lemondott rólam és intézetbe adott. 
Nem ismerhettem a szüleimet, és a családomat.

– Ez nem a te kudarcod.
– Talán nem. De nekem kellett vele együtt élni. És az intézeti élet nagyon kemény volt; a 

srácok engem használtak bokszzsáknak: folyton vertek.
– Nem tudtad megvédeni magad?
– Nem. Egyedül voltam, õk meg mindig csapatostul rohantak rám. Egyszer panaszkodtam 

rájuk a nevelõknél, de ezt is én szívtam meg. A nevelõk egyesével vallatták õket, mégis mind 
azt állították, hogy hazudok, és valójában én vagyok az, aki a többieket szekálja. Persze, hogy a 
végén engem büntettek meg. A srácok pedig árulónak bélyegeztek, félholtra vertek, a WC-be 
nyomták a fejem, és ettõl kezdve „Szar” lett a nevem.

– És az iskola?
– Az intézeti balhék miatt nem tudtam tanulni, folyton a bukás szélén álltam. Jóformán abból 

éltem, ami az órán, elsõ hallásra megragadt a fejemben. 
– Mégis leérettségiztél…
– Persze, majdnem harminc évesen. Az általános iskolából szakmunkásba mentem, de ott se 

volt jobb a helyzet; folyton engem maceráltak, így végül kimaradtam. Beálltam 
segédmunkásnak egy szobafestõ mellé. Az legalább normális volt velem. Mindig „Fiam”–nak 
hívott, és nagyon tisztességesen fizetett. Õ mondta folyton, hogy tanuljak, mert különben sose 
lesz belõlem semmi.

– Akkor ez mégsem volt kudarc…
– De, hidd el, az volt. Az igazi kudarchoz mindig kell valami jó, amit aztán elveszíthetsz. Van 

tapasztalatom a témában, tudom, mit beszélek. Azt mondják, hogy „minden jó, ha jó a vége”, de 
nálam minden jónak rossz lett a vége. Egyik este hazafelé mentünk munka után a mesterrel, és 
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megtámadtak bennünket. Persze éppen aznap végeztünk egy komolyabb melóval, zsebünkben 
volt kétheti fizetésünk. Mindent elszedtek tõlünk, és alaposan helyben hagytak. A mester már 
túl öreg és gyenge volt ahhoz, hogy egy ilyen verést túléljen. Nekem a karom és a bordám 
eltörött, mégis rám fogták, hogy én vertem agyon az öreget. Hajszálon múlott, hogy nem 
csuktak le érte.

– Az viszont újabb pozitívum, hogy nem csuktak le.
– Szerinted ez valóságos sikersztori, ugye? Hát, megvallom, hogy én ettõl még nem éreztem 

magam mázlistának. Nem találták nálam az eltûnt pénzt, így bizonyíték hiányában 
felmentettek. Hónapokig lézengtem ezután munka és pénz nélkül. Öregasszonyok batyuit 
segítettem hazacipelni a piacról, ezért kaptam ezt–azt: egy tányér levest, egy fürt szõlõt, vagy 
zsíros kenyeret. Nem nagy valami, de legalább nem haltam éhen. 

Végül egy építkezésen vállaltam segédmunkát, persze feketén. Több mint két évig 
csináltam. Nem volt TB–m, nem fizettem adót, ha volt munka, akkor volt pénz is, ha beteg 
voltam, vagy nem akadt meló, akkor pénz se volt. A tél volt mindig a legnehezebb, hacsak nem 
esett hó. Mert ha havazott, akkor lehetett havat hányni az öreglányoknál, és megint jutott egy 
kis kaja. 

Ebben az idõben egy nyomorult kis, dohos alagsori szobát béreltem, és igyekeztem 
félretenni minden pénzt, amit csak lehetett. Na, nem milliókat, az egyszer biztos. 

Közben szerelmes lettem, de nem voltam elég jó a csajnak, mert az elsõ adandó alkalommal 
lelépett egy pénzes pasival. 

Aztán a munka mellett újra tanulni kezdtem, mert elegem lett az utolsó, tróger 
culágerkedésbõl. Kitanultam a bõrdíszmûves szakmát, de az iskola miatt egyre kevesebbet 
tudtam melózni, így rájártam a félretett pénzemre. Mire megszereztem a szakmát semmim se 
maradt. 

– És sikerült valamivel elfogadhatóbb munkát találni?
– Igen. Fölvettek abba a mûhelybe, ahol a gyakorlatomat töltöttem, mert elég ügyesnek 

tartottak. Kis cég volt, kevés kuncsafttal, kevés bevétellel, így nem volt valami fényes a 
fizetésem, de a dohos albérleti szoba árán felül egy kevéskét megint tudtam spórolni, 
félretenni. Egyre többet melóztunk, sokszor napi 10–12 órát, heti hat nap. Mindent kézzel 
csináltunk, és bizony, gépekkel kellett versenyeznünk. A piac képtelenné vált arra, hogy 
megfizesse a munkánkat. Nem bírtuk a versenyt, a multik bedarálták a céget, a tulajdonos 
csõdbe ment, én pedig megint munka nélkül maradtam, miközben egy újabb nõ hagyott 
faképnél. 

Sokáig nem találtam új munkát, de az építkezésre nem akartam visszamenni. Megint 
feléltem az összes pénzem, és a végén még az albérletbõl is kipenderítettek. Hajléktalan lettem 
egyik napról a másikra. 

Hajléktalan szállóra mentem, mert máshová nem tudtam, de megloptak, elszedték 
mindenemet, amit csak mozdítani lehet: cipõt, órát, gatyát, zoknit, a könyveimet, a rádiómat, 
de még a gombokat is levagdosták a rajtam lévõ ingrõl, amíg aludtam. Kimentem inkább az 
utcára, valamelyik parkban mindig találtam egy üres padot. De még ebben se volt szerencsém, 
mert egyik éjszaka huligánok támadtak rám, megkéseltek; és kevésen múlott, hogy nem 
nyírtak ki. 
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– De túlélted…
– Sajnos. Jobb lett volna már akkor kilépni ebbõl az egészbõl, megspórolhattam volna 

magamnak néhány év kínlódást. Három hétig kórházban voltam, addig volt jó nekem. Kicsit 
meg is nyugodtam, és átgondoltam az életem. Felkeresett egy szociális munkás is, és 
felajánlotta a segítségét, amit én úgy fogadtam, mint a vízben fuldokló a felé nyújtott kezet. 25 
éves kölyök voltam ekkor, és már egy emberroncs. Jó volt, hogy valaki foglalkozik velem. 

Neki köszönhetem, hogy kicsit kultúráltabb, emberibb hajléktalanszállóra kerültem, és 
kaptam munkát. Igaz, hogy az rettentõen monoton volt; egy végtelenített futószalag mellett 
ültem, és már nem is emlékszem, hogy mit kellett csinálnom, csak az maradt meg bennem, 
hogy néhány nap alatt szinte zombivá váltam. 

Anyagilag viszont kicsit összekaptam magam, és bejutottam egy munkásszállóra. Hogy el 
tudjam viselni a munka egyhangúságát, és némiképp még embernek érezhessem magam, 
beiratkoztam esti gimnáziumba, és sikeresen le is érettségiztem. Közben találtam egy 
antikváriumot, ahol megbíztak alkalmanként egy–egy régi könyv újrakötésével. 

Megint tudtam spórolni egy kicsit, sokadszor kezdve elölrõl az életet. Egy ideig határozottan 
úgy tûnt, hogy most végre rendezõdnek a dolgaim. Az antikvárium ajánlására maga mellé vett 
egy könyvkötõ mester. A sors pedig úgy alakította, hogy éppen a mester lányába lettem 
szerelmes hamarosan, aki viszonozta érzéseimet, és fényt hozott az életembe. Így végül a 
mester nem csak munkát adott, hanem drága leánykáját is hozzám adta feleségül, és a 
családjába, házába fogadott; lánya után fiaként szeretett. 

