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Előszó 
 
Hallhatjuk a médiában, olvashatjuk a la-

pokban, tanulmányokban, könyvekben, leg-
újabban már közérdekű reklámfilmekben is, 
hogy: „A fogyatékos emberek társadalmi 
befogadásának erősítése mindenekelőtt a 
szemléletváltáson alapul.” 

Az ilyen mondatok sem ritkák: „Nem tör-
ténhet előrelépés, amíg nem küzdjük le az 
előítéleteket, a félelmeket, a tartózkodást, 
amíg a sajnálkozó odafordulást nem váltja fel 
az elfogadás és a valódi, segítő szándék. És ez 
nem pénzkérdés.” 

Ezek – az egyébként szépen hangzó megál-
lapítások – nem többek, mint világba kiáltott, 
visszhangot nélkülöző szlogenek, vagy in-
kább „vádak”, melyek semmiféle megoldást 
nem nyújtanak, nem is segítenek, legfeljebb 
„lelkifurdalást” ébresztenek. Olyan reakciókat 
várnak el az egészséges emberektől – mikor 
egy sérülttel találkoznak –, amit nem volt 
alkalmuk megtapasztalni. A tanulási folyama-
tot ugyanis kiemelték az életükből azzal, hogy 
elzárták előlük a mássággal élőket, azért, 
hogy a sérülteket megvédjék a hátrányos 
megkülönböztetés lelki terhétől, melyekkel 
minden bizonnyal szembesülnének, ha az 
épek közt élnék hétköznapjaikat. 

Persze az ember tanulhat önszorgalomból 
is, hiszen erre az Internet ma már minden 
lehetőséget megad, csak ahhoz, hogy érdek-
lődése az élet egy bizonyos területe felé for-
duljon, a témába bele kell „ütköznie”. Fel kell 
fedeznie magának, hogy úgymond: „ilyesmi 
is van a világon, nekem eddig fogalmam sem 
volt erről”. Ha fizikai valóságában nem szem-
besül naponta egy bizonyos problémával, 
annak megoldási módozataira sincs ösztö-
nözve. Eszébe sem fog jutni, hogy bővebb 
információkat szerezzen például a hátfájásról, 
amíg neki vagy valamelyik szerettének nincs 
ilyen problémája. Jelen esetünkben a mentális 
és fizikai sérültekről sem fog bővebben tájé-
kozódni, hiszen nem érintkezik naponta ilyen 
emberekkel. 

Olyan elvárásokat közvetítenek a bevezető-
ben említett mondatok, amelyeket még azok-
nak is hosszú hónapokba telt elfogadni, akik-
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nek közvetlen környezetükbe, családjukba 
ilyen mássággal élő, különleges ember került. 
Az elfogadáshoz megértésre van szükség. 
Hogy megértsünk valamit, ahhoz tisztán kell 
látnunk. Hogy megértők és tisztánlátók lehes-
sünk és egy életet/életformát képesek le-
gyünk elfogadni, teljesnek tekinteni, ahhoz 
sok-sok információra és főként gyakorlati 
tapasztalatokra van szükségünk. Gyakorlati 
tapasztalattal sajnos mi sem szolgálhatunk a 
kedves olvasóknak, hiszen a mássággal élőket 
még mi, sci-fi kedvelők sem tudjuk fizikai 
valójukban itt és most materializálni. Kiadvá-
nyunk csupán informálásra szolgál, hogy egy 
kicsit a figyelem fókuszába hozzuk a különle-
ges embereket, akik szintén ebben a naprend-
szerben élnek, mi több ezen a bolygón, ebben 
az országban és minden bizonnyal azon a 
településen is, ahol Ön él. Szeretnénk rámu-
tatni, hogy többet kell megtudnia mindenki-
nek ezekről az emberekről, akik segítségre, 
támogatásra és a szeretetünkre is rászorulnak.  

Az információ segíthet abban, hogy észreve-
gyük: nem jó, ha gyerekeinket – a normál 
képességűeket és a problémákkal élőket – 
egymástól elszigetelten neveljük fel, ugyanis 
így megfosztjuk őket egy sor olyan élménytől, 
tapasztalattól, ami egészséges személyiségük 
fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges. 
Ezeket a tapasztalatokat, a felismerést, hogy 
„lám, én is tudtam segíteni, én is képes voltam 
megértést tanúsítani, szeretni olyan embert, 
aki alig érti a világot, képes vagyok támaszt 
nyújtani neki” semminemű mesterséges 
tanítás, nevelés nem pótolhatja. A mássággal 
élő gyermekeket pedig megfosztjuk attól az 
élménytől, hogy a világ sokszínű, vannak 
másféle emberek, akik másként élnek. 
Őszintén reméljük, hogy a „különlegesek” 
világát a fantasztikus novellákkal, a tudo-
mány színes híreivel egy picit az Ön szívéhez 
is közelebb visszük, és segítséget nyújtunk 
abban, hogy az a bizonyos „szemléletváltás” 
hamarabb bekövetkezhessen! 
 

Bódi Ildikó 
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Döntéseink és életünk minősége 
 

Egy élet akkor minőségi, ha − mind rövid, mind hosszú távon − hatékony is, sikeres is. 
Rövid távon akkor tudunk hatékonyak lenni, ha tisztázzuk, mik is a céljaink. 

Sokan itt tévednek: a hasznot nézik, amit el szeretnének érni. Gondoljuk meg, eredményes 
lehet-e egy focista, ha nem él a játékban, de még csak nem is a pályát figyeli, hanem az 
eredményjelző táblát bámulja? Nyilván nem. Olyan ez, mint az egészség, a boldogság, a 
szerelem vagy épp a gazdagság. „Egészségesnek kell lennem! Boldognak kell lennem! Sze-
relmesnek kell lennem! Gazdagnak kell lennem!” Hová jut, aki így gondolkodik? Hát, nem 
egészséges lesz, hanem hipochonder. Nem boldog vagy gazdag lesz, hanem megkeseredet-
ten nyomorult. Lehet, hogy szerelmes lesz, egyoldalúan, de szeretni nem fogják: gyűlölet 
veszi majd körül, elszigeteltség, magány. Mi a jó kérdés? Hogyan gondolkodjunk? Azt kell 
megtudnunk, mi az, amitől egészségesek, boldogok, szerelmesek vagy épp gazdagok lehe-
tünk, majd erre kell összpontosítanunk! A focistának csak arra kell törekednie, hogy tőle 
telhetően a lehető legjobban játsszon. Szolgáltatást kell nyújtania. Ki kell elégítenie az ügyfe-
lek szükségleteit. 

Jelen esetünkben ki az ügyfél? Mik az igényeik? Nézzünk egy példát! Testvéreket nevelő 
szülők előtt közismert a következő helyzet: két gyermek összeveszik egyazon játékért − 
majd jönnek, hogy oldjuk meg a helyzetet (vagy a szülő megy, mert nem tudja, miért ölik 
éppen egymást a csemeték). Egyikük érve, hogy övé a játék, ő kapta. Másikuk meg azt bi-
zonygatja, hogy ő vette el először, tehát őt illeti. Mit tegyünk? Vegyük el a játékot, és paran-
csoljunk rájuk, hogy csend legyen? Sok szülő téved erre az útra, de ez nem megoldás, nem 
oldottunk meg semmit, hamarosan újra fog kezdődni minden. Miért? Mert ki is volt itt az 
ügyfél? Mi voltunk. Kinek az igényeit oldottuk meg? Sajátunkat. Pedig a valóságban ki az 
ügyfél? A gyerekek. Kinek az igényeit kellene kielégítenünk? A gyerekekét. (Ez nagyon 
fontos, kapcsolatok múlnak rajta! Az a vita, amiben a résztvevők önmagukat tekintik ügy-
félnek, és saját igényeiket igyekeznek kielégíteni, rendszerint parttalan, nemhogy megoldás-
ra nem vezet, de egyenesen elmérgesedik. Ez a játszma. Ha a vitában egymást tekintik ügy-
félnek, a másik igényeit igyekeznek kielégíteni − ja, hogy akkor meg vita sincs. Ez partner-
ség, minőségibb formájában: szeretet. Éppen erről van szó! Ezért fontos tisztázni, hogy ki az 
ügyfél, és mik az ő igényei.) Szóval, a gyerekek. Min is civakodnak? Egy játékon. Hmm? 
Vajon miért, vajon mit is akarnak elérni: mik az igényeik? Lehet, hogy ingerhiányuk van: 
egyszerűen csak zajt akarnak csapni. Menjünk ki a konyhába, hozzunk be fedőket meg 
néhány fakanalat, és a probléma meg is oldódott. Egy darabig még lesz zaj, de el fog múlni. 
Ha mégsem, akkor mások az igényeik. Lehet, figyelemhiányuk van: így jelzik, szükségük 
lenne a szülőre. Ebben az esetben csak az oldhatja meg a helyzetet, ha figyelünk rájuk, ha 
több időt fordítunk a kapcsolatra. De az is lehet, hogy a testvérek közötti versengés, vetélke-
dés a mögöttes ok. Ekkor tovább kell kutakodnunk, keresve a megoldást. 

Rendben, hatékonyak vagyunk. Igen ám, de a hatékonyság önmagában még nem minőség. 
A minőségi élethez siker, sikerélmény is kell. Hogyan lehetünk sikeresek? Hát úgy, ha rend-
szerezni, szabályozni, beosztani tudjuk magunkat (van, amikor jelen kell lennünk, és van, 
amihez rutint kell szereznünk), hogy a megfelelő időben, a megfelelő intenzitással, a helyes 
lépéseket tehessük meg. Nem elég, ha a focista jelen van a pályán, még akkor sem, ha azt 
szívvel-lélekkel teszi. Hiába akar játszani, ha nem tud, vagy nem tart ki az erő. (A honi játé-
kosok fő baja éppen ez. Arra is van példa, hogy valaki eleve a profitot nézik, nem is nagyon 
akar a játék szeretetéért jelen lenni; a nagy gázsi az egyetlen, ami fontos. Mivel a sikeresség 
nem feltétele karrierjüknek, a juttatásoknak, így nem is edzenek, nem gyakorolnak, hiszen 
nem akarnak ők játszani tudni, meg erőnlétben lenni. Amúgy ez a hozzáállás sajnos nem 
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csak a focira jellemző.) Amikor a focista részt vesz az edzésen: ismétel, begyakorol, erősít, 
rutinszerűvé tesz mozdulatokat, hogy a lehető legkisebb energiával érhessen majd el maxi-
mális eredményt, akkor eleget tesz a sikeresség alapkövetelményének. Amikor arra kerül 
majd a sor: pontosan tud lőni, fejelni, passzolni − sikeresen tud játszani. 

Térjünk kicsit vissza a veszekedő gyerekekhez! Mit tehet a szülő, ha nem csupán haté-
kony, de sikeres megoldást is szeretne találni? Természetesen rendet, ismétlődést, rutint, 
törvényt kell keresnie. Most nem a gyerek az ügyfél, a család az ügyfél. Családi normákat 
kell kialakítani, és azoknak kell érvényt szerezni. A család egészének, mint az állandóságot 
(a kereteket, a biztonságot) szavatoló szervezetnek a szükségleteit kell kielégíteni. Több 
lehetőségünk is van, de egy valami nagyon fontos: azonos feltételek között mindig azonos 
szabályt kell alkalmazni. A megoldás alapja lehet, hogy ki vette el először a játékot vagy, 
hogy ki az idősebb. Lehet szerencsére is alapozni (fej vagy írás?). Bármit választhatunk, csak 
legyen törvény és rend. (Azért két fontos kitételt tennék: jó, ha ez a módszer folyamatos és 
nem kamaszcsemetéket szembesítünk ezzel először. Akkor olyan hatása lehet, mint a játék 
elvételének és csend parancsának. Természetesen ők is hozzá szoktathatók, ha következetes 
a szülő − de egy következetes szülő a gyermek manókorától az. A másik, hogy a családi 
normának mindenkire érvényesnek kell lennie: a szülőre is.) 