Harminc éves voltam, amikor megnõsültem, és minden addigi nyomorúságom ellenére 
boldognak éreztem magam.

Apósom csendes, barátságos özvegyember volt, az esküvõ után társául fogadott a 
vállalkozásába és egy évvel késõbb visszavonult, rám hagyva az üzletet.

A feleségem a világ legdrágább teremtése volt, az életemnél jobban szerettem. Két boldog 
évet töltöttünk együtt, és már vártuk közös gyermekünk megszületését, amikor a terhesség 
utolsó hónapjában feleségem hirtelen rosszul lett, és mire a mentõvel beértünk a kórházba, õ is 
és a baba is meghalt. Vannak ugyan elméletek a halál okára, de a pontos diagnózist nem sikerült 
felállítani. Ekkor kezdtem inni...

Sok piással találkoztam, amíg az építkezésen dolgoztam, még többel, amíg hajléktalanként 
éltem. A munkásszállón is ivott majdnem mindenki, de én tartottam magam. A feleségem 
haláláig soha, egyetlen egyszer se rúgtam be. Akkor igen. Aztán másnap is. Majd szép lassan 
minden nap.

Apósom jólelkû ember volt, de nem bírta sokáig elviselni, amit mûvelek; kedvesen, 
barátságosan, sajnálkozón kirúgott.

Megint az utcán voltam, szállás nélkül, munka nélkül, pénz nélkül, és most már piásan. 
Apósom adott ugyan némi pénzt, amikor elküldött, de az pár nap alatt lefolyt a torkomon.

Összeakadtam a kocsmában egy rossz hírû társasággal; munkát ajánlottak, kellett a pénz, 
elvállaltam. Betörni jártunk éjszakánként. Egy hónappal késõbb a sitten ültem betöréses 
lopásért, és bûnszövetkezetben való részvételért. A feleségem halálától a börtönig szinte 
folyamatosan részeg voltam, nem emlékszem részletekre. A tárgyaláson még a társaim nevét se 
tudtam megmondani. Négy és fél évet kaptam, de most se tudom pontosan, hogy miért.
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Igazándiból nem bántam, hogy lecsuknak, vicces, de ezzel egy idõre megoldódott a 
lakásprobléma, és azon se kellett görcsölni, hogy honnan szedjek pénzt egy falat kenyérre.

A feleségem nélkül meg mindegy volt, hogy hol vagyok. A szabadság nem jelentett 
számomra semmit.

A sitten nem jutottam piához, így elég gyorsan kijózanodtam. Az elsõ idõszak kísértetiesen 
emlékeztetett az intézeti idõkre, még egy volt intézetis sráccal is összefutottam, aminek 
köszönhetõen elõkerült régi „becenevem”: megint mindenki „Szar”–nak hívott. Minden 
marhaságért belém kötöttek, és ismét én lettem a bokszzsák.

Érdekes, hogy ez már nem dühített úgy, mint kölyökkoromban; elfogadtam ezt az ismerõs 
szerepet, ami faramuci módon még valamiféle biztonságérzetet is adott. Tudtam, hogy mit 
várnak el tõlem, és azt is, hogy én mire számíthatok. Különben meg nem érdekelt semmi. 
Valami meghalt belõlem a feleségemmel és a kisbabánkkal együtt.

A sitten is volt meló, mindenféle bedolgozásokat végeztünk, néha összeszereltünk ezt–azt, 
máskor ragasztgattunk, vagy apró fatárgyakat smirgliztünk. Egyszer új munkát kaptunk: 
bõrtáskákra kellet fület varrni. Kérdezték, hogy tud–e valaki varrni közülünk, akkor 
jelentkeztem, hogy nekem bõrdíszmûves a szakmám, értek hozzá. Rám bízták a munka 
felügyeletét, és nekem kellett betanítani a többi rabot. Egyszeriben megváltozott a helyzetem, 
többet már nem vertek. 

Jól dolgoztunk, ezért elismerést is kaptunk. A munka engem is visszadobott egy kicsit az 
életbe, elhatároztam, hogy ha kikerülök a sittrõl, megpróbálok újra a szakmámban 
elhelyezkedni. Már voltak terveim, vártam a szabadulás napját. 

Jó magaviseletért három hónappal elõbb szabadultam. Bekerültem egy rehabilitációs 
programba, így sikerült új munkát és munkásszállást találnom, egy meglehetõsen nagy cég 
apró porszemeként, betanított munkás lettem, egy sörgyár palackozó üzemének üvegmosó 
gépe mellett. 

A múltamról nemigen kérdeztek, én meg nem beszéltem, egyszerûen csak tisztességesen 
dolgoztam, és újra gyûjteni kezdtem a pénzecskémet. Sörhöz bármikor könnyedén 
hozzájuthattam volna, mégsem ittam soha többé. 

Egy évvel késõbb, amikor már valamennyire összeszedtem magam, elhatároztam, hogy 
fölkeresem volt apósomat, és megkérem, hogy hadd dolgozzak nála újra. Ekkor tudtam meg, 
hogy amíg ültem, õ is meghalt, még egy évvel sem élet túl a lányát. Sajnálom hogy elment, 
jóravaló ember volt, és be kell vallanom, hogy egy kicsit tanácstalanná is váltam, mert bíztam 
benne, hogy visszavesz az öreg maga mellé, ha látja, hogy abbahagytam az ivást. Hát, megint 
nem volt szerencsém. 

– De aztán mégis sikerült ismét a saját szakmádban elhelyezkedni.
– Igen, egy jó fél évvel késõbb. Állandóan böngésztem az álláshirdetéseket és megint egy 

könyvkötéssel foglalkozó céghez kerültem. Mondjuk, itt már a gépek végezték a munka 
dandárját, de én nem gép mellé kerültem, hanem korábbi szakmai gyakorlatomnak 
köszönhetõen meós lettem. Nem voltam teljesen elragadtatva ettõl a munkától sem, mert 
igazság szerint sokkal jobban szerettem a bõr kézi megmunkálását, az egyedi, kézzel gyártott 
termékeket, de mindent összevetve azért nem volt olyan rossz. A fizetésem is komolyabb volt, 
mint a sörgyárban: megengedhettem végre magamnak, hogy egy apró lakást kibéreljek, és 
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kezdtem embernek érezni magam.
– Ez egészen jól hangzik.
– Valóban. Sikerült egy kicsit ráncba szednem az életemet, bár korántsem voltam elégedett, 

hiszen már a negyvenhez közeledtem, és nem igazán dicsekedhettem az életben elért 
sikereimmel, eredményeimmel. Kedves feleségemet soha nem feledtem, hiánya folyton vérzõ 
seb a lelkemben, de éreztem, hogy nem maradhatok örökre egyedül, elhatároztam hát hogy 
társat keresek magam mellé. 

Szórakozni, ismerkedni nem jártam sehová, ezért újsághirdetéseket böngésztem, és 
megismertem így egy elvált nõt, aki férjet keresett és pótapát négyéves kislánykájának. 
Találkozgattunk, megkedveltük egymást; összeházasodtunk. Nem volt ez lázas szerelem, 
inkább meleg baráti érzések kötöttek össze bennünket, de jól esett mindkettõnknek, hogy nem 
vagyunk egyedül.