Focistánk szívvel-lélekkel a pályán van, edzett − és mondjuk, fejel egy szép gólt. Hatékony 
és sikeres. Igen, de a mérkőzés vagy a bajnokság megnyeréséhez több kell egy szép gólnál. 
Ahhoz, hogy folyamatosan jól játsszon, hogy még egy, és még egy gólt szerezzen folyamato-
san kell előre gondolkodnia, készenlétben lennie. Ez stratégiai gondolkodást igényel: figyel-
nie kell arra, mi lesz a következő lépés. A hosszú távú hatékonyság alapja a vállalkozói 
szellem: előrelátón, cselekvésre ösztönözve, nem pedig reagáló módon kell felkészülnie a 
változásokra. Ez alkotókészséget és kockázatvállalást igényel. Előrelátónak kell lennünk − 
ami kreatív cselekedet. El kell képzelnünk a jövőt. El kell képzelnünk, hogy miként alakul 
majd, azért, hogy felkészülhessünk rá. És tennünk is kell annak érdekében, hogy olyan 
lehessen, legyen a jövő, amilyennek elképzeltük. Sokan látják a jövőt, óhajtják, szeretnék, de 
nem tesznek semmit, nem vállalnak kockázatot. (Ilyenkor ordít Csernus doktor: „Maga 
mindent tud! Minek jött hozzám? Tegye!” − és nem könyörög, csupán elküldi a delikvenst a 
„fenébe”.) 

Nézzük a focit! Mi oka lehet, ha egy focista képtelen játékban tartani a labdát? Az egyik, 
hogy a labda hallatlanul gyors (nem ők a hibásak, a labda), a játékos meg (ha józanul néz-
zük) nincs kellő erőnlétben, hogy elérje, hogy megrúgja. Egy másik lehetőség, hogy nem 
látta előre, hogy neki passzolják a labdát, hogy lehetősége lesz, lehetett volna. Egy harmadik 
ok lehet, hogy nem vállalja a kockázatot, hogy elmozduljon (amíg nagy gázsi úgyis van, 
amíg a többiek is hasonlatos mentalitással játszanak, addig miért is kockáztassa, hogy meg-
sérül, hiszen ő a nagy játékos: felbecsülhetetlen érték). (Egynémely politikusunk is így gon-
dolkodik. Pillanatérdekek, lényegtelen hatalomharcok, cirkusz, ám az igazán lényeges stra-
tégiai kérdésekben közöny, halogatás. Majd bevárjuk, meglátjuk, hogyan is alakul a klíma, 
vagy az energiahordozók jövője. Várnak, meg akarnak bizonyosodni, aztán vagy tesznek 
valamit, vagy nem, hiszen akkor már „csupán” válságot lehet kezelni, kényszeredetten 
menni az események után.) A hosszú távú hatékonyság alapja, hogy a változásoknak elébe 
kell vágni, előre kell vetíteni a jövő alakulását, és meg is kell tenni a szükséges lépéseket. 
Megengedhetetlen fényűzés, öngyilkos magatartás a jövő bevárása, a döntések, szükséges 
lépések halogatása. 
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A civakodó testvérek esetében ez a döntés olyan megoldás kitalálását jelenti, melyben elő-
állunk egy új, erősebb szükséglettel, mely eltereli a figyelmüket az aktuális perpatvarról. 
Javasolhatjuk, hogy nézzenek tévét, menjenek focizni, vagy bringázni, esetleg moziba. Va-
lami olyat kell kitalálni, ami fontosabb számukra az aktuális cirkusznál, ami nem a közvet-
len igényt, hanem erősebb szükségletet elégít ki. (Azért olyat javasoljunk, amit lehetőség 
szerint tehetnek együtt, ami az összefogást, az egymásra számíthatóság élményét, tudatát 
növeli. Ez is stratégia: kettőjük kapcsolata fontosabb, mint bárminemű pillanatnyi érdek. Az 
egymás közötti viszonyok minőségéért is előre kell látni, és bizony tenni is kell, olykor vál-
lalva az aktuális „rosszul járás” kockázatát.) 

És el is érkeztünk valami nagyon fontoshoz: a hosszú távú sikerességhez. Hosszútávon 
akkor lehetünk sikeresek, ha integrálni tudjuk magunkat környezetünkbe. Finom egyensúly 
ez függetlenség és valahová tartozás között. Az ilyen szellemű döntést és viselkedést érté-
kek, filozófiák, rítusok, minták, meggyőződések motiválják és irányítják. A focista képes és 
hajlandó átpasszolni a labdát. Nem csupán önmagát ismeri és értékeli, de csapattársait is. 
Cserébe hasonlatos bizalmat kap és felmérhetetlen erőt jelentő szurkolást. Aki másokért él, 
azért mások is élnek! Faluhelyen emberibbek az emberek: ismerik egymást, számíthatnak, 
építhetnek egymásra. Kalákákban segítik egymást − nagyon erős emberi kapcsolak alakul-
nak ki, élnek közöttük. És ez jó példa lehet! Minél több ember van, aki adósod valamiféle 
szívességért, annál nagyobb hasznot húzhatsz majd ebből a „szívességek bankjában”. Tá-
mogass másokat! Keresd az alkalmat, hogyan és hol lehetsz mások segítségére! Ne feledjük, 
mindig eljön az a nap, amikor szükségünk lesz másokra! (Természetesen, aki ezt mérlegelve 
teszi, és folyton csak saját hasznát figyelve, méricskélve, az úgy jár, mint az a focista, aki 
tulajdonképpen nincs is a pályán, mert folyton az eredményjelzőt figyeli. Szinte mindenki 
ismer ilyen embereket: folyton azon sajnálkoznak, hogy „ők mennyire szeretnek, mennyire 
segítenek, és amikor nekik lenne szükségük segítségre, akkor…” Ez nem vezet sehová. A 
„szívességek bankja” csak akkor térül meg, ha nem vezeted, követed számlád egyenlegét!) 

A veszekedő gyerekeknél is talán ez a megoldás a legnehezebb. Pedig ilyen megoldást kell 
találnunk, ha el akarjuk kerülni, hogy a csemeték mindig hozzánk forduljanak nézeteltérése-
ik tisztázásáért, megoldásáért. Ha veszekednek, akkor az azt jelenti, hogy nincs a gyerekek 
között szerves tudatközösség. Külső segítséget kérnek − most minket, később majd ügyvé-
deket − ahelyett, hogy saját maguk törekednének megoldásra, egyezségre. Csak úgy vehet-
jük rá erre őket, ha elvesszük a játékot, és arra kérjük őket, hogy állapodjanak meg, kössenek 
egyezséget. Bemennek a szobába és minden bizonnyal egy darabig még hangosabbak lesz-
nek, mint eddig, hiszen azt akarják, hogy mi oldjuk meg a problémájukat – a saját megoldás 
megtalálása nehezebb –, de kettejük kapcsolatának megértéséhez elvezeti őket. Eleinte be-
mehetünk a szobájukba irányítani a vitát, segítve a megoldás megtalálását. Bátoríthatjuk 
őket szabályok létrehozására, és azok betartására. Csak ne mi adjuk a megoldást! A megol-
dás bennük van. 

Saját életünk megoldása, minőségének felelőssége pedig bennünk. 

 

(Ennek a cikknek a megírását Ichak Adizes, az intézmények életciklusairól, működéséről vallott, írott 
nézetei ösztönözték, alapozták meg. Az embert, a személyiséget én magam rendszernek tekintem, 
szervezetnek. Ezért bátorkodtam a szervezetre vonatkozó ismereteket átemelni az ember magasságába, 
mélységébe.) 

 
Sánta Csaba 

Miskolc, 2005. június 30. 
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Lőrinczy Judit 
 

Ember a tömegből 
 

Dan viszolygott már a gondolatától is, hogy a Barraquóra utazzon. A bolygót hetven éve 
tisztázatlan eredetű csillagközi sugárzás érte, s ez jó időre visszavetette a fejlődést. Az utóbbi 
tíz évben azonban a távoli, kicsiny rendszer jelentősége megnőtt. Nagy mennyiségben talál-
tak ásványkincseket, s hamarosan megérte kitermelni őket. Dan egy fúrótornyok építésével 
foglalkozó cégnél dolgozott, és mikor meghallotta, hogy a Barraquón fognak terjeszkedni, 
rögtön sejtette, hogy őt bízzák meg az üzletkötéssel. 

Te jobban megérted az ott élőket, mondták, és ez a lelke mélyén felháborította. Legalább a 
burkolt utalásoktól megkímélhették volna, így is épp elég, hogy több átszállást követően az 
Isten háta mögött landol a gépe. Utált repülni, hosszadalmas volt és kényelmetlen, ráadásul 
neki nem csak a szokásos füldugulással, fejfájással kellett megküzdenie. Aztán persze össze-
szorította a száját és felült a járatra, hogy a megbeszélésre utazzon. 

 
 
Barraquo fővárosának űrrepülőtere semmiben sem különbözött más, fejlett bolygókon lé-

vőktől, messziről látszottak a felhőkarcolók és a sztrádák. Az épületeket Dan már leszállás-
kor is jól megfigyelhette, s valamelyest megnyugodott: a hely egyáltalán nem tűnt afféle 
koszfészeknek, mint a többi bányászvilág. 

Mégis, az első perctől kezdve furcsán érezte magát. Az utaskísérő csak addig tűnt tökéle-
tesnek, míg meg nem fordult, a férfi akkor látta, hogy a rendkívül szép arcú, kollégáival 
vidáman csevegő lánynak hiányzik a bal alkarja. Aztán mikor jobban megnézte a társaságot, 
a többi fiatal nőn is észrevett valamilyen hiányosságot: az egyiknek csökevényesen nőtt a 
keze, a másik könnyű fémlábat viselt, melyet nem hogy a ruházatával nem takart el, de 
olyan ósdi toldat volt, hogy rögtön látszott rajta mű mivolta. Egy ilyen jómódú világon 
ennyire nem adnak magukra az emberek? – vonta össze a szemöldökét Dan. 

A központi váróba érve legalább annyi tolószékes embert látott, mint ahányan két lábon 
jártak. Önkéntelenül is arra gondolt, hogy míg odahaza a fogyatékosokat bámulják meg, 
most éppen őt mérhetnék végig. Kényelmetlen érzés volt. 

A műlábas légi utaskísérőhöz hasonlóan mások sem takargatták fogyatékosságukat, pedig 
egyébként megtehették volna. Dan azonban nem látott műkezet vagy -lábat, olyat, amelyről 
senki az égvilágon meg nem mondta volna, hogy nem valódi. Akadt, akinek csak néhány 
ujja hiányzott, de olyan is, aki üvegszemet hordott; megint mások arca annyira deformált 
volt, hogy nem tudták becsukni a szájukat, folyt az orruk. Szinte minden második csoporto-
sulásban jelbeszéddel kommunikáltak az emberek. 

Dan azon kapta magát, hogy úgy tátja a száját, mint a cirkuszban. Az egész olyan volt, 
mint valami bizarr találkozó, melyen kizárólag mozgássérültek, fizikai vagy szellemi fogya-
tékosok vehetnek részt. 

Kényszeredetten vigyorgott a vámtisztekre, azok visszamosolyogtak rá. 
– Üdvözöljük a Barraquón, Mr. Humboldt – mondta az egyik fiatal nő, miközben vissza-

csúsztatta az útlevelét a pulton. Adni nem tudta, mert a könyöke alatt nem sokkal neki is 
véget ért a karja. 

– Köszönöm – motyogta Dan kiszáradt torokkal, és elsomfordált. 
Hiába lépett ki a reptér épületéből, ott is a legkülönfélébb fogyatékkal született emberek-

kel találta szembe magát. Aztán végre meglátta a nevét egy táblán. Két férfi várt rá, kifogás-
talan öltözékben. Dan egy pillanatra eltűnődött, vajon a leendő partnercég alkalmazottai is 
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mind fogyatékosok-e, és vajon ezek ketten milyen hátránnyal élnek együtt? És vajon palás-
tolják-e valamiképp? Mégiscsak egy komoly vállalat arculatáról van szó! 

Mikor közelebb ért, észrevette, hogy az egyik fiúnak baloldalt nincs füle. A másik, idősebb 
férfi súlyos paralíziséből adódóan nehézkesen, kacsázva járt. Szívélyesen üdvözölték – Dan 
is igyekezett viszonozni a fogadtatást, de kézfogáskor izzadt a tenyere, és folyton meg kel-
lett köszörülnie kiszáradt torkát, mielőtt megszólalt –, majd elkísérték a hotelszobába, ahol 
kipihenhette az út fáradalmait. Dan alig várta, hogy végre magára hagyják. Bár bőven lett 
volna ideje némi városnézésre – fel is ajánlották neki –, ő megfázásra és kimerültségre hivat-
kozva inkább a hotelben akart maradni. A két kísérő nem adta jelét, hogy megsértődtek 
volna, eleget tettek kérésének, és meghagyták, hogy másnap reggel nyolcra érte jönnek, és 
elviszik a cégközpontba. 

Nyertem egy kis időt, gondolta Dan. Most már kizártnak tartotta, hogy ne csupa fura 
egyénnel legyen dolga a következő napokban. 

A munka olyan volt, mint bárhol másutt, és örült, hogy végre koncentrálhat valamire, ami 
valamelyest elvonja figyelmét tárgyalópartnerei nem egyszer undort, viszolygást keltő kül-
sejéről. A cég vezetője, akit rá kellett vennie a szerződéskötésre, nem rendelkezett normális 
végtagokkal. Egész életét tolókocsiban töltötte, meghízott, kávéját is a speciális szerkezetbe 
töltötték, s a férfi egy csövön keresztül szürcsölte ki a folyadékot. 

A szemközt ülő fiatalember – magas beosztású tisztségviselő, akivel korábban Dan elekt-
ronikusan levelezett – teljesen süket volt, és a látása is erősen csökkent, ezért aztán igen 
nehézkesen lehetett vele kommunikálni. Dannek egyáltalán nem ment. A mellette helyet 
foglaló idősebb asszony azonban készséggel segített neki, ő már hozzászokott a fiatalember 
nehezen formált szavaihoz. A nővel csak egyetlen probléma akadt, de ez is éppen elég volt 
ahhoz, hogy Dan igyekezzen kerülni a szemkontaktust. A cég kommunikációs igazgatójának 
ugyanis hiányzott az orra. 

A férfi megkönnyebbülésére sikerült tető alá hoznia a szerződést. Elektronikus aláírással 
erősítették meg, mivel a vállalat elnöke, kéz híján, nem tudta – a sok világon mai napig 
alkalmazott – hagyományos módon jóváhagyni. Dan azonban sejtette, hogy ennyivel nem 
ússza meg: tiszteletére vacsorát rendeztek, amit rendkívül nagy illetlenség lett volna vissza-
utasítania. 

Így hát eleget tett a protokollnak. Végül is csak egyetlen estéről volt szó, semmi többről. 
Majd igyekszik úgy ülni, hogy ne kelljen annak a nőnek, Helenának az orr nélküli arcát 
bámulnia. 

 
 
Ahogy azt Dan jó előre sejtette, senki sem tett fel implantokat, hogy legalább némileg lep-

lezze fogyatékosságát. El sem tudta képzelni, némelyik munkatárs hogy fog tudni enni, 
hiszen annyira csökevényesek voltak az ujjaik, míg mások egyáltalán nem rendelkeztek 
kézfejjel. És hogy boldogulnak majd a siketek vagy a némák, a vakok ugyanannál az asztal-
nál? Hogy fogja felvenni a rendelést a pincér imbolygó, rendellenesen fejlődött lábain, sőt, 
úgy kihozni a levest meg az italokat, hogy ne löttyenjen ki semmi? 

Dan megdöbbenésére azonban minden olajozottan működött. Egy csepp sem veszett kár-
ba az ételekből. Majdnem mindenki speciális evőeszközökkel evett, a kommunikációban 
gátoltaknak folyamatosan fordítottak, jelbeszéddel közvetítették a társalgást, ha egyesek 
lemaradtak valamiről és nem olvasták le szájról, miről folyik a szó. Dan tökéletesen kívülál-
lónak érezte magát. 

A téma hétköznapi volt, ugyanúgy, mint otthon, bármelyik kocsmában. A Barraquón is 
ugyanarról beszéltek az emberek: szerelem, politika, munka, időjárás, filmek és sport. Nem 
átlagos egyének átlagos hétköznapja, gondolta Dan. 

Az orr nélküli nő, Helena, mintha kitalálta volna, mi jár a fejében, megjegyezte: 
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– Csodálkozik, ugye? Az ön világában nincs ennyi… hogy is nevezik őket? Fogyatékos, 
ugye? Itt meg ez a normális. 

Dan lenyelte a falatot, és kortyolt egyet a borból. Mindenre vágyott, csak éppen erre a be-
szélgetésre nem. 

– A többi lakott világot nem érte olyan katasztrófa, ami miatt ennyi hátránnyal élő ember 
alkotná a társadalmat. De azért vannak, és ép társaik mindent megtesznek, hogy teljes életet 
éljenek. 

– Mindent megtesznek? – ismételte a nő. Dan enyhe gúnyt érzett Helena szavaiban. 
– Őszintén szólva furcsállom, hogy önök nem alkalmazzák a széles körben elterjedt 

implantokat. 
– Ennek igen kézenfekvő oka van. A művégtagokat gyártó cégek egész egyszerűen ki 

akarták zsákmányolni Barraquót – magyarázta Helena. – Nem engedhettük meg magunk-
nak ezt a luxust, miközben tudtuk, a sugárzás miatt még generációkon át fogyatékosok 
lesznek az utódaink. Sőt, talán maradandó mutációk alakultak ki. Inkább megtartottuk 
magunknak az ásványkincseket, a bányászati jogokat, mindent, és ezzel megalapoztuk a 
bolygónk jövőjét. 

– De cserébe igen megnehezült az életük, nem? – kérdezte Dan, mert nem merte hümmö-
géssel elintézni a dolgot. Helena biztosan megsértődne, és ez jobban feszélyezte volna, mint 
a nő arcának taszító látványa. Kényszerítette magát, hogy egyenesen rá nézzen. 

– Meglehet, hogy az ön szemével nézve semmi sem olyan egyszerű. De itt mindenki segít 
mindenkinek, elfogadjuk a másikat hibáival, fogyatékával együtt, hiszen mi magunk is 
együtt élünk valamilyen megoldandó helyzettel. Mi nem szeretjük azt a szót használni rá, 
hogy fogyatékosság. Egyáltalán nem éljük meg hátrányként, sőt, itt, a Barraquón ez tart 
össze minket. Rájöttünk, hogy ki kell egészítenünk egymást. Itt sosem lesz divat művégta-
gokat, implantokat alkalmazni, és drága helyreállító műtéteket sem végeznek szinte senkin. 
Legfeljebb azok kérik az ilyesmit, akik valamiért elhagyják szülőhelyüket, és más világokon 
próbálnak szerencsét. A maguk társadalma ugyanis nem tudja kezelni őket. 

– Már megbocsásson, de ez alaptalan vádaskodás. A mi világainkon is élnek fogyatékosok, 
mégsem szenvednek hiányt. Nekünk is megvannak rá a módszereink, hogy segítsük őket. 

Helena arcáról semmit sem lehetett leolvasni. 
– Eszemben sincs vádaskodni. Épp csak ez az igazság. 
– Nézze – sóhajtott fel Dan –, nálunk igen ritkán születnek olyan személyek, akik valami 

módon nem… hogy is mondjam – kereste a szavakat néhány pillanatig, de aztán arra gon-
dolt, valószínűleg már megsértette a nőt –, nem épek. Ezért aztán könnyebb őket átalakítani, 
mint a mi környezetünket. 

– Hogy mondta? Átalakítani? 
– Igen. Az implantokra gondolok. Nem csak fizikálisan, de esztétikailag is fontosak. Ha 

valakinek műkeze van, már fel sem tűnik senkinek, ezáltal kicsi az esélye, hogy kiközösíte-
nék, vagy hogy ő úgy érezze, nem fogadják el az emberek. 

– Maga szerint ez nem szomorú? 
– Tessék? – Dan értetlenkedve meredt az orr nélküli nőre, és arra gondolt, ha otthon len-

nének, Helenából, legyen bármily tehetséges, sohasem lett volna kommunikációs igazgató. 
Sőt, soha, semmilyen vezető állásba nem került volna, ha nem hozzák rendbe műtétileg az 
arcát. 

– Maga szerint nem szomorú, hogy az emberek pusztán külsőségek alapján ítélnek meg 
másokat? Azért nem barátkoznak valakivel, mert annak valamilyen szembetűnő fogyatékos-
sága van? 

Dan szerette volna lezárni a beszélgetést. Belekortyolt a borába, aztán azt mondta: 
– Szerintem ez természetes emberi reakció. Maguk bizonyára ugyanúgy konstatálják vala-

ki épségét, mint mi a fogyatékot. 
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– Az épek, ahogy ön mondja, Daniel, nem akarnak mások lenni. Különlegesnek sem tartják 
magukat, elfogadják, hogy az ő testük, elméjük az ember eredeti biológiai felépítésének 
megfelelő. Egyszerűen arról van szó, hogy mi nem csinálunk ügyet senki külsejéből, fogya-
tékából. 

– Azért azt maga sem állíthatja, hogy a Barraquón a katasztrófa előtt is ugyanígy viszo-
nyultak egymáshoz az emberek. 

– Bizonyára nem. Azóta azonban megtanultuk elfogadni egymást csakúgy, mint a helyze-
tünket, mind az egyén, mind a bolygó szintjén. Ezt kellene megtennie minden más világnak 
is. 

– Ha ehhez egy szörnyű planetáris tragédián kellene átesnünk, nem vagyok benne biztos, 
hogy megérné. 

– Ugyan, kérem. Erről szó sincs. Éppen hogy a mi példánkból tanulhatnának, nem gondol-
ja? 

– Szerintem ez nem ilyen egyszerű. 
– Akkor azt hiszem, elbeszélünk egymás mellett.  
– Valóban nem egy állásponton vagyunk – morogta Dan. 
– Pedig reméltem, hogy éppen maga lesz az, aki megérti, miről is van szó. 
– Tessék? 
Helena elmosolyodott, amitől még jobban eltorzult az arca. 
– Bocsásson meg – mondta válasz helyett, és felállt az asztaltól. 
Dan összeszorított foggal biccentett. A kínos csöndben üldögéléstől a másik oldalán helyet 

foglaló, tolószékes férfi mentette meg, és ő roppantul hálás volt neki, hogy nem a fogyatéko-
sokról szól a diskurzus, hanem a munkájáról, a szerződésről és az otthoni cégről. A téma 
hamar feledtette a nővel folytatott párbeszédet. 

Összességében véve kellemes este volt – a bányászvilágokhoz mérten szokatlanul jó bo-
roknak, ételeknek is köszönhetően –, és Dan meglepődött, mikor ez tudatosult benne. Végül 
aztán az alkoholra fogta jókedvét. Felrémlett előtte Helena arca és vádló hangja, amitől 
rögtön elkomorult. Őrültség, őrültség! Annak a nőnek nincs igaza, semmit sem tud a mi 
világainkról, ahogy rólam sem – dohogott magában. 

A szállodába visszatérve lefürdött, s a hideg víztől némileg magához tért. Megkönnyeb-
bült a gondolatra, hogy most már igazán semmi dolga, csak másnap hazautazni. Összekészí-
tette holmiját, majd ledőlt aludni. 

Másnap reggel hamarabb lement kijelentkezni, mint hogy érte jöttek volna a cégtől. A por-
tán ugyanolyan közvetlenül viselkedett az egyenruhás fiatalember, mint bármely más al-
kalmazott, akikkel találkozott. Dan hirtelen ötlettől vezérelve megkérdezte tőle: 

– Sosem akart művégtagot csináltatni? Bocsásson meg, ha a téma… 
A fiú azonban, akinek hiányzott a bal kézfeje, és a jobb alkarja is deformált volt, moso-

lyogva intett. 
– Már mások is kérdezték, akik idegen bolygókról jöttek. 
– És? 
– De, gondoltam rá. Mindenki gondol rá, Mr. Humboldt. 
– Meg tudnák fizetni. Magát mi tartja vissza? Fél, hogy nem fogadnák el? 
A fiú egy pillanatig maga elé meredt. 
– Én boldog vagyok így is, uram. 
 