– Kezd a történeted határozottan pozitív irányba fordulni.
– Ó, ne nagyon éld bele magad! Néhány héttel az esküvõnk után megjelent a feleségem elõzõ 

férje, és mindenáron el akarta vinni a kislányt. Megfenyegetett bennünket, hogy ránk gyújtja a 
házat, ha nem adjuk neki a gyereket. A feleségem nagyon kiborult, nem akarta, hogy a kicsi az 
apjához kerüljön, mert az ürge alvilági kapcsolatokkal rendelkezett és amúgy is egy vadállat 
volt, míg együtt életek, a feleségemet is sokszor elagyabugyálta. Bírósághoz fordultunk 
segítségért, de pórul jártunk, mert a pasi megtudta, hogy börtönviselt vagyok, és úgy állított be 
a bíróság elõtt, mintha megrögzött bûnözõ lennék, aki elcsábította az õ amúgy is laza 
erkölcsûnek feltüntetett feleségét, tõle, aki persze egy megtestesült angyal. A bíróság neki ítélte 
a gyereket, a feleségem pedig ment utána; vissza a vadbaromhoz. De úgy tûnt, hogy az ürgének 
még ez sem volt elég, mert két nappal azután, hogy az asszony elköltözött tõlem, leégett a lakás, 
amiben laktam. Gondolom, hogy nem véletlenül, bár a rendõrség nem találta nyomát 
szándékos gyújtogatásnak. A lakás ugyan nem az enyém volt, én csak albérlõ voltam ott, de 
minden cuccom bennégett, így eléggé padlóra küldött engem is az eset. Spórolt pénzem 
nemigen maradt, mert a pereskedés sokat fölemésztett, vagyis hirtelen megint elég mélyre 
süllyedtem.

– Azért a munkád még megvolt…
– Meg. Ezért is tudtam másik lakást bérelni. Aztán ez az élet sem tartott sokáig, mert a cégnél 

leépítések voltak, és engem az elsõk között küldtek el, ma sem igazán tudom, hogy miért, mert 
a munkámmal mindig elégedettek lehettek, és lázongó alkatnak sem mondhat engem senki. 

Szóval, már nem is tudom, hogy hányadszor lettem megint munkanélküli, de most azért egy 
kicsit a szerencse is rám mosolygott, mert az egyik kollégám, akit velem együtt rúgtak ki, saját 
céget alapított (megtehette: volt mibõl) és volt cégünk konkurenciájaként lépett a piacra. 
Szóval, ez az ember fölkeresett, hogy dolgozzak nála, így nem kellett sokáig rágnom a kefét, 
hamar lett új munkám, igaz, kicsit kevesebbet kerestem, mint elõtte, de a légkör valamivel jobb 
volt, és a feladat is jobban tetszett, amit rám bíztak, mert enyém lett a tervezés.

Századszor dõlhettem volna hátra, megnyugodva, bedõlve a „minden rendben” – érzés 
illúziójának, ha nem lettem volna már veszettül rutinos a kudarc–halmozásban. Egészen biztos 
voltam benne, hogy valami baromság megint történik velem. Persze így is lett. 

Kábé két hónap múlva megjelent a második feleségem a kislánnyal, és zokogva könyörgött, 
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hogy menekítsem meg õket volt férjétõl, akire megint rájött a hepaj, és újfent azzal 
fenyegetõzik, hogy lemészárolja õket.  Nem kellett hozzá három nap, és mindenemet pénzzé 
tettem, kiléptem a munkahelyemrõl és egy istenháta mögötti faluba költöztünk. Némi pénzt az 
asszony is meglovasított volt ura kasszájából, így tudtunk venni egy kis házat. Feleségem 
óvónõként talált állást, engem pedig felvettek a falu könyvtárába, szinte ingyen munkára, 
könyvtárosnak.

Ha falura költözik az ember, akkor ne álmodjon nagy pénzekrõl, „versenyképes 
jövedelemrõl”, ahogy mondani szokták, de cserébe az is igaz, hogy ott jóval olcsóbb az élet, 
fõleg ha van egy kis kerted. A házhoz tartozott egy kis föld is, azt elkezdtük mûvelni. 
Alapvetõen csendes, kellemes, nyugodt életre rendezkedtünk be, viszonylag gyorsan. 

A könyvtári munka nem terhelt le túlságosan, így szabadidõmben tanult szakmámat 
gyakoroltam: táskákat, pénztárcákat varrogattam, amit a helyiek potom pénzért vittek, mint a 
cukrot.

Idõközben úgy hallottuk, hogy feleségem volt férje lebukott valami csalás ügyben és 
lesittelték. Ettõl kicsit megnyugodtunk, és kezdtük jól érezni magunkat. 

Feleségem terhes lett, és mi izgatottan, szeretettel vártuk a babát. A terhesség rendben 
zajlott, a szüléssel sem volt gond, és az ég mintha kárpótolni akart volna az elszenvedett 
nehézségekért, egyszerre két kisfiúval ajándékozott meg bennünket. A babák egészségesek és 
gyönyörûek voltak. Szinte megint boldognak érzetem magam.

– És ez az érzés se csábít arra, hogy újra megpróbáld?
– Nem. Ha az ember élete sivár, egyhangú, unalmas, szeretetlen, akkor kevesebb benne a 

fájdalom is. Minden apró jó, amit átéltem elveszett, és az elvesztés fájdalma sokkal 
elviselhetetlenebb volt, mintha a jót soha meg se tapasztaltam volna. Elég volt, nem kell még 
egyszer.

Azt látni, hogy az a cseppnyi öröm, az a boldogságszikra, amiért annyit küzdöttél, 
szenvedtél, egy pillanat alatt semmivé válhat, és helyette az iszonyatos magány, fájdalom, 
üresség telepszik rád, nem kell még egyszer.

– Mi történt a családoddal?
– Autóbaleset. Csak én éltem túl, de az egyik lábam nekem is odalett. Az ikrek még csak két 

hónaposak voltak. Egy kamion jött belénk, szabálytalanul elõzött, frontálisan ütköztünk, 
teljesen maga alá gyûrte a kocsit. Abszolút érthetetlen, hogy én miért éltem túl. Arra 
gondoltam, hogy Isten packázik velem, arra, hogy én vagyok a keljfeljancsija. Olyan volt az 
egész életem, mintha folyton egy sötét, mély gödör fenekérõl kellene kimásznom, és amikor 
végre kijutok a fényre, akkor jön Isten, és röhögve visszalök. 

Ha nem packázna velem, engem is megölne. Erre gondoltam akkor, amikor a kórházban 
magamhoz tértem, és megtudtam, hogy ismét elvesztettem mindent, ami fontos volt 
számomra. Ekkor gondoltam elõször az öngyilkosságra.

Miután hazaengedtek, az elsõ dolgom az volt, hogy felakasztottam magam. 
Szerencsétlenségemre azonban elszakadt a kötél, és úgy estem, hogy betört a fejem, 
agyrázkódásom lett és eltört a jobb karom. Visszavittek a kórházba, aztán át a pszichiátriára. 
Egy hónapig benn tartottak, és kõkeményen leszedáltak. 

Otthon, a kábulatból magamhoz térve, beszedtem az összes nyugtatót, amit egy hónapra 
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kaptam. De még le sem ért az elsõ szem, mindet kihánytam. Napokig ültem magamba 
roskadva, a kudarcokkal teli életemen keseregve, aztán végül úgy döntöttem, hogy még 
egyszer, utoljára, megpróbálom.

Összeszedtem magam, és elindultam a vasút felé. Nem volt könnyû a két mankóval, lassan 
haladtam nagyon, de nem adtam fel, mentem kitartóan, tántoríthatatlanul a magam elé tûzött 
cél felé. 

Út közben át kellett kelni a fõúton. Körülnéztem, nem láttam sehol autót, elindultam hát, 
aztán se kép, se hang, itt tértem magamhoz. Gondolom, hogy elütöttek.

– Ismét öngyilkos akartál lenni, vonat alá ugrani, és erre elütött egy autó?
– Nem, félreértettél. Nem az öngyilkosságot, az életet akartam még egyszer megpróbálni. 