 
Dannek még legalább két órája volt indulásig; nem volt kedve olvasni, helyette a reptér 

várójában üldögélve figyelte az embereket, a jövés-menést. Hirtelen rájött, mi is volt olyan 
furcsa, mikor először látta őket. Nem, nem a fogyatékosságuk, a nem egyszer bizarr torzulá-
sok és hiányzó testrészek látványa. 
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Mintha mindenki jókedvű lett volna. A barraquóiak mosolyogtak. 
Ő pedig azon kapta magát, hogy irigykedik, amit rögtön bűntudat váltott fel. Hát normális 

vagyok én? Úgy akarnék élni, mint ők? – Dan a gondolataiba mélyedt, észre sem vette, hogy 
csikorgatja a fogát. Vajon mit szólnának odahaza, ha úgy szállnék le a gépről? Megbotrán-
koznának? Miért is nem kéne elfogadniuk, hogy nem vagyok olyan, mint ők? És én, és én 
miért nem fogadom el, hogy nem vagyok olyan, mint ők? 

Felállt székéből, és a legközelebbi mosdóba sietett. Elvigyorodott a gondolatra, hogy úgy 
viselkedik, mint valami titkosügynök, akinek találkája van egy másik kémmel. „A mikrofil-
met egy műkézbe rejtette a férfi, aki lebukott az ellenőrzéskor” – nevetett magában a képze-
letbeli szalagcím láttán. 

Kézipoggyászát a mellékhelyiség ajtajának támasztotta, öltönyét felakasztotta egy fogasra. 
Sorra kigombolta ingén a gombokat. Egy pillanatra átfutott az agyán, hogy fogja újra fel-
venni a ruhát – egy titkosügynök nem problémázott volna ezen, gondolta –, aztán vállat 
vont. Gyakorlott mozdulattal lekapcsolta a bal alkarjához rögzített tökéletesen élethű és 
ugyanúgy használható műkezét. Évekkel korábban, egy ostoba siklóbaleset után kapta. 
Akkor sok minden változott: a különleges toldatnak is megvoltak a maga korlátai. Nem 
bocsátották el, mert az új alkar nem akadályozta a munkájában. Szerződéseket rendes bal 
kéz nélkül is lehet írni, nem igaz? 

A művégtag idegi csatlakozója azonban rengeteg kínt okozott; Dan különösen fel- és le-
szálláskor szenvedett. Jobban fájt, mint a bedugult hallójárata, jobban, mint a fejét hasogató 
migrén, melyet az időeltolódásoknak köszönhető kialvatlanság okozott. De egyiket sem 
említette a főnökének, mielőtt a Barraquóra küldték. Nem akart kevesebb lenni. A munkahe-
lyén sokan nem is tudták, hogy nem valódi végtaggal kénytelen élni. A látszat mindenekfe-
lett. Helena azonban mégis rájött. Vagy talán a cég küldött róla némi információt utazás 
előtt? 

Miközben elcsomagolta a műkezet, rádöbbent, hogy ezt már érkezésekor meg kellett volna 
tennie. Aztán az is eszébe jutott, hogy nem utoljára járt a Barraquón. Legközelebb is őt fog-
ják küldeni, és lesz még intéznivaló bőven. Ha pedig Helena igazat mondott, itt senki nem 
fog meglepődni hiányzó alkarján. Ki kell próbálnom, mondta magának Dan. Tudni szeret-
ném, milyen érzés. 

Öltönye szabadon lógó ujját kissé felhajtotta, mielőtt kilépett a reptér forgatagába. 
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Bionikus kar 
 

Mostanában az informatika fejlődése kapcsán egyre többet hallani a bionikus karok jövő-
beni elterjedésének lehetőségéről. Ma még csak kísérleti szinten létezik egy-egy prototípus – 
legutóbb például az USA-ban teszteltek egy ilyen „szerkezetet”. Ezek a protézisek általában 
fémekből és elektronikus rendszerekből épülnek fel, a cél, hogy idegi impulzusokkal, azaz 
közvetlen gondolatokkal irányíthassuk a mesterséges végtagot. A kísérletek biztatóak. Ma-
jomkísérletek során az állatok már sikeresen használják művégtagjukat, amelyet agyi ideg-
impulzusokkal irányítanak. A megtanulás sem ördöngösség, az állatok néhány nap alatt 
elsajátították ezt a képességet, tehát minden remény megvan rá, hogy a sérült emberek akár 
tíz éven belül egy ilyen protézishez jussanak. Természetesen ez attól is függ, hogy az adott 
ország egészségbiztosítási rendszere preferálja-e majd, hisz egy-egy ilyen művégtag sokba 
kerül. 

Természetesen nem csak karprotézisek fejlesztése folyik. Vannak olyan speciális lábproté-
zisek, műlábak is, melyek helyettesíthetik a hiányzó végtagokat. Ezek ma még elsősorban a 
térd alatti részre koncentrálnak (rugós szerkezetekre hasonlítanak), de fejlesztések nem 
állnak meg itt. Egy teljes műláb van annyira bonyolult szerkezet, mint egy kéz vagy kar – ne 
felejtsük el, hogy egyensúlyozni is kell velük –, a robotika előtt azonban úgy tűnik nincs 
akadály. 

A következő nagy lépés olyan művégtagok létrehozása, amelyekkel érezni is lehet. Ez már 
komoly fejtörést okoz a kutatóknak. A jelenlegi műkarral ugyanis nem tudja az illető befo-
lyásolni például a nyomás erősségét, mert nem érzi annak intenzitását, nincs visszajelzés. 
Egy tojás megfogása – anélkül, hogy összeroppantaná a műkar – komoly feladat. Azonban a 
kísérletek, mind elméletben, mind gyakorlatban jó irányba haladnak; közel már a nap, ami-
kor hőt, fájdalmat, vagy az érintést is érzékelni lehet velük. A gépi testrész elektronikus 
receptorai közvetlenül az agyból kiinduló idegekkel állnak majd összeköttetésben, s így 
lehetségessé válik az interakció. 

Ezek a fejlesztések igen fontosak, ugyanis jelenleg a „szerencsésebbek” szerv transzplantá-
ció útján jutnak végtaghoz – egy elhunyt karját, kezét kapják meg –, ez azonban számos 
etikai aggályt vet fel. Ellenérzést válthat ki a gondolat, hogy halott embereket darabolunk 
szét, másrészt megtörtént eset Amerikában, hogy az eltérő ujjlenyomat miatt valakit egy 
bűnözővel azonosítottak (az ő kezét kapta meg). De felmerülhet az a biológiai probléma is, 
hogy a szervezet a számára idegen anyagot egyszerűen kilöki – hiszen az eltérő DNS az 
immunrendszert akcióba lendíti –, ezért az ilyen embereknek immungyengítő gyógyszere-
ket kell szedniük, ami a betegségekkel szemben fogékonyabbá teszi őket. 

A legteljesebb megoldás természetesen az lenne, ha a sérült a saját karját kapná vissza – 
sokan idegenkednek a gépi kartól (egyes sci-fi hősökkel ellentétben) –, de a klónozás ma 
még gyermekcipőben jár, ráadásul a humánklónozást tiltják a törvények. Persze nem kellene 
egy egész embert létrehozni, elég lenne, ha csupán a kart növesztenék meg a laboratórium-
ban. Köztudott, hogy a donor várólisták rendkívül hosszúak, ezért az lenne a kívánatos, ha 
mindenki a saját genetikai állományú szervét kapná vissza, az úgynevezett szervtenyészté-
ses eljárás során. Ezzel kapcsolatban – hogy csak a kérdéses szervet hozzák létre – már foly-
nak kísérletek, ennek sem komolyabb etikai sem morális akadálya nincs, legfeljebb ma még 
gyerekcipőben járnak az ez irányú próbálkozások. 

 
Garzó László 
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Bódi Ildikó 
 

Holdsarló 
 
 

2095. október 25. Helyi idő: 13:31 h Kékes, II/A bázis védett, külső területe. 
 

A kreol bőrű Hunor váratlanul lépett az egyik tuké1 mögül a hazafelé tartó férfi elé. Moz-
dulata gyors volt, szem nem követhette. Egy roppanás hallatszott. Még a madarak is elhall-
gattak, a levegő szinte megfagyott, mintha az eseményt az örökkévalóság naplójába akarná 
feljegyezni. A férfi elvágódott volna, ha Hunor nem mozdul. Finoman a talajra fektette az 
ájult testet. Kezét, lábát megkötötte, majd a bokor takarásába húzta. Zsebeit átkutatta, meg is 
találta, amit keresett. 

– Hunor! – hallotta ekkor a férfi az apró adóvevőn át Marcell hangját. – Azonnal menj on-
nét! 

Hunor engedelmeskedett. Felszólítás nélkül is bevetette volna magát a bokrok sűrűjébe, 
de nem azért, amit Marcellel megbeszéltek, hanem, hogy a lehető leghamarabb a dimenzió-
határhoz érjen. Csak egyszer nézett hátra, hogy megbizonyosodjon, a férfi jó helyen van, 
majd tovább rohant. „Bevégeztetett…” – mondta csak magának, mintha biztosítani akarná 
önnön lelkiismeretét, hogy amit tett, az jogos. A madarak éneke ismét felcsendült mögötte. 
A levegő megtelt kesernyés illattal, mintha marókát2 daráltak volna a közelben. Az erdő 
neszezése a régi lett. A napfény itt-ott átszűrődött a sűrű lombok között, és a lezuhanó fény-
csíkok nyomokat hagytak a bokrokon. Odafenn az égen ezüstösen csillant meg a holdsarló. 
A Hold… amelynek változásai rá egész életében oly nagy hatást gyakoroltak. A Hold… 
amelyet anyjával mindig megcsodáltak…  

Hunor elfutott a megkötözött klónandroidtól. A „sas” ott körözött felette. Könnyű célpont 
volt. Elsőre eltalálta. Arra gondolt, hogy Marcell most mond istenhozzádot, de Hunor vala-
mi egészen mást tervezett… és megcselekedte. 

Futott, ahogy csak futástól elszokott lába bírta. Zsebében ott lapultak a kék kristályok – 
szám szerint három –, melyeket néhány éve a Holdon talált egy űrhajós. A férfi később a 
Cég embere lett. A kristályokat magának tartotta meg. Egészen véletlenül jöttek rá, hogy a 
kristályok láthatóvá, sőt, átjárhatóvá tesznek egy másik dimenziót. Óriási felfedezés volt, de 
titokban tartották. A Cég létrehozta a bázist, és figyeltette a párhuzamos dimenzióbelieket. 
Hunor nem tudta miért, értelmét nem látta, csak érezte, hogy valami rossz szándék áll mö-
götte. 
 
 

2095. október 21. Helyi idő: 12:57 h Kékes, II/A bázis földalatti ellenőrző 
szektor. 
 

Marcell megfordult a székén, amikor Hunor belépett a megfigyelőszobába, hogy felváltsa 
délelőtti ügyeletéből. Meg se várta, hogy az ajtó bezáruljon a másik mögött, máris támadott. 

– Ne is próbálj tagadni! Tegnap is kint voltál. Azt hitted, hogy nem fogom észrevenni, 
hogy kitörölted a felvételt? Mi bajod? 

                                                 
1 Tuké: tüskés, bordó levelű bokor, kék bogyós termése ehető 
2 Maróka: mandulához hasonló gyökér, melyet kiszárítva ledarálnak, és sütéshez használnak 
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– Nincs bajom – válaszolt a férfi.  
– Akkor miért csinálod? Nagyon megváltoztál, mióta először átmentél. A barátod vagyok, 

azért mondom; nagyon megbánhatod, ha eltitkolsz valamit, ami a kutatás szempontjából 
fontos lenne – fenyegette meg Hunort az őszülő férfi. 

Hunor elbizonytalanodott. Nem nézett Marcellre, kerülte a tekintetét, zavarta a támadó, 
fenyegető hangnem. Képtelen volt barátinak tekinteni ezt a viselkedést. Inkább a felelősség-
re vonás szándékát érezte, meg valamiféle büntetés előtti eltávolodást. 

– Megint nem nézel a szemembe, pedig hamarosan huszonkilenc éves leszel. Meg kell ta-
nulnod, hogy ez a legrosszabb, amit tehetsz! Olyan vagy, mint egy vétkét elismerő kutya. 
Nem akarok rosszat. Ezt kellene végre tudatosítanod. 

– Tudom – válaszolta csöndesen Hunor, és felhúzott szemöldökkel, nyílt tekintettel egye-
nesen Marcell szemébe nézett, de nem tartott ki sokáig. Gyorsan elfordult és a 
virtuálablakhoz sétált. 

– Ne csináld ezt a műnézést! – fordult el kissé a férfi. – Veszélyes, amiben sántikálsz. Jót 
akarok neked. – Marcell lassan, tagoltan beszélt. Próbált rövid lenni és egyértelmű, mert 
tudta, hogy Hunor nem szereti a hosszú mondatokat. – Ideges vagy. Levert. Magadban 
beszélsz. Hanyagolod a munkád. 