Azért mentem a vasúthoz, hogy felutazzak a fõvárosba bõrárut szerezni a munkámhoz. 
Éppen adtam még egy esélyt az életnek, amikor meghaltam.
– Értem, és köszönöm, hogy elmesélted életed fordulatokban bõvelkedõ történetét. Utolsó 

mondatodba kapaszkodva mondom: ha még egy esélyt adtál az életnek, akkor most itt a 
lehetõség, hogy újra megszüless és élj.

– És én nem kérek belõle. Különben is ez már utolsó utáni esély lenne, amihez nem érzek 
magamban erõt.

– Ezek szerint végleges a döntésed?
– Igen. 
– Jó, akkor ezt tudomásul veszem, és a döntésedrõl tájékoztatom a Lélektanácsot. 

Hamarosan értesíteni fognak az ítéletrõl.
– Ezt hogy érted? Nem dönthetek szabadon arról, hogy megszülessek–e újra, vagy sem?
– Te része vagy az Egésznek, tetteid, döntéseid befolyásolják az Egészet. Ezért döntésed 

lehetséges hatását a Lélektanács megvizsgálja, és adott esetben, az Egész érdekében 
felülbírálhatja.

– Akkor mi értelme volt ennek a beszélgetésnek?
– Ezt a kérdést magadnak kell megválaszolnod, mert amíg végigtekintettél elmúlt életed 

eseményein, lehetõséged volt arra, hogy átértékeld az érzéseidet, és új nézõpontból tekints az 
útra, melyet végigjártál.

– A gödör aljától a pereméig nem volt egy hosszú út, de elég gyakran ismétlõdött ahhoz, hogy 
megelégeljem. 

– Ismét ironizálsz. Úgy látom, hogy a nézõpontod cseppet sem változott.
– Jól látod. A hátam közepére se kívánok egy újabb életet. Mikorra várható a tanács döntése? 

Meddig kell várnom?
– Már nem kell várod: az ítélet megszületett.
– Ez gyors volt.
– A szellemi világban az idõnek nincs jelentõsége.
– Jó, de nekem akkor is gyorsnak tûnt ahhoz képest, hogy még el se mondtad nekik az én 

döntésemet…
– Nyugodj meg, a Lélektanács értesült a döntésedrõl, és teljes életutad, érzés– és 

gondolatvilágod ismeretében ítélkezett.
– És mi az ítélet?
– Vissza kell menned.
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Vankó András:

Napóleon

–A menzán fogsz átesni a tûzkeresztségen! – ezt mondták Jeff Mestának az elsõ napján, 
mikor ápolóként munkát vállalt egy elmeotthonban.

A Damsel elmeszanatórium volt az utolsók egyike az Államokban, amely dacolt az új 
összekuszálódott világ kihívásaival. A többi hasonló otthon pácienseit már jó pár éve 
hazaküldték, hogy most a saját hozzátartójukat boldogítsák, vagy az utcákon bóklásszanak 
Világ vége táblákkal, és ne a sorozatos gazdasági válságokkal dacoló állam pénzén 
élõsködjenek. Kevés volt az olyan nagylelkû és döbbentés vagyonnal rendelkezõ ember, mint 
Mr. Damsel, aki ezt az otthont is fenntartotta, és egy „jelképes” összegért cserébe befogadta a 
bolondokat.

Tulajdonképpen Jeff Mestát is a gazdasági válság sodorta ide. Az üzem, amelynek a 
gépsora mellett gubbasztott naphosszat, megszûnt. Gépkezelésrõl, embergardírozásra váltott, 
de az új kollegák azonnal felvilágosították, hogy a bolondokra is csak annyira kell figyelni, 
mint a gyártósor kattogására. Néha kísérgetni kell, és ha vadulnak, jó erõsen a földhöz préselni 
õket. Örült, talán mégiscsak hasznát veszi az üzemben szerzett fizikai erejének.

Tészta volt paradicsomszósszal. Unottan lapátolta befelé, a kollegák beszélgetésébe nem 
kacsolódott be, néha felröhögött egy-egy félhangos viccen, de õ volt az új fiú, látszólag nem 
sok figyelmet kapott. Jobb is volt így, megszokta az üzemben, hogy nem sokan foglalkoznak 
vele. Elsõ napja volt, de máris visszavágyott régi munkahelyére és a kis uzsonnásdobozból 
elõkerülõ szendvicsekre. De – ahogy az okosaktól hallotta –, a váltómûveket összeszerelõ 
üzem a legújabb felmérés szerint belecsúszott a rozsdaövezetbe, amely a fokozatos leépülést 
jelentette. Így is lett, az elbocsátások hulláma õt is elérte. Kevéssel késõbb az egész üzem 
bezárt.

Az étkezde közös volt, illetve a gazdasági irodán dolgozóknak jutott egy elkerített kis rész, 
de az olyanoknak, mint õ a betegekkel együtt kellett étkeznie, hogy addig is szemmel tarthassa 
õket. Hát szemmel tartotta az összes tompa tekintetû, zavart tudatú figurát, akik az étel nagy 
részét inkább az asztal alá rakták, mint a szájukba!

– Két fajta van! Jámbor és lappangó, mi a fiúkkal így osztályozzuk. Biztos van ennek 
valami spéci orvosi neve, de azért elég kiismerhetõk. Nem kell túlbonyolítani! – fordult hozzá, 
egy nagydarab mackós férfi.

– Kösz. Észben tartom. – hirtelen nem tudott épületesebb választ adni.
– Daniel Posato – nyújtott kezet a nagydarab.
Jeff viszonozta, és beszédbe elegyedtek. Daniel külsején még nyomokban sem lehetett 

felfedezni olasz vonásokat. Mindent egybevetve szimpatikusnak találta, olyan figurának, 
akinek nem kell a hátsó szándékaitól tartani, mert egyszerûen nincsenek.

Az étkezde megtelt össze-vissza hangokkal, összefüggéstelen mormogással, de egy alak 
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rekedt, néha fülsértõen magasba forduló hangja vált dominánssá. Jeff elõször nem 
látta, hogy kihez is tartozik, de az ápolók felhördültek és összesúgtak. Napóleon! Ezt 
értette.

Aztán Napóleon felemelkedett, kezét zubbonya egyik zsebébe csúsztatva, ahogy az 
igazit is ábrázolták. A többiek egy-két elhaló zokogás kivételével elhallgattak, Napóleon 
nem csak a tizenkilencedik század elején örvendett nagy tiszteletnek.

– Napóleon, üljön le szépen! – szólt rá Daniel, amint az idõsödõ férfi felmászott az 
asztalra, hogy beszédet intézzen a néphez.

A férfi idegesen nézelõdött, de nem zavartatta magát. Zagyvált az orosz hadjáratról, a 
lipcsei vereségrõl, és a végül a lényeg: következõ héten több zselét akart desszertnek, mint 
ma.

Daniel magával vonta Jeffet, és Napóleon felé lépdeltek az asztalok között. A férfi erre 
eliramodott, és meglepõ fürgeséggel átlendült az ételkiadó pult fölött. A konyhai robotot 
sikerült nagy csattanással felborítania. Még akkor is több zseléért ordítozott, mikor 
leszedték az ócska robotról, és a földre szorították.

Elnyújtózott a fotelben. A nap történténésein gondolkozott. Már nem találta olyan 
rossznak az új állást. Az elõzõhöz képest kifejezetten pihentetõ. Pénzt nem kapott annyit, 
de sok sorstársával ellentétben neki volt munkája.

A tévében egyre többet foglalkoztak a váratlanul felbukkanó hekker csapattal, akik 
értelmetlen, látszólag logika nélküli akciókat hajtottak végre. Egy tagot sem sikerült 
lenyomozni, a hatóságok tehetetlennek bizonyultak. Sõt az akciók nyomára is alig-alig 
bukkantak. Szenzációhajhász cikkek újabban már azt pedzegették, hogy gazdasági 
visszaesések, a pénzvilágban felmerülõ problémák hátterében is ez terrorista csapat áll. A 
kormány tagadott, Jeff badarságnak tartotta.

Kikapcsolta a tévét: elege volt a hírekbõl, olvasott inkább.

Az ápolók nagy része az idõt bagózással töltötte. Napjában csak egyszer-kétszer 
kellett kezelhetetlen betegeket leszerelni. A legtöbbször elég volt egy-egy erélyesebb szó. 
Kivéve Napóleonnál. Õ küzdött az utolsó pillanatig. 

Mindig az ebédlõben jött rá a bolondóra. Beszédet mondott, most éppen nem a zselé 
adag miatt, hanem a nyugtató injekciók eltörléséért küzdött, ami õrá is várt a kis 
mutatványai után. Amint valaki le akarta szedni az asztalról, azonnal eliramodott a kiadó 
pult felé, átvetõdött rajta és ledöntötte a konyhás robotot, és szüntelenül ordított.

Ennek ellenére kedvelték. Van stílusa a Napóleon bá'nak mondták.

Pontosan egy hete állt munkába, Daniel Posatóval jól kijöttek, és a személyzet többi 
tagja közt is akadt még normális figura. Most már õ is részese volt az ebédlõben zajló 
beszélgetéseknek.

Tészta volt most is, mint minden hétfõn, és utána undorító gyümölcszselé. Elvette a 
pultról a kis tányért, a rezgõ massza majdnem lefolyt róla, annyit tett rá a konyhás robot. A 
betegek adagját bámulta, azok is hasonló mennyiségûek voltak.
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Napóleon

A mai program sem különbözött: mire Jeff odaért, a robot már elvágódott a padlón.  
Napóleont ismerték szerte az otthonban, ezért is bosszantotta Jeffet, hogy a gazdasági 

részen dolgozók direkt többet rendelnek abból kulimászból, csakhogy Napóleonnak igaza 
legyen, amit újabb kitörés követ, és persze az ápolóknak kell kezelni. Nem volt ugyan szakértõ, 
de egészen biztos volt benne, hogy ezzel csak tovább erõsödik a beteg tévképzete, ami 
semmiféleképp sem jelentett jót.

– Direkt csináltátok? – szólt oda pár órával késõbb az egyik gazdasági osztályon dolgozó 
titkárnõnek, amint összefutottak a folyosón.

– Mit, Jeff? – kérdezte értetlenül a lány.
– A több zselét! Tudtátok, hogy Napóleon bezsong tõle. Nem volt szép…
– Ezen a héten olcsóbban tudtuk beszerezni azt a trutyit. És a számítógép is többet 

rendelhetett… Ennyit küldött a cég, na… – és széttárta a karját.
– Olcsóbban? Bocs, hogy rád förmedtem.
– Nem történt semmi. Szia, Jeff – és a lány szélesen rámosolygott, amirõl hosszú ideig nem 

tudta eldönteni, hogy mit is jelentett.

A szerdai napokon a város állatmenhelyérõl kaptak kis kedvenceket a betegek, hogy 
eljátszanak velük. Legtöbbször ilyenkor sem volt konfliktus, a cicák és kutyák megnyugtatták 
a pácienseket, de Marcus, az egyik fiatal beteg, jó nyolc métert dobott a macskán, mikor az 
megkarmolta, utána toporzékolni kezdett.

– Szólj nõvérnek! Nyugtató kell! – kiáltotta Jeff, amint sikerült lefognia a fiatalembert.
A többi ápoló szépen betrappolt az épületbe. Sok idõ telt el, Jeff kezdett fáradni, a beteg 

szüntelenül dobálta magát, próbált kiszabadulni. A kollégák jó húsz perc múlva tértek vissza, 
meglepetten ballagtak felé.

– Nincs. – bökte ki az egyik.
– Mi? Nõvér? Biztos kávéznak.
– Nõvér az van, csak injekció nincs. Egy rohadt darab se! Nem kaptunk. Le kell kötözni – 

vetette oda Daniel.
Napóleon kuncogott a szemközti padon. Valamit zagyvált a számûzetés végérõl. Jeff 

elkapta a tekintetét, mire az elcsöndesedett, simogatni kezdett egy kis tacskót.

A várost övezõ ipari park képe napról-napra változott, egyre több ajtóra került lakat és a kis 
Épület eladó tábla a behajtó mellé. Persze azért akadtak még mûködõ üzemek, és néhány új is 
költözött a régiek helyére. Ilyen volt a szellemes nevû Vita Food is, amely elé Jeff taxija 
leparkolt. Fizetett, kiszállt, a kis cetlit a címmel összegyûrte és elhajította. 

Miután tegnap lekötözték a macskás férfit, felballagott a gazdasági irodába megkérdezte a 
lányt, hogy adja meg a cég nevét, ahonnan a zselét rendelik. A titkárnõ nem értett sokat a 
dolgokból, egyre biztosabb volt, hogy a férfi csupán tréfát ûz vele, de azért odaadta.

A nagyüzemi konyha minden jel szerint újonnan nyitott az iparkörzet romjain.
Látnia kellett, semmi több! Be sem ment.
Volt a zsebében egy másik cím is. A szállítmányozó cég telephelyéé, ahonnan többek közt 

az injekciót is kapták. Annak a kapuját lelakatolták.
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Amikor hazafelé már újra egy taxi hátsó részében ült, a rádió hírei a hekker csapatról 
szóltak.

Titkon mindenki arra vágyik, hogy az életben valami igazán nagy és maradandó dolog 
részese legyen. Jeff különbözött, nem szeretett volna ilyen terhet magára venni, de más 
lehetõsége nem maradt. A gondolat már befészkelte magát a tudatába.

Jeff lakása kanapéján henyélt, és a betegek kartonjait lapozgatta. Még este csempészte ki 
az irodából. Kirúghatták volna, de ha sejtése igaz, akkor ez nem fog számítani. 

Napóleon – Bobby Silver –, papírjait hamar megtalálta. A karton szerint súlyos 
tévképzetei voltak, ez nem jelentett nagy újdonságot, és gyors szellemi leépülés is 
megfigyelhetõ volt. Ennyit tudott kihámozni az orvosi szövegbõl. De a kórtörténet nem igazán 
érdekelte, inkább bekerülése elõtti élete izgatta.

A Chichago Tech egykori embere, a kutatásokért felelõs osztály vezetõ programozója, állt 
az adatlapon.

Másnap idegesen toporgott az ebédlõben. Hiányzott a régi munkája.
– Azt akarom, hogy a váltómû összeszerelés újra megkezdõdjön egy, a város melletti, 

üzemben! – utasította a konyhai robotot, miután elvette tõle a tányért.
Egy próbát megért.
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B. Kósa Katalin:

M

Keserû morzsák
a nehéz napom volt.

Gyûrött vagyok, morcos és keserû...
Kiülök a teraszra meditálni egy kicsit, hogy rendbe rázzam a lelkem.
Bámulom odafönt a csillagokat, lent pedig a még éjszaka is morajló város fényeit. Ha sokáig 
nézem a fenti és a lenti fényeket, lassan összemosódnak...
És hiába a fenséges díszlet, ma nem jut az eszembe semmi szép, komoly és harmonikus 
gondolat. Csak kesernyés foszlányok kavarognak a fejemben...amolyan keserû 
gondolat–morzsák...

Valahányadik típusú találkozások–1.

Buszmegállóban–1.

– Meg tudna kínálni egy szál cigarettával? – kérdezte a csöves.
– Tudnám... – válaszolta a járókelõ.
– ?
A járókelõ szó nélkül felszállt a buszra. 

Buszmegállóban–2.

– Meg tudná mondani hány óra van? 
– Igen, meg tudnám mondani. 
– ? –
És a kérdezett nem mondta meg, hanem felszállt a buszra. 

Buszmegállóban–3.