– Nem beszélek magamban – ismételte meg helyesen, a nem helyt álló mondatot Hunor. 
Elfordult a virtuálablaktól, amelyen át egy sziklás tengerpartra nyílt kilátás, ahol a tenger 
hullámai rendíthetetlenül ostromolták a kőfalat. – Nem magamban beszélek. 

– Nem is a mostról van szó, hanem arról, amikor magadban beszélsz. Ne csináld már! Ne 
ragadj le egy mondatnál! Abbahagyhatnád már ezt a múlt idős vacakolást, nem bírok így 
beszélgetni. A falra kell mászni tőle. 

Hunor tisztában volt vele, hogy idegesítő a többiek számára, de képtelen volt minden al-
kalommal elviselni a pontatlan beszédet. Az idő mindig is fontos tényezőként létezett az 
életében. Ami most van, az most történik, de ami volt, az elmúlt. Érzéseit viszont nem tudta 
szavakba önteni. Gondolataiban ezerszer átélte, lezajlott előtte minden, helyesen. Ám mind-
azt, amit gondolt, elmondani, szavakba önteni… az nem ment. 

– Titokban átmentél? – hallotta meg ismét Marcell hangját. Zavaró volt, ahogy gondolatá-
nak csöndjébe hirtelen belevágott a másik ember éles hangja. 

– Nem! – kiáltotta a szót. – Csak kint sétáltam – tette hozzá azután halkabban. Sejtelme 
sem volt, hogyan lehetne kifejezni azt, ami szavakkal kifejezhetetlen, és mindenki csak be-
szél, meg beszél, és tovább beszél, amíg már azt se tudják, hogy miről karattyolnak. Töpren-
gett, most mit mondjon, miért ment ki? Ha azt mondja, hogy szorította az agyát a földalatti 
vakond élet, a hülye virtuálablak, ami több száz kilométerre a tengertől tengerpartot vizio-
nál eléjük; meg a monitorok vibrálása behatolt az agya mélyére, nem értik meg. És ha azt 
mondaná, hogy a vibrálás ütemére kényszerül pislogni; hogy szétfeszíti sejtjeit a düh, amiért 
nem mehet ki a szabadba, és nem láthatja a valódi kék eget, a Holdat, nem érezheti bőrén az 
esőcseppeket, akkor meg még inkább őrültnek tartanák. 

– És átsétáltál. 
– Nem vittem a kristályt. De már bánom. 
Marcell felhúzta a szemöldökét, mert ez egy nagyon egészséges mondat volt. Olyan, amit 

Hunornál ritkán tapasztalt. Valahányszor megtörtént, meglepődött. Mindent tudott Hunor-
ról, felkészült belőle. Az Asperger-szindrómásokról szóló tanulmányokat alaposan átnézte, 
és tudta, ők végtelenül őszinték, de az ilyenfajta, kicsit hazugsággal párosuló őszinteség 
roppantul érdekelte. Azt is tudta, hogy egy dolog a tanulmány, és teljesen más egy hús-vér 
ember. 

– Szeretsz ott lenni? Jobb ott? 
– Jobb – vallotta be Hunor, és a tenyerébe temette arcát, mintha szégyellnie kellene az ér-

zéseit. Marcell felszólítását, hogy mondja el miért jobb, már hallatlanná tette. Ez ismét olyan 
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nehéz téma volt, amiről nem tudta, hogyan lehetne beszélni. Ott jobb, és főleg más. Minden 
sokkal egyszerűbb. Ha tudnák…! 

– Nem tudod elmondani? Kérlek, szedd össze magad! – türelmetlenkedett Marcell, elfe-
ledve, hogy a sürgetés, és főleg a türelmetlenség megzavarja a férfit. – Nagyon fontos a 
kutatás szempontjából, hogy végre szavakba öntsd, mit éreztél. Már régóta erre várunk. 

– Az csak az én dolgom. 
– No, ebben tévedsz! – kiáltotta Marcell. Kimondhatatlanul dühös lett, már nem érdekelte 

a finomkodás, se a másik különlegessége. – Egy csapat tagja vagy, barátocskám. Még akkor 
is, ha a többiek Budapesten vannak, mi meg itt kuksolunk a Kékes csúcsa alatt. Áttörés 
lehetne a tudomány számára, ha pontosan megtudnánk végre, hogy mi zajlik le az emberi 
elmében, amikor átlépi a dimenzióhatárt. És te azt mondod, hogy az csak a te dolgod? 

– Ott jó volt. Mindenki értett – tört ki váratlanul Hunorból a vallomás, ami gyakorta elő-
fordult, ha valaki keményebben fogalmazta meg az ő felelősségét. 

– No, látod!? Ez így jó. Koncentrálj! 
– Nem megy Marcell. Kérlek, most menj ki! Ennyi elég volt. 
– Már csak két „sasunk” van. Ma is elromlott egy, és sajnos nem tudtam áthozni a hatá-

ron, mielőtt lezuhant. Lassan elveszítjük az összes kristályt. Már csak három van. Kettő a 
„sasokban”, és egy, amivel te szoktál átjárni. Kérlek, nagyon figyelj! Ha látod, hogy baja lesz, 
próbáld kihozni – azzal átadta a naplót Hunornak és kiment. 

Hunor leült a még közvetítő monitorok elé, de semmit sem látott. Átnézett a valóság falán 
és saját emlékeibe menekült. Ismét lepergette az elmúlt hónapok eseményeit, és alig győzte 
kiszakadni készülő szívét a helyén tartani. Hogyan is lehetne szavakká gyúrni a kimondha-
tatlant, hogy a megélteket legalább megközelítőleg átérezhessék azok, akik nem voltak ott, 
és főleg nem élték meg az ő életét. Amikor átlépett a dimenzióhatáron, először egy intenzív 
borzongás futott végig a testén, mintha jeges rétegen hatolna át, ám ez a következő pillanat-
ban eltűnt, és a hőmérséklet megint normális volt. Az erdő néhány száz méter után ritkult, 
majd elfogyott, és ő megművelt földek mellett haladt, amíg abba a kis faluba nem ért. Apró 
kerek házak, valamiféle növényből készült tetővel. Leginkább egy középkori településre 
emlékeztették. Az emberek pont olyanok voltak, mint ideát, csakhogy nem gyanakvók, nem 
tolakodók. Kedvesen üdvözölték, nem kérdezték honnan, hová. Ami még őt, magát is meg-
lepte, hogy tudott beszélni velük. Érzéseit ki tudta fejezni, gondolatait szavakká formálta és 
meg tudta állni, hogy ne mondja el, ő egy másik, egy párhuzamos dimenzióból érkezett. 
Mintha autizmusa az átlépéskor eltörlődött volna. Ezért volt jó. Nagyon jó. Amikor vissza-
tért ismét az lett, aki volt. 

Boldog volt, amikor ismét átküldték. A falu lakói már ismerősként üdvözölték, és Glória 
örült neki a leginkább. Étellel kínálta, hosszasan mosolyogva nézte. Hunor akkor ébredt rá, 
hogy az eltelt egy hét alatt ő is minduntalan a lányra gondolt. Harmadik alkalommal már fát 
vágott, segített a lánynak növényeket gyűjteni, melyekkel Glória a falu lakóit gyógyította, ha 
betegek lettek. Boldogan vágta a nagyon magasra nőtt nacsót1, amivel megjavította Glória 
házának fedelét. A „sasnak” álcázott egyik kémkamera a közelben körözött, meg is jegyez-
ték a falubeliek, hogy azelőtt soha nem láttak ilyen madarat. A „sas” küldte a felvételeket, de 
hangokat nem tudott továbbítani. A felvételeket elemezték a budapesti kutatók. Hunor ezért 
is nem értette, mit akarnak tőle. Amikor már az ötödik alkalommal vizsgálták a testét, hogy 
nincs-e valami fiziológiai elváltozás – elaltatták. Mikor felébredt, és rájött, mit tettek, dühös 
lett. Azért pedig még inkább haragudott, hogy csak annyit mondtak az eset kapcsán; gyor-
san öregszik, de hogy akkor mit műveltek vele három teljes napon át, arról hallgattak. 

Most mégis az volt számára a legfontosabb, hogyan szervezze meg a találkozást Glóriával. 
Már tíz napja nem látta. Úgy érezte, beleőrül, ha nem ölelheti meg többé. 

                                                 
1 nacsó: a sáshoz hasonló, méregzöld, csőszárú vízinövény, cérnavékony levelekkel 
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A monitorokra nézett, ahol tovább futottak a képek, amit a „sasok” küldtek. Nem értette, 
miért maradt még működőképes ez a kettő, amikor pedig az apró, jótékony beavatkozása 
hatására már le kellett volna állniuk. Eszébe jutott a beszélgetés, amit Marcellel folytatott két 
napja, amikor azt reklamálta, hogy már egy hete nem érkezett utasítás, hogy menjen át. 

”– Az a parancs érkezett, hogy nem mehetsz át többé – ezt mondta akkor Marcell. 
Mintha arcul csapták volna. – Ezt nem tehetik! – kiabálta akkor, és Marcellhez rohant. Megragadta 

a vállát. Látta Marcell arcán a rémületet. Olyat soha senkivel nem tett azelőtt. 
– Nem én adtam rá parancsot! – védekezett a férfi. 
– És velem mikor akarták közölni? 
– Elégnek tartották, ha velem közlik, és nekem kellett megmondani. Bocsáss meg, de nem tudtam, 

hogyan mondjam el! Tudod, hogy nem értek egyet, de az én szavam az övék mellett semmi. 
– Nem tartanak teljes értékűnek. Ez van. Igaz? – kérdezte Hunor, és Marcell bólintott.”  
 
 
Ez fájt a legjobban Hunornak. Sokáig hallotta visszacsengeni saját szavait és látta Marcellt, 

ahogy bólint.  
„Szóval nem vagyok teljes értékű? Nem mehetek át többé.” Most ismét belényilallt a tehetetlen 

fájdalom és a vágy. Glóriával ezüst szállal kötődtek. Eggyé lettek. Összefonódtak, és a szálak 
átfutottak a dimenzióhatáron is. Látta a „sasok” által a túlsó világot, azt a helyet, ahol bol-
dog volt, és most neki mégis egy földalatti szobában kell ülnie… Fölugrott, és a szoba köze-
pén álló asztalt megkerülve, a túlsó falra szerelt telefonhoz rohant. Marcellt hívta. 

– Nem vagyok autista odaát – mondta hadarva. Elengedte a gombot, és visszaült a helyé-
re. 

– Azt állítod, hogy odaát nem voltál autista? – rontott a szobába alig egy perc elteltével 
Marcell. Látszott, hogy futva tette meg az utat pihenőjétől idáig. 

– Pont ezt mondtam. 
– De hát ez óriási! Ezt jelentenünk kell. És eddig titkoltad? 
– Át kell mennem Glóriához. 
– De megtiltották. 
– Nem érdekel. Glóriához kell mennem. – Hunor felugrott és a sarokszekrényhez indult, 

ahol a kristályt őrizték. Marcell azonban karjánál megragadta és dühösen a fotelba penderí-
tette, amitől Hunor is mérges lett. 

– Lehetetlen, hogy visszamenj, mert már ott vagy – ordította bele Hunor arcába. 
– Tessék? 
– Igen. Azt hiszed, viccelek? Ez az igazság. Amikor altattak, akkor készült rólad egy má-

solat. Tesztelték, és egy hete küldték át. Jól működik. 
– Egy android? – nyögte döbbenten Hunor. 
– Klónandroid. Alig van benne fém. – Marcell szinte belezuhant az asztal másik oldalán 

álló fotelba. Töltött magának egy pohár vizet, mert kiszáradt a torka, hiszen amit most mon-
dott, az hétpecsétes titok volt, ez idáig. Zsebkendőt kotort elő a zsebéből és letörölte a hom-
lokát. Hunor mozdulatlanul ült, Marcell meg sokáig szótlanul nézte a magába roskadt férfit. 
Már csaknem egy éve voltak összezárva a bázison. Az első hetekben azt gondolta, könnyen 
fog menni, amit várnak tőle, vagyis, hogy Hunor naivságát a Cég javára fordítsák. Belelke-
sült, amikor felkérték, legyen a munkatársuk, és még inkább, amikor megtudta, hogy milyen 
felfedezést tettek. Egy másik dimenzió! Ez minden képzeletét felülmúlta.  