– Én a Lant csillagképbõl jöttem...– kezdte az apró, karcsú, lila kis ufonauta.
– Na és ? Én meg a Lant utcából...– fojtotta belé a szót a buszra várakozó. 
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Aztán jött a busz, az utas felszállt. 
A kis lila nem.
Neki nem volt bérlete. 

Más morzsák–1.

Szakítás

– Szeretsz? – kérdezte a lány. 
– Nem – felelte õszintén a fiú.
– Akkor jó! – könnyebbült meg a lány. – Akkor a telefonszámomat sem kell megadnom. 

Esküvõ

– Nem – mondta a menyasszony.
– Nem – mondta a võlegény.
És így megspórolván a válást, a gyermek-elhelyezési pert, a vagyonmegosztási pert, a kedvenc 
kutyáért és a plazmatévéért vívott csatározásokat, valamint az anyós–konfliktusokat
...boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

Rövid önéletrajz

Halva születtem.

Valahányadik típusú találkozások–2.

Józsi bácsi

– Háá maguk meg mit keresnek itt ? – kiabálta Józsi bácsi fél pár gumicsizmával a lábán, és 
sörétes puskával a kezében. 
– A Hydra csillagképbõl jöttünk, és az értelmes élet képviselõit keressük – felelte a kicsi, zöld 
idegen az udvari villany fényétõl kissé pislogva. 
– Na, akkor nem jó helyen járnak, édes fiam – morogta Józsi bácsi, és visszament a házba, a 
tévé elé focimeccset nézni. 
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Más morzsák–2.

Akció rövidfilm–1.

– Állj, vagy lövök !– kiáltotta a zsaru.
A rajtakapott betörõ nem állt meg.
A zsaru lelõtte. 

Akció rövidfilm–2.

Az emberrabló a kocsiba tuszkolta áldozatát és hangtompítós fegyverével azonnal agyonlõtte. 
Gondosan begyömöszölte a lopott kocsi csomagtartójába, majd felhívta a családot. Pontosan 
tudta, hogy mennyi gyorsan mobilizálható pénzük van, pontosan annyit követelt egy órán 
belül. Persze kikötötte, hogy a rendõrséget ne vonják be. 
A megrémült család persze azonnal fizetett. 
Miután átvette a pénzt, a rabló õket is lelõtte. 
Nem veszõdött a nyomok eltüntetésével, a hullákkal teli kocsit egyszerûen otthagyta a reptéri 
parkolóban, és elutazott Dél-Amerikába.

Újsághír

Jászkaratökösmákos határában négyszögletes gabonaköröket találtak...

Apróhirdetések

Adás–vétel

Gebe eladó, ló áron...

Lovat vennék, gebe áron...   

...Mûködésképtelen, kopott, elavult mosógép eladó méltányos áron. Lakást, kocsit, nyaralót 
beszámítok...

...0.– ft kp.–val, alacsony részletfizetéssel lakásmegoldást keresek. "Minimum 5 szoba, 2 
fürdõszoba, dupla garázs, tetõterasz szükséges." jeligére...
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Állás

Válaszborítékért tájékoztatom különbözõ otthon végezhetõ munkákról...Elõször befizet 
600.–, aztán 4.992.–, majd 52.823.– ft–ot, és máris hozzájuthat egy nem létezõ cég fejléces 
papírjára kacifántosan megszövegezett, semmit nem érõ szerzõdéséhez. A szerzõdésben 
felsorolt telefonszámok garantáltan felhívhatatlanok...

Felvételre keresünk képesítés nélküli autóbuszsofõröket, betanított agysebészeket, valamint 
diszlexiás tördelõszerkesztõt...

Éjszakás gépi és kézi takarítókat felveszünk. Szakirányú végzettség / valamilyen mûszaki 
diploma / szükséges. Legalább három éves NASA gyakorlat elõny...

Termék–Managereket felveszünk. Fizetés jutalékos rendszerben. Saját autó, mobiltelefon, 
vállalkozói igazolvány, a, b, c, d, e, f, g, h, .....x, y, v, z, zs kategóriájú jogosítvány szükséges. 
Saját, kiépített üzleti kapcsolatrendszer, saját számítógépes rendszer, saját értékesítendõ áru 
elõny...

Társkeresõ

Penészvirág jellegû, fonnyadtnak mondott, vagyontalan, állás nélküli, elvált középkorú hölgy 
jóképû, lakással, kocsival rendelkezõ, utazást kedvelõ, nyelveket beszélõ diplomás 
fiatalember ismeretségét keresi " álomházasság" jeligére...

Kimondottan ügyefogyott, elõnytelen megjelenésû, fakó hajú, hiányos fogazatú, csapott vállú, 
csámpás járású, vagyontalan, állástalan, iskolázatlan fiatalember menõ fotómodellt keres 
tartós kapcsolat céljából. Kizárólag 170 cm magas, hosszú szõke hajú lányok írjanak! Duci 
barnák kíméljenek! "igényes" jeligére...

Nyáladzó–részeg, masszív alkoholista süket–néma, alkalmazkodó, fõzni tudó, bokszzsáknak 
is alkalmas rabszolganõt keres totális tönkretétel céljából. "Nékem olyan asszony kell..." 
jeligére...

Reprezentatív megjelenésû, szex centrikus lány érett férfi ismeretségét keresi. Lakás, kocsi, 
kp, bankbetét, 80 fölötti életkor, megrendült egészség elõny. "Vígözvegy" jeligére...

Valahányadik típusú találkozások–3.

Teri néni

A hajó méltóságteljes lassúsággal ereszkedett a víz felszínére. Enyhén imbolygott az egész 
monstrum a fodrozódó hullámokon. 
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– A folyadék összetétele különbözik az otthoni tengerek összetételétõl, de üzemanyagnak 
ugyanúgy megfelel – jelentette a vegyészek vezetõje. 
– Rendben – hagyta jóvá a kapitány. – Folytassák az üzemanyag felvételt!
 A hajó váratlanul forogni kezdett.
A pilóta hiába próbálta felemelni, hiába erõltette a hajtómûveket, az örvény egyre mélyebbre 
rángatta a küszködõ gépezetet. A vészjelzés már fülsiketítõen vijjogott.

Teri néni miután alaposan megkeverte a teáját, hogy a cukor biztosan elolvadjon, élvezettel 
kortyolta a forró italt.
– Remek ez a gyógytea – sóhajtotta – Már nem is fáj a fejem, és a fülem se zúg...

Más morzsák–3.

Kérdõív

A beküldõk közt kisorsolunk 3 kávéscsészét, valamint 200 csomag rágógumit.

...Milyen lakásban lakik?
a., saját tulajdonú családi ház
b., saját tulajdonú lakás
c., bérelt ház
d., bérelt lakás
e., pince
f., sufni
g., jurta
i., egyéb

Mit olvas este, elalvás elõtt?
a., könyvet
b., újságot
c., az aktuális számlákat, felszólításokat

Hány perc múlva alszik el rajta?
a., 10 perc
b.,  5 perc
c., még legalább egy órát dühöngök ébren
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Hány hetente vágja le a körmeit?
a., hetente 
b., 2 hetente
c., állandóan rágom

Melyik kezével törli ki a fenekét?
a., bal
b., jobb
c., egyéb

Valahányadik típusú találkozások–4.

Tamás

Tamás elmerült a csetelésben.
Fülhallgatójában dübörgött a tuc–tuc zene, szeme a monitorra szegezõdött, keze rutinosan 
zongorázott a billentyûzeten. Észre sem vette, hogy ráesteledett. Nem kapcsolta fel a lámpát, 
hiszen úgyis csak a monitort nézte.
A két betörõ egy kis üvegcsörömpöléssel jutott be a teraszajtón. Meglepõdtek, hogy a csendes 
és sötét lakás nem üres. 
– Most mi legyen fõnök ? – kérdezte az egyik. – Lelõjem?
– Ugyan! Minek? – kérdezett vissza a másik, legyintett Tamás felé és zsebre gyûrte a sí 
maszkját. 
Szép kényelmesen, komótosan és alaposan kirámolták a lakást. / Tv, készpénz, ékszerek, cd, és 
dvd gyûjtemény, szobabicikli, falióra...stb./ Aztán már a szanaszét heverõ üvegcserepek 
recsegésére sem ügyelve nyugodtan távoztak.

Tamás továbbra is elmerülten csetelt és hallgatta a tuc–tuc zenét.
Nem sokkal késõbb egy UFO landolt a teraszon.
Az idegenek besétáltak a szobába, és bekapcsolták a fordítógépet.
– A Orion rendszerbõl jöttünk...– hangzott fel ékes magyar nyelven a köszöntõ szöveg.
Az idegenek egyre türelmetlenebbül várakoztak, nyolc lábukon jobbra–balra billegtek.
– Zvwngfhfurksnbkrl ?.../ Játsszam le még egyszer a kapcsolat felvételi szöveget ? / – kérdezte 
az egyik.
– Bhfzrenvkriofmtjgk.../ Ugyan ! Minek? /...– kérdezett vissza a másik, megvakarta hupikék 
fejét, legyintett legalább öt karjával Tamás felé és zsebre tette a fordítógépet.

Tamás továbbra is elmerülten csetelt és hallgatta a tuc–tuc zenét. 
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Más morzsák–4.

Amit feltétlenül magunkkal kell vinnünk egy lakatlan szigetre;

– Trópusi erdõ illatú légfrissítõ spray
– citrom ízû banán
– málna ízû szörp
– T...gazdaságos körte ízû pálinka
– T...gazdaságos kávéfehérítõ tabletta
– alkoholmentes sör
– koffeinmentes kávé
– nikotinmentes cigaretta
– cukormentes cukorka
– tintamentes golyóstollbetét
– saját vélemény-mentes politikus
– rozsdamentes fakanál
– "predátor" típusú légycsapó
– kakukkos karóra
– gõzölõs hajszárító
– színtelen jelölõfesték
– ribizli hámozó késkészlet
– cd visszacsévélõ
– nõi bajuszkötõ
– Micimackó formájú, asztali mobiltelefon tartó
– felhúzható, karácsonyi dalokat éneklõ, mikulásruhás nyuszika
– kutya cipõ és napszemüveg egymással harmonizáló színekben
– rózsaszín, mûanyag, kismalac formájú ceruzahegyezõ
– éjszakai napszemüveg
– sündisznó és sünkutya megkülönböztetésére is alkalmas "barát–ellenség" felismerõ rendszer
– energiatakarékos, lesötétíthetõ olvasólámpa
– távirányítóval vezérelhetõ ajtajú, hamugyûjtõ tartállyal felszerelt ruhaszárító automata
– elõre szagosított macskaalom
– szemfesték színtelenítõ krém
– aranyozott végû, elefántcsont szódabuborék kikeverõ pálcika
– parfümszagtalanító adalékanyag
– teleszkópos, kerekes, kombinációs zárral ellátott strucctojás tartó 6 db.–os, és 10 db.–os 
változatban
– tépõzáras, egy darabos papír zsebkendõ tartó......
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Valahányadik típusú találkozások–5.

Robika

Robi süket–némának született.
Késõbb megvakult. Aztán egy autóbaleset során csigolyatörést szenvedett és kerekesszékbe 
kényszerült. 

És mit gondoltok kivel találkoztak elõször az idegen értelem képviselõi, amikor végre 
ideértek?
Persze azonnal sarkon fordultak és azóta sem láttuk õket...

De nem biztos, hogy jobb lett volna, ha velünk találkoznak...azon a bizonyos lakatlan 
szigeten...elengedhetetlenül fontos felszereléseink halmai közt...kedvenc hirdetési 
újságunkkal a kezünkben.....

avana.huavana.hu
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FELHÍVÁS, ÍRÁSOK, GRAFIKÁK BEKÜLDÉSÉRE AZ AVANA EGYESÜLET KIADVÁNYÁBA 
 
Az Avana Egyesület szeretne az Avana SF Hírlevél és az Arcképcsarnok összevonásával egy olyan 
sci-fi magazint létrehozni, amely egyaránt hírt adna a tudományos kutatások legérdekesebb 
eredményeirõl, a sci-fivel foglalkozó civil szervezetek és klubok tevékenységérõl, helyet adna a kezdõ 
alkotók novelláinak, és bemutatkozási lehetõséget is adna az alkotóknak. 
 

A kísérleti elsõ szám tervezett megjelenése: 2008. szeptember elsõ fele. 
Példányszám: 500 db 
Méret: A/5;  
A kiadvány ingyenes. 
A kísérleti szám témája: „ELDOBANDÓ… avagy szemét, szemét és szemét!” 
 
Várjuk: 
Az aktuális hírek közé, az infobázisba olyan adatokat, mit, hogy hogyan lehet 
hasznosítani, hová lehet/kell leadni az elhasznált, vagy megunt holmikat?  
 
A „Civilek Világa” rovatba a környezetvédelemmel, a sci-fivel, tudománnyal 
foglalkozó egyesületek vagy klubok tevékenységük bemutatását. 
 
A személyesen… rovatba a személyes „szemetes” tapasztalatokat, ötleteket, 
terveket, és az alternatív gondolatokat a szemetes vagy éppen szemét nélküli 
jövõrõl.  
 
A „Sztráda a jövõbe” olyan cikkeket, melyek a legújabb fejlesztésekrõl, kutatásokról 
szólnak, szemétügyben.  
 
A „Sci-fi mesék” rovatba, novellákat, grafikákat vagy képregényeket a szemetes, 
vagy anélküli világról.  
 
Kérjük a szerzõket, alkotókat, a cikkek beküldõt, hogy max. 1 oldal terjedelemben 
mutatkozzanak be, mert minden alkotót szeretnénk olvasóinknak bemutatni. 
 
Beküldési határidõ: 2008. augusztus 10. 
Az anyagok beküldhetõk az alábbi e-mail címekre: 
Csupor Béla:  csuporbela@gmail.com 
Bódi Ildikó:   bodi.ildiko@chello.hu 
 
Az Avana Egyesület a megjelent írásokért honoráriumot fizetni sajnos nem tud. 
Minden alkotónak tudunk küldeni, a megjelentetett Arcképcsarnokból, 10-10 db 
tiszteletpéldányt. 
 
Kérjük az alkotókat, hogy mûveik, írásaik mellett küldjenek egy nyilatkozatot 
arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy az Avana Egyesület által kiadott 
magazinban írásuk, grafikájuk stb. megjelenhet. 
 

Az Avana Egyesület keresi azokat a támogató jogi és természetes 
személyeket, akik e kiadvány további megjelentetésében támogatni 

tudnák Egyesületünket. 
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Marschalkó Zsoltra emlékezik Handó Péter a Palócföld c. folyóirat munkatársa.

„Dolgozom... és élem...” – Dolgozott és élt

Reggel egy kék, szürke, fehér sávokból felépülõ pulóvert vettem magamra, 
éppen olyant, mint amilyenben Marschalkó Zsoltot is annyiszor lehetett látni amint 
merengve, lassuló, bölcs léptekkel, többnyire magányosan végigsétál Salgótarján 
belvárosán, betér a Balassi Bálint Könyvtár zenei részlegére – ahol egykor maga is 
dolgozott –, választani valami hangzó anyagot tanítványai épülésére. Reggel, 
miközben a pulóver nyaka alól elõhúztam szakállam, azon tûnõdtem, vajon ma 
Zsolt felveszi-e az övét?