Ahogy telt az idő, úgy nőtt egyre jobban a szívéhez az őszinte fiatalember. Hunor intelli-
gens volt. Olyan épületeket tervezett a számítógépes programjával, hogy csodájára jártak a 
Cégnél. A mini maketteknek is, amit a tervezés után készített. Mindent elvittek a központba, 
ahol jó pénzért értékesítették. Néhányukat már el is kezdték építeni. A házak önmagukat 
látták el energiával és földrengés-biztosak voltak. A Cégnek nagy bevételeket hoztak Hunor 
tervei. És Marcell idővel belátta, hogy amit tesznek, az aljas. Kihasználták Hunort, aki húsz-
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évesen veszítette el édesanyját, és onnantól már nem védte senki. A Cég egy autistáknak 
épített lakóotthonban kutakodva talált rá. Magányos autistákat kerestek a dimenzióhatáron 
való átlépéshez, mert senki nem akadt, aki vállalta volna azt a gyors öregedést, amit az 
előzetes állatkísérletekben tapasztaltak. A lakóotthon örült, hogy megszabadult egy tehertől, 
amikor bejelentették, hogy gyámságuk alá veszik Hunort. Megszokott volt, hogy egy-egy 
fogyatékos fiatalt egy nagyvállalat, vagy egy pénzesebb család istápol. 

– Sajnálsz? – szólalt meg hosszú csönd után Hunor. – Sárga vagy. Szeretsz, vagy gyűlölsz? 
– Sajnállak Hunor – mondta maga elé nézve Marcell, aki már nagyon régóta küzdött saját 

érdekeivel. – Valamit ki kell találnunk. 
 
 

2095. október 25. Helyi idő: 12:59 h Kékes, II/A bázis földalatti ellenőrző 
szektor. 
 

Mivel a „sasok” közül már csak egy működött, kénytelenek voltak jelentést tenni. Marcell 
beszélt a budapesti főnökséggel. Megkapta az engedélyt az átkelésre, a lezuhant „sasok” 
felkutatására és begyűjtésére. 

– Valakinek, muszáj átmenni, hogy visszahozza a „sasokba” beépített kristályokat – 
mondta a kutatásvezető. – Csak azt nem értem, hogy amikor ott voltunk, miért nem szólt! 
Ha kiderül, hogy összejátszik azzal a fogyatékossal…! – a főnök hangja fenyegetővé vált. – 
Akkor annak következményei lesznek! Ennyivel nem zárjuk le ezt az ügyet. Teljes beszámo-
lót kérek, a meghibásodásokról. És… legyen benne a jelentésben annak az indoklása is, hogy 
miért csak napokkal a meghibásodások után jelentett! 

– Indulnod kell – fordult Hunorhoz Marcell, miután főnöke bontotta a vonalat. Arca sá-
padt volt. – Levadászod az utolsó „sast”, és soha többé eszedbe se jusson, hogy visszajöjj! 
Senki nem tud utánad menni. Megértetted? 

– Hacsak nem találnak újabb kristályokat a Holdon. 
– Reménykedjünk – mondta halkan a férfi. 
Hunor érzékelte barátja rossz a hangulatát. Mindenkin érezte, de Marcellel már rég csak 

ketten voltak a bázison. Annakidején szüleiről is minden ilyet tudott, még akkor is, ha anyja 
a konyhában dolgozott, és elfogta a keserűség, ő meg a szobájában játszott. Olyankor kifu-
tott és csak annyit mondott: „Anya sír.” Pedig nem sírt, csak sírni készült. Megérezte a hara-
got, és a betegségeket is. Anyjához gyakran odabújt és szótlanul ölelte, ha annak fájt a feje, 
vagy a háta. Kezét a fájó testrészre helyezte, oda, ahol a fájdalmat „látta”. Anyja olyankor 
mozdulatlanná dermedt, csak némán ölelte őt. A sokadik alkalommal se nagyon hitte, hogy 
ilyesmi létezik. Ölelés közben Hunor mindig úgy érezte, eltűnik a testük, és valamiféle sűrű 
folyadékká válnak, melyek lassan egybefolynak. Amikor enyhülni kezdett anyja fájdalma és 
kezdett megnyugodni, akkor ismét két test lettek. Jó volt emlékezni anyja szívverésére, és 
arra, amit oly sokszor mondott: „Nagyon büszke vagyok rád, kisfiam!” Mondta, ha meggyógyí-
totta, ha jól tanult, ha a buszon előre engedte a nőket, ha felszólítás nélkül is eszébe jutott, 
hogy köszönni kell, és mondta akkor is, amikor arról beszélt, hogy az ő lelke milyen kemény 
életet vállalt, amikor a Földre költözött. 

Marcell most félt, szomorú volt, hogy el kell válniuk, és nem tudta, milyen következmé-
nyei lesznek cselekedetüknek. Marcell a haláltól félt. Attól Hunor is. Nem fért tudatába az 
elmúlás ténye. Mindig úgy látta, hogy az élet örök. Néha azt képzelte, olyan sűrű folyadék-
ká lesznek, mint amit anyjával érzett, de mégis félt a különállóság megszűnésétől. Marcell 
ezekben a percekben többféle halált is vizionált, amit Hunor érzékelt, és ami végtelenül 
megrettentette. Szörnyű volt. Hiába beszélték át több tízszer, hogy Hunor ne törődjön most 
mással, csak saját magával, majd ő elintéz itt mindent, hogy nem lesz semmi baj, ha az érzé-
sek, melyek Marcell felől érkeztek teljesen mást sugalltak. Nem volt egyszerű elmenni, itt 
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hagyni Marcellt… soha többé nem látni… mint apját, utána meg anyját. Ennek a tudata 
maga volt a megtestesült fájdalom. Biztatta elméjét, hogy ott lesz Glóriánál, de a következő 
pillanatban már azt kérdezte másik énje, hogy vajon lehet-e boldog azzal a tudattal, hogy 
Marcellt hátrahagyta? 

– Indulnod kell – térítette vissza a valóságba Marcell hangja. – Itt a kristály… indulj! Meg-
jegyeztél mindent? – ránézett a férfira, aki most nem hajtotta le a fejét. Dacosan, összeszorí-
tott ajkakkal egyenesen rámeredt, de olyan tüntetően, hogy Marcell elnevette magát. – No-
csak! Te ilyet is tudsz? Nem is rossz, kisbarátom! Nyugi. Jól leszek. Ne aggódj! Levadászod 
az utolsó „sast” is, és soha nem zaklat titeket senki. Nem hinném, hogy egyszer is a Holdra 
menne valaki a Cégtől, és a kristályok se hevernek ott halmokban! 
 
 

2095. október 25. Helyi idő: 13:35 h Kékes, II/A bázis védett, külső területe. 
 
Hunor, miután levadászta az utolsó „sast” is, a dimenzióhatárhoz futott, átvágtatott rajta, 

majd a bázis felé vette az irányt. Marcellért ment. Olyan tempóban futott, hogy a póló a 
hátára tapadt. Az izzadság, homlokáról a szemébe futott. Könnyezett tőle. Olybá tűnt, mint-
ha sajnálná a történteket. Már egészen közel járt a bázis lejáratához, amikor ólmos fáradság 
tört rá. A többhónapos bezártság, a szűk térben való mozgás, az edzetlenség most bosszulta 
meg magát. Bordái alá elviselhetetlen fájdalom hasított, amelytől teste megrándult, és elvá-
gódott, amikor egy, az aljnövényzet takarta mélyedésbe lépett. Bokája pillanatok alatt két-
szeresére dagadt, megpróbált felülni, de a fájdalom olyan erővel tartotta fogva, hogy inkább 
fekve maradt. A napfény átszűrődött a fák lombjai között, és amikor Hunor felnézett, meg-
látta az égen a holdsarlót is, majd az erdő forogni kezdett vele. Még annyi ereje volt, hogy az 
adóvevőbe beleszóljon. 

– Marcell… gyere… a lejárattól… keletre vagyok. A kristályokat… – Valami kesernyés il-
latot érzett, amelytől gyomra felfordult, és elveszítette az eszméletét. 

 
Glória hajolt fölé. Arca rémült, szeme könnyes volt. Ott térdelt a faágakból összetákolt 

hordágya mellett. – Magához tért! – kiáltott föl, de Hunor nem látta, hogy kinek beszél. – 
Hunor! Jobban vagy? – kérdezte. 

Hunor nem válaszolt, még nem ment a beszéd, csak bólintott. A hordágyat felemelték. 
Akkor látta meg. „Ez nem a valóság. Ez nem lehet. Biztosan álmodom.” Az egyik egy falubeli 
volt, a másik Marcell. Lehunyta a szemét. „Hogy kerül ide Marcell?” Nem értette. „Vagy ho-
gyan kerül Glória, és az a másik férfi ebbe a dimenzióba? Hol vagyok?” Glória ott haladt mellette, 
fogta az egyik kezét, szoknyája bele-beleakadt az ösvényt szegélyező bokrokba, és egészen 
valóságos volt. Az ösvényen előttük is cipeltek egy hordágyat, rajta egy férfit. „A 
klónandroid” – ismerte fel Hunor. „Akkor sikerült!” 

A méregzöld lombkoronák között elő-előbukkant a napfény, mint megannyi apró villa-
nás, mint ezernyi gondolat, melyeket képtelenség kimondani. Kettős életének látomásai 
egymást űzve fúródtak tudatába, mint testbe az apróra tört üveg szilánkjai. 
A Hold, sarló alakja ott világított a kékségben, és mögüle, mintha anyja arca mosolygott 
volna rá, aki mintha azt mondta volna: „Nagyon büszke vagyok rád kisfiam!” 
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Játék a normális peremén 
 
Van a Drogmában1 egy rész a gyógyulásról2 − a Narkómában3 átírtam ezt kicsit: „Normális az 

az állapot, amikor valaki a saját sikereit és kudarcait meg tudja élni. Nem képzeli sem többnek, sem 
kevesebbnek − napról napra élni is, kezelni is tudja. Nem ingatja meg semmi annyira, hogy a kontrollt 
elveszítse: a sikereitől nem száll el a feje, a kudarcok meg nem nyomják bele a sárba. Megéli és meg-
osztja. Örömei szerettei örömei is − és ő is őszintén örül szerettei örömeinek. Sajnálattól mentesen 
keres vigaszt − és bajban ő is ott van társa(i) mellett.”4 

 

Atkinsonék közismert Pszichológia tankönyve5 hat pontban foglalja össze a normális tar-
talmi kereteit: 

„1. Hatékony valóságészlelés. A normális emberek többnyire a valóságnak megfelelően 
értékelik reakcióikat, képességeiket és mindazt, ami körülöttük a világban végbemegy. Nem 
értik állandóan félre azt, amit mások mondanak, nem értékelik túl képességeiket, és nem 
vállalnak többet, mint amit képesek végrehajtani, de alá sem becsülik magukat, és nem 
rettennek vissza a nehezebb feladatoktól sem. 

2. Önismeret. A jól alkalmazkodó emberek elég jól tudatában vannak motívumaiknak és 
érzéseiknek. Bár senki sem érti tökéletesen motívumait vagy viselkedését, az egészséges 
emberek nem rejtik el egyetlen fontos érzésüket vagy motívumukat sem maguk elől. Na-
gyobb öntudatosság jellemző rájuk, mint a mentális betegségekkel diagnosztizált emberekre. 

3. A viselkedés akaratlagos szabályozásának képessége. Az egészséges emberek általában 
bíznak abban, hogy képesek magatartásukat uralni. Alkalmanként persze impulzívan is 
viselkedhetnek, de amikor szükséges, vissza tudják fogni szexuális és agresszív késztetései-
ket. Van, amikor a szociális normáknak megfelelően viselkednek, de ez is saját döntésük és 
nem befolyásolhatatlan impulzusaik következménye. 

4. Önértékelés és elfogadás. A jól alkalmazkodó emberek értékelik saját érdemeiket, és úgy 
érzik, mások is elfogadják őket. Jó viszonyban vannak másokkal, és a társas helyzetekben 
spontán módon tudnak részt venni. Ugyanakkor nem érzik azt, hogy alá kellene vetniük 
magukat a csoport véleményének. Az értéktelenség érzése, az elidegenedés és az elfogadott-
ság hiánya különösen szembeszökő azoknál az embereknél, akiket abnormálisnak diagnosz-
tizálnak. 