Délelõtt azzal foglalkoztam, amit egykor Zsolt végzett: „Palócföldeztem”. Éppen 
egy hete ült be utoljára a szerkesztõségbe. A március elsejével kinevezett új 
fõszerkesztõvel, Mizser Attilával (és elképzeléseivel) „ismerkedett”. Fáradt volt. Két 
nappal korábban fejezett be egy színpadra szánt mûvet. Könnyebbnek bizonyult 
tekintete színét a húsvéti ünnepek intenzív munkájára fogni, mint búcsút sejteni 
mögötte, pedig világosan beszélt: „Nem azért érdeklõdök a tervetekrõl, mert bele 
akarok szólni. Én, amikor ugyanezt végeztem, egy év alatt harminc kilót fogytam. 
Már nem kezdeném újra. Ti dolgotok, hogy mit és hogyan szerkesztetek. Csak 
tartsátok meg a lapot.”

Két héttel korábban a Volán pályaudvar közeli aluljáró elõtt futottunk össze. Zsolt 
leszegett fejjel caplatott. Már érlelte magában a Szentendrei Új Kulturális Központ 
drámapályázatára beadott mûvet. A járdán járt, velem szembe haladt, de nem volt 
ott. Gondolatban írt, tervezett. Mert megszólítottam, észrevett. Látszott, terhére 
vagyok. A „kötelezõ” sablonokon kívül ennyit mondott: „Dolgozom egy drámán és 
élem a saját drámám” – majd gyorsan távozott.

Sokszor úgy vélem, az embernek azért van mobiltelefonja, hogy itt, ott, amott 
hagyja. Alig túl a déli harangszón, az éppen bezárt ajtón túl megcsörrent az 
ismerõs hang. Visszafordultam, elõkotortam zakóm zsebébõl, lenyomtam a zöld 
gombot. Öcsém nyolc évvel ezelõtti halála markolt a mellkasomba hasonlóképp.

Marschalkó Zsolttal nem voltunk „barátok”. Ritkán beszéltünk, olyankor is „csak” 
az irodalomról, s legfeljebb egy-egy félszó utalt a magánéletünkre. Volt egy 
hasonló pulóverünk, más-más idõben próbáltunk valamit tenni a Palócföldért, 
ismertük a „társtalan” alkotói magányt.

Alig több mint egy hét múlva, az ûrhajózás világnapján lett volna Marschalkó 
Zsolt 46 éves. Remélem, Kharón ladikja jó vizeken viszi ki ebbõl a kaméleonidászi 
világból az Õ Istene baljára, derûvel nézni a „hátrahagyott” színjátékokat.
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Trethon Judit

Tama Gyula

Czelf István
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Most ide, két nagyon fontos, pontos adat kellene, de te, és mi is tudjuk, ez 
teljesen felesleges. A mikortól és meddig. Te ezt feleslegesnek tartanád, hiszen a 
vetélkedõkben sem nagyon kérdeztél évszámokat. Vagy ha igen, akkor mindig 
megadtad a válaszlehetõségeket is, és nekünk csak választani kellett. De itt ilyen 
lehetõségeket nem szabad megadni, és nem is lett volna érdemes. Tudtuk, hogy 
mikor mi a science-fiction-ra rácsodálkoztunk, te már itt voltál. És köztünk leszel, 
még nagyon sokáig, hogy tétova lépteinket segítsed, ebben a nagy 
vetélkedõben… amit életnek is lehet nevezni.

Ha valaki kérdezte tõled, hogy mi is a te igazi foglalkozásod, soha nem azt 
mondtad, hogy újságíró, hanem, androgogus (felnõtt nevelõ). És ezt a hivatást 
gyakoroltad is közöttünk. Szerveztél nekünk vetélkedõket, meséltél még senki 
által nem látott filmekrõl, fordítottál még nem olvasott könyveket. Mindent 
megtettél, hogy minket nevelni, irányítani tudj, hogy segítsél abban a 
labirintusban, amit lehet science-fictionak, de lehet életnek is nevezni. Ha valaki 
azt mondta, hogy te mégis csak újságíró vagy, akkor leginkább csak az újságíró- 
igazolványodat említetted meg, hogy az milyen jó, mert messzire is el lehet vele 
utazni, hogy találkozni tudj barátaiddal.

Minden évben eljöttél a táborba is, amit te neveztél el, tartottál keresztvíz alá, és 
így lett a neve Szefantor. Ami akkor mindenkit meglepett, de megmagyaráztad, 
hogy ez a név mennyire kézenfekvõ, és te csodálkoztál legjobban, hogy ez csak 
neked jutott eszedbe. Itt a táborban sokat beszélgettünk, hallgattunk érdekes 
elõadásokat. Téged is, mert mindig volt valami érdekes dolog a tarsolyodba, amit 
csak nekünk, és csak ide hoztál, a mi épülésünkre. 

Ezek a szép és tartalmas nyarak megmaradnak emlékezetünkben, mint ahogy 
te is. Ha kézbe veszünk egy könyvet, amit te fordítottál akkor is eszünkbe jutsz. Aki 
science-fictionnal foglalkozik, még nagyon sokáig emlékezni fog, fogunk rád.

És az sem igaz, amit az újságokban írnak, és a tv bemutat, hogy mi történt. Ez 
csak a látszat. Nem más, mint egy nagy ködösítés, egy elõkészítés elkendõzése. 
Nincs baleset, meg szörnyûség. Valójában az történt, hogy kitaláltál számunkra 
egy igazi és káprázatos vetélkedõt, és elmentél elõre, hogy jól elõkészítsd. Egy 
csendes tér-idõ ugrással elmentél a majdani Nagy Vetélkedõ helyére, és ott 
mindent elrendezel. Lesznek csodás kérdések, filmrészletek, és sok-sok ajándék. 
A két barátod pedig azért ment veled, hogy a pontozásnál se legyenek bajok. Mert 
semmi nem olyan fontos, mint a vetélkedõ tisztasága, és a játékosok öröme.

Ígérjük, megyünk és teljes lendülettel és gyõzni akarással részt veszünk a 
vetélkedõn. Tudjuk elõre, hogy te nem csak a gyõzteseknek adsz majd jutalmat….. 

Vásárhelyi Lajos
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Látogassa meg!

az Univerzum kapuja
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A HUNGAROCON 2008. RÉSZVÉTELI ÁRAI: 
 
Literátormûhely:       4400 Ft/3 nap 
M.A.G.U.S. szerepjáték verseny(nevezéssel):  2600 Ft 
VAMPIRE kártyajáték verseny(nevezéssel):  2600 Ft 
Makettkiállítás (nevezéssel):     1500 Ft/nap 
 
Fõprogram: 
 
 Július 25. Július 26. Július 27. 

Belépõ, napijegy 
(Avana tagoknak 10% kedvezmény) 

1500 2200 1500 

 
Vacsora 

700 
(tábortüz 

a kollégium kertjében) 

1300 
(La Fiesta étterem) 

- 

Szállás (kollégium, 4 ágyas szobák) 1800 1800 - 
 
KEDVEZMÉNYEK: 
 
A háromnapos belép? csak:    4400 Ft 
Házastársaknak  egy nap kedvezmény:  8200 Ft 
Egy el?adásra, vagy programra:         500  Ft 
 
A Július 12-ig jelenkez?knek  további 10 % kedvezményt adunk! 
 
Aki az utolsó pillanatban dönt úgy, hogy ezt a hétvégét  mégis velünk akarja tölteni, 
annak sem kell otthon maradnia, mert a helyszínen is elfogadjuk a jelentkezést.  
 

A jelentkezési lapot kitöltve kérjük elküldeni az alábbi címre: bodi.ildiko@chello.hu  ill.   
Bódi Ildikó címére: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 86. 
Részvételi szándékát telefonon is jelezheti: 06/20/974-17-81; 06/32/317-496 





Megjelent az Új Galaxis 12
Zsoldos Péter-Díjas írók, és választott utódaik írásai

Megásárolható a nagyobb könyvesboltokban, vagy közvetlenül a Kiadótól.

www.ujgalaxis.hu, www.kodexnyomda.hu
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