5. Érzelmi kapcsolatok kialakításának képessége. Az egészséges emberek szoros és kielé-
gítő kapcsolatokat tudnak kiépíteni másokkal. Érzékenyek mások érzéseire, nem lépnek fel 
túlzott − valójában a saját szükségleteiket szolgáló − igényekkel a másikkal szemben. A 
mentális zavarokkal küszködő embereket gyakran annyira lefoglalja saját biztonságuk vé-
delme, hogy túlságosan én központúakká válnak. Saját érzéseikkel és törekvéseikkel eltelve 
szeretetet követelnek, de képtelenek a kapott érzéseket viszonozni. Sokszor azért félnek az 
intimitástól, mert múltbéli tapasztalataik lesújtóak voltak. 

                                                 
1
 Dr. Csernus Imre, Dobai Benedek és Tárnok Alfonz: Drogma, Mono Kft. & Konkrét 

Könyvek Kft., Bp., 2003. 
2
 169. és 171. oldalak 

3
 Olvasónapló, webnapló, Miskolc, 2004., http://mek.oszk.hu/02300/02307/ 

4
 2004. szeptember 21., kedd 

5
 Osiris Kiadó, Bp., 1994., 452. oldal 
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6. Alkotóképesség. A jól alkalmazkodó emberek képességeiket alkotótevékenységekben 
képesek kifejteni. Örülnek az életnek, és nem kell magukat rákényszeríteni arra, hogy a 
mindennapok követelményeivel szembesüljenek. A krónikus energiahiány és a túlzott fára-
dékonyság a megoldatlan problémákból adódó lelki feszültség gyakori tünete.” 

 

Azért idéztem be a fenti pontokat, mert szeretnék mindenkit egy játékra hívni. Olvasd 
vissza, pontonként! Gondolkodj el, őszintén, mennyire jellemző rád? Ha az adott pontban 
nagyon pozitívan ismersz magadra, írj fel 2 pontot! Ha bizonytalan vagy, vagy ha úgy érzed, 
ez függ ettől-attól és változó, akkor 1 pontot. Ha negatívan érted magadra, akkor nem kapsz 
pontot. Végül add össze! Maximum 12 pontod lehet: a normalitás tizenkét pontja… 

Azt gondolom, hogy a 11-12 pontnál és a 0-4 pontnál nem reális a mérce. A 11-12 pont je-
lenthet egy szerencsés, szupernormális embert, de jelenthet egy egoista egyént is (aki már 
önmagával sem őszinte, automatikusan adja a legtöbb pontot a „legjobbnak”, önmagának). 
A 0-4 pont pedig már nem a normálisról szól, inkább a hangulatról, egy aktuálisan megélt 
krízishelyzetről. Aki 9-10 pontot ért el, az tekintsük normálisnak. 7-8 pont esetén bizonyára 
nincs már minden rendben, 5-6 pont esetén pedig komoly bajok lehetnek. 

Ez persze csak egy játék. Ha őszinte vagy magadhoz (hiszen csak magadnak kell válaszol-
nod, senki nem kérdezi, hogy erre-arra mit feleltél – ha hazudsz, magadat csapod be), és 
megjegyzed, hol kellett most a pontvesztés mellett döntened, akkor lehet ez is egy út az 
önismeret, az önnevelés, a normális élet felé. 

 

Sánta Csaba 

Miskolc, 2005. június 
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Szökrönyös László 
 

Egy teljes ember memoárja 
 

Jane fölém hajolt, megigazította a hajamat és a szemüvegemet, élettelen bal karomat gon-
dosan az ölembe rakta, majd kedvesen rám kacsintott. Belenéztem barna szemébe, és ide-
gességem kellemes izgatottsággá változott. Tekintetemmel válaszoltam, próbáltam hálát és 
szeretetet küldeni felé. Ha létezett valaki, aki mindig értette, mit üzen a szemem, akkor az ő 
volt. 

Jane az ódon mennyezet magasából aláereszkedő vastag bársonyfüggöny takarásában állt. 
A háta mögött megpillanthattam a széles dobogót, melynek közepén egy egyszerű pulpitus 
emelkedett. Az egyik szónok beszélt mögötte, minden bizonnyal az én szereplésemet konfe-
rálta fel éppen a nézőteret teljesen megtöltő, legalább kétezres közönségnek. 

Kicsit megérintett a deja vu lehelete.  
Eszembe jutott egy hasonló terem, egy hasonló alkalom, évtizednyi távlatból. 

 
*** 

 
Akkor még tudtam járni, igaz csak bottal és féloldalasan. Az avatási ceremónia napja volt. 
Amikor szólítottak, kínkeservesen elbotorkáltam az emelvényig, hogy bejegyezzem a ne-

vem az egyetem nagykönyvébe.  
Évszázados hagyomány volt ez, meg akartam csinálni. 
Ahogy felhangzott a nevem, még halk duruzsolás és suttogások lebegtek a helységben, de 

minden apró lépésemmel egyre nagyobb lett a csend, míg végül csak a botom koppanása, és 
erőtlen lépteim csoszogó zaja hallatszott. Végül odaértem, és szinte a bőrömön éreztem a 
sorokban ülő emberek szánalommal vegyes megkönnyebbülését. Gyűlöltem őket ezért. Ha a 
színfalak mögött elesem és összetöröm magam, senkit nem érdekelt volna. De így, az illuszt-
ris és befolyásos vendégsereg előtt, illetlenség lett volna megbotlanom, és mindenkit kelle-
metlen helyzetbe hoznom.  

Pedig csak magamnak akartam bizonyítani. 
Milyen ironikus is ez! A többieknek, avatásra váró társaimnak, csak pár energikus lépés, és 

már a dobogónál voltak. Belefirkantották nevüket a könyvbe, és csak azzal kellett törődniük, 
hogy minél frappánsabb köszönő mondatokkal és ezer wattos mosollyal kápráztassák el az 
egybegyűlteket.  

Mennyire irigyeltem őket azokért az egyszerű, öntudatlan, biztos léptekért! 
Ekkor jöttem én, a béna, és fájdalmas lassúsággal aláírtam a könyvet, miközben csak arra 

koncentráltam, hogy a toll ne csússzon ki merev ujjaim közül. Beszédet nem mondtam, hisz 
úgy sem értették volna a hangokat, amiket sorvadó szájizmaimmal még kipréselhettem. De 
mégis, boldognak éreztem magam. 

Ez volt az utolsó alkalom, hogy leírtam a nevem.  
 
Azt mondják, ha valakivel közlik, hogy hamarosan meg fog halni, és semmit, de semmit 

nem tehet ellene, több lelki állomáson megy keresztül. Saját közeli halálunk tudatát, mint 
ólomsúlyú keresztet hurcoljuk ezeken a stációkon át, egészen a legvégső percig.  

Az első lépcső az elutasítás, a kételkedés: „Nem, én nem halhatok meg, ez valami tévedés, 
fatális véletlen!”  

A tények hárítása után talál ránk a düh fázisa: „Miért éppen én? A világ tele van semmire-
kellő, hulladék emberekkel. Én jó ember vagyok, hasznos ember vagyok, miért?”  
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A következő szakasz az alkudozásé, amikor megpróbálunk mindent, hogy időt nyerjünk. 
Egészségesen élünk, felkeresünk mindenkit, aki alternatív gyógymódokkal az életet kínál-
hatja nekünk. De idővel aztán megadjuk magunkat a depressziónak, ahogy az elmúlás feke-
te csillaga felbukkan életünk szűkülő horizontján. S mire ez a baljós égitest eléri a zenitet, 
már nem marad más, csak a beletörődés, az elfogadás. 

Azt hiszem, azon a tíz évvel ezelőtti délutánon én már a harag napjait éltem.  
Amikor közölték velem, hogy alig három-négy évem van hátra, én sem akartam elhinni. 

De pár hét alatt meggyőződhettem a diagnózis helyességéről, ahogy a testem egyre inkább 
cserbenhagyott, és a legalapvetőbb, legegyszerűbb dolgok végrehajtása is gondot okozott. 
Így hát az addigi hitetlenkedés és pánik indulattá változott, melyet válogatás nélkül fröcs-
költem mindenre és mindenkire, akár egy elszabadult kerti locsolócső.  

Az egyetemen addig egy nagyon jó képességű, bár nem különösebben szorgalmas vég-
zősként tartottak számon. Olyasvalakiként, akiből nagy koponya lehetne, de sohasem lesz 
az.  

Most őrült módjára vetettem bele magam a tanulásba és a kutatásba. Tudtam, hogy nincs 
mit tenni, de nem akartam dolgom végezetlenül távozni. Tulajdonképpen még most is ez 
hajt, és talán ez az amiért, bár halott testbe börtönözve, de még élek. 

 
A doktori cím átvétele, és az aláírási ceremónia után folytatódtak a hanyatlás hetei.  
Jane-nel közös otthonunkban teltek a napjaim. Amíg ő a munkahelyén volt, én próbáltam 

dolgozni, legjobb tudásom szerint ellátni magam.  
Ez persze egyre nehezebben ment. Írni már nem tudtam, a számológépet sem voltam ké-

pes használni. Ekkoriban tanultam meg fejben végezni a bonyolult, magasabb rendű számí-
tásokat is. Jane minden este megmosdatott, és olyan ennivalókat készített, amiket másnap 
délben korlátozott mozgáskészségemmel is meg tudtam melegíteni, és a csuklómra szíjazott 
kanállal a számba tudtam lapátolni. Amikor hazajött, mindig levetkőztetett, és tiszta ruhát 
adott rám, majd feltakarította az étkezőasztalra és a földre hullott pempős ételmaradékokat, 
amik a számból potyogtak ki félig megrágottan. 

Egy ilyen keserves ebéden voltam túl azon a péntek délutánon is, amikor elfogadtam, 
hogy már nem vagyok ember, csak egy haldokló szervek közé temetett tudat. 

Lenéztem a tányérra, melyben már alig maradt abból a kása-szerű szörnyűségből, amit 
Jane akkoriban azért készített, hogy könnyebben lenyelhessem. A tányér körül, és a földön 
viszont mindent beborított az étel. A számból jutott a ruháimra is, összekeveredve csöpögő 
nyálammal, amit addigra már nemigen tudtam ellenőrzés alatt tartani.  

Úgy éreztem magam, mint egy magatehetetlen, nyáladzó csecsemő. Az is voltam. 
És nagyon éhes.  
Hullámokban tört rám a pánikroham. Próbáltam szabadulni a béklyótól, ami a testem volt, 

egyszer s mindenkorra kitörni innét. Artikulálatlan hangon sziszegtem és hörögtem, csap-
kodni akartam, törni-zúzni, miközben szétvetett a rettegés. De az idegpályák már nem vitték 
tovább az ingerületet, s miközben én teljes erővel dörömböltem a börtön falain belülről, a 
roncs ott az asztalnál csak prüszkölt, dülöngélt, és néha megrándult. 

Annyit értem el, hogy végül lefordultam a székről, és nagy csattanással végigterültem a 
parkettán. Nem volt erőm csillapítani az ütést. A fejem, és kiálló csontjaim teljes erővel csa-
pódtak a földnek.  

Az ütés és a fájdalom kicsit magamhoz térített, lenyugodtam. Felállni, vagy az ágyig el-
kúszni már egy fél évvel azelőtt sem tudtam. Így csak feküdtem ott, és elkezdtem sírni.  

Gyászoltam magamat, az életemet, amit elvettek tőlem, a dolgokat, amiket már soha nem 
tapasztalhatok, az embereket, kik általam nyomorodnak meg.  

Nagy sokára aztán elcsendesedtem, és csak bámultam üveges tekintettel. Így talált rám 
Jane, mikor pár órával később hazaért.  
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Sorsfordító nap volt. Beletörődtem, hogy hátralévő időmben már nem vagyok képes gon-

doskodni magamról. Jane fogadott egy ápolót, aki napközben vigyázott rám, és torz bugy-
borékolásomat is megértette. Ő jegyezte le az előadásaimat, és rögzítette a gondolataimat. 
Szerencsére a beszédkészségem már nem romlott tovább, és így legalább a munka, ha még-
oly korlátozott formában is, de megmaradt nekem. 

A külvilág összezsugorodott, de belül egy teljes univerzumnyi gondolat várt felfedezésre. 
Magába szívott a rejtett összefüggések, őrült ötletek, és kidolgozásra váró hipotézisek csodá-
latos világegyeteme. Míg szeretteim mosták a fogaimat, ürítették az ágytálamat, és óránként 
megfordítottak az ágyban éjszakánként, én gondolkodtam. A tolószék bezárult körülöttem, 
de a tudományos világ megnyílt, és érdeklődve fogadta az eredményeimet. 

Éreztem, hogy valami nagy, és jelentőségteljes dolog közelébe kerültem. Időm fogyott, de 
hittem, hogy még előtte képes leszek a nagy felfedezésre.  

Jane eközben egyre inkább kikészült. Éjszakánként alig aludt, egyik oldalamról a másikra 
fordított, hogy ne legyenek felfekvéseim, vigyázta a légzésemet, amikor a hátamon feküd-
tem, ha esetleg félrenyelnék. Néha az éjszaka közepén – mikor úgy hitte, hogy alszom –, 
hallottam, ahogy némán nyeli a könnyeit. Minden reggel fakóbb lett az egykor fényes barna 
szem, és a gyász és kialvatlanság fekete árkokként rakódott le az arcára. 

Szerettem volna meghálálni mindent. Hogy van nekem. Azt akartam, hogy büszke lehes-
sen rám halálom után. Olyat akartam adni az emberiségnek, ami előtt meghajtja fejét, és 
tiszteletet ad ennek a kivételes asszonynak, aki ápolta és életben tartotta férjét, míg az vég-
hez nem vitt valami nagyszerűt. Már régen nem rólam szólt mindez, hanem Jane-ről és a 
világról. Nem akartam már bizonyítani semmit.  

 
Késő ősz volt, és egy kinti séta alkalmával nagyon megfáztam. Szép, de szokatlanul hideg 

nap volt.  
Jane hónapok óta először tűnt a felszabadultnak. Játékosan gázolt a lehullott platánleve-

lekben, az avar ropogása elnyomta a tolószékem motorjának zümmögését is. Néztem bohó-
kás menetelését, és bár a gondok nem tűntek el az arcáról, mégis szép volt. Nagyon szép. 
Szerettem volna, ha sokáig tart az a perc. Bár akkor már nagyon fáztam, mégsem szóltam 
neki. 

Pár nappal később már súlyos tüdőgyulladással feküdtem a kórházban, legyengült im-
munrendszerem vesztésre állt a kór ellen. Alig emlékszem valamire azokból a napokból, 
csak a fertőtlenítő szagára, és a neonlámpák steril, hűvös fényére.  

Végül felépültem, de gégemetszést kellett rajtam végrehajtani. Az operáció következtében 
végleg elnémultam, soha többé nem tudtam beszélni. Ezzel elszakadt az utolsó fonál is, 
mely egy korábbi, normális létezéshez kötött.  

A munkám, ami életben tartott, értelmét vesztette. A fénylő ideák az agyamban rekedtek, 
nem volt ki meghallgassa, nem volt ki lejegyezze őket. A kommunikációm pislogások primi-
tív sorozatává sorvadt: egy pislogás jelentette az igent, kettő a nemet. Három pislogásnál 
lefektettek, négynél megetettek, ötnél kivittek a vécére.  

Órákig tartott, míg egy nagyméretű táblára nyomtatott ábécé segítségével elmagyaráztam, 
ha valami rendhagyó vágyam támadt, ami esetleg összetettebb volt az evés, ivás, alvás, 
ürítés négyesfogatnál. Egy idő után nem is törődtem vele, szóval csak etettek, itattak, alud-
tam és ürítettem.  

Egyik éjszaka kiborult az altestemhez kötött éjjeliedény, és elöntötte az ágyamat. Ébren 
voltam, némi erőfeszítéssel megnyomhattam volna még mozgó mutatóujjammal a csengőt, 
mely szegény Jane-t vagy az ápolónőt hívta. De inkább feküdtem reggelig a saját vizeletem-
ben, és nem érdekelt.  

Halottnak tekintettem magam, hisz az is voltam. 
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– Édesem, egy úr jött hozzád. – Jane hangja furcsa volt, hiányzott belőle az a rezignáltság, 

ami az utóbbi időben őrá is átragadt. Nem törődött velem kevesebbet, de néha, amikor 
elkaptam a tekintetét, észrevettem benne a leplezett szánakozást. – Szeretne mutatni vala-
mit, ami talán segíthet nekünk. 

„Ugyan miben segíthetne” – gondoltam. „Még tovább vegetálni, még jobban megutáltatni 
magam veled?” 

Kétszer becsuktam a szemem, jelezve, hogy menjen innen a pokolba.  
– Fontos lenne, szeretném, ha meghallgatnád! – Leült az ágy szélére, és megsimogatta a 

karom. – Kérlek, Steve! 
„Mit tudok tenni ellene?” – Nem akartam látogatót. Semmit sem akartam. – „Ha behívod, 

hát úgyis bejön. Még a fejem sem tudom elfordítani, ha nem érdekel!” 
Pislogtam, és reménykedtem, hogy rövid lesz a látogatás. Jane megszorította a kezem, 

majd kiment a szobából, hogy bekísérje az érkezőt. 
Nemsokára megjelent az ajtóban egy kerekes szék, benne egy vékony, szakállas, korombeli 

emberrel. 
„Mi ez, Jane? Kriplitalálkozó lesz?” – jutott eszembe keserűen. „Most elmondja, hogy ő, 

hogyan rokkant meg, és milyen jó, hogy erőt meríthetünk egymás nyomorából?” 
– Steve, ez az úr David Mason. Az Alkalmazott Kommunikációs tanszéken dolgozik. 
– Uram, engedje meg, hogy megköszönjem, hogy fogadott. – Az ágyam széléhez gurult, 

esetlen mozdulattal megmarkolta, és megrázta élettelen kezemet. – Nagy tisztelője vagyok 
önnek, és nagyon nagyra tartom a munkásságát. Szomorúan értesültem az ön, hmm… álla-
potáról, és higgye el, mélységesen átérzem a helyzetét! Szeretnék segíteni, és ezért… 

„Mikor térsz már a tárgyra?” – Magam előtt is leplezni próbáltam, hogy a segítség szóra 
megmozdult bennem valami. Nem volt szükségem hiú reményre. 

– …elhoztam ezt a készüléket, amin már két éve dolgozunk. Még nem teljesen kész, de 
már használható. Tulajdonképpen egy számítógéphez kapcsolt beszédszintetizátor, amit 
úgy terveztünk meg, hogy a szövegbeviteli modult egy gombnyomással is működtetni 
lehessen… 

 
Pár hét múlva, ha kicsit lassabban is, de ismét meg tudtam értetni magam mindenkivel. 

Ráadásul a gépi hang érthetően artikulált, míg az én korábbi beszédemet Jane-en, és néhány 
emberen kívül senki sem értette. 

Szép lassan ismét erőre kaptam, ha nem is fizikailag, de szellemileg. Újra dolgozni kezd-
tem, és az életkedvem is visszatért. Furcsamód a testem leépülése is megállt; mintha a sor-
som fonalát felügyelő istennőnek nem lett volna kedve átvágni az utolsó, vékony szálat. 
Ennek persze én csak örülni tudtam, és a munkámban fokozatosan újra felderengett a nagy 
áttörés lehetősége.  

Éjszakánként a végtelen Univerzumról álmodtam, szabadon szárnyaltam térben és időben. 
Végignéztem galaxisok születését és halálát, bejártam a csillagvárosok közti felfoghatatlan 
ürességet. Alábuktam fekete lyukak gravitációs kútjába, végignéztem óriási napok öngyilkos 
tűzijátékát, és hallgattam a szférák balladáit. Barangolásaim közepette apránként feltárult 
előttem a mindenség felfoghatatlan szimmetriája. 

Ébredés után persze elillant a tudás, de napról-napra egyre több mindenre emlékeztem, és 
ebből egyre többet tudtam a matematika nyelvére fordítani. 

Hamarosan pedig eljött a nap, amikor megtudtam, mit érzett az ókori bölcs, mikor fenn-
hangon ismételte: „Heuréka!” 

 
*** 

 



 
26 

Begurultam a pulpitus elé, és farkasszemet néztem kétezer várakozó szempárral. Kicsit 
féloldalasan állítottam meg a tolókocsit, hogy a szemem sarkából láthassam a színpad leg-
szélén várakozó feleségemet. Jane mosolyogva intett, és feltartott ujjal mutatta, hogy szurkol 
nekem. 

Persze, nagyon nem kellett szorítania, hisz a szövegemet már két nappal ezelőtt megkom-
ponáltam, és elmentettem a tolószék karfájára rögzített beszédszintetizátor memóriájába. 
Megvártam, míg elhal az üdvözlő taps, majd a mutatóujjam rezdülésével elindítottam a 
beszédet. 

Miközben a gépi hang közvetítette mondanivalómat, a hallgatóságot néztem. Mindenki 
figyelt, nem láttam közömbös vagy unatkozó arcokat, pedig a beszéd hosszú volt. 

Végül dörgő taps közepette kigördültem a pódiumról. 
A színpad mögött is sokan gratuláltak, még a vállamat is – igaz óvatosan – megveregette 

valaki.  
Jól sikerült nap volt.  
Nagyon örültem a díjnak, hisz a területemen ez a legrangosabb elismerés, és a közönség 

dicsérő tapsa is jól esett. Mégis, leginkább arra a pár mondatra fogok emlékezni, amivel a 
díjátadót levezető fiatalember bemutatott, mielőtt beinvitált volna a színpadra: 

„…az Albert Einstein medál, a Wolf és Lilienfeld-díjak birtokosa, a Brit Birodalom Rendje, 
a cambridge-i egyetem Lucas professzora, Lucy és Tim édesapja, Jane férje, és legfőképpen 
egy TELJES ember, Professzor Stephen Hawking!” 

Igen, most már az voltam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcképcsarnok: Szökrönyös László, a novella írójának bemutatkozása 
 

Szökrönyös László vagyok, a virtuálvilágban Creinek ismernek. Szeptemberben értem 
krisztusi korba, korántsem krisztusi érettséggel. 

Vallom, hogy minden mindennel összefügg, és hogy véleményt kell alkotni! 
Pár évet leszámítva életemet szűkebb pátriámban, a gyönyörű Zalában éltem le, s lehet, 

egy darabig még maradok. 
Amióta az eszemet tudom, könyvfaló voltam, különös tekintettel Herbert, Vonnegut, Hel-

ler, és Lem munkáira. Meg arra a száz másikra, akit nincs hely itt megemlíteni. A könyveken 
kívül is sok dolog érdekel, leginkább minden. 

Nem egészen egy éve kezdtem el történeteket írni, és csak azt sajnálom, hogy nem előbb. 
Ugyanis az írás még az olvasásnál is jobb. Egyre fogyó szabadidőmben blogolgatok, és a 
Karcolat Műhely scriptóriumában próbálgatom nem létező szárnyaimat. 

Stephen William Hawking: 
Született 1942. január 8-án Oxfordban (Nagy-Britannia). Vezető elméleti fizikus. 
A hertfordshire-i St. Albans Schoolban és az oxfordi University College-ben tanult, ahol 

summa cum laude minősítéssel végzett fizikából. Ezután a Cambridge-i Egyetemen, a Trinity 
Hall-ban szerzett PhD fokozatot kozmológiából. 

1974-ben választották a Royal Society tagjává. 
1978-ban az elméleti fizikában elért eredményeiért Albert Einstein-díjat kapott. Fő kutatási 

területei az elméleti kozmológia és a kvantumgravitáció. Jelentős munkái jelentek meg, me-
lyekben a fekete lyukak és a termodinamika közötti összefüggéseket vizsgálja. Rávilágított, 
hogy a fekete lyukak nem léteznek örökké. 

Annak ellenére, hogy motoros neuron betegsége következtében súlyosan mozgáskorlátozott, 
aktív fizikus, író és közéleti személyiség. Az 1985-ös tracheosztomia-műtéte óta beszédszinte-
tizátorral kommunikál, tolókocsiján található számítógépét egy fej- és szemmozdulatokkal 
vezérelhető manuális eszközzel irányítja. 
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IINNFFOOBBÁÁZZIISS   

 
Az agysejtek újra működtetik a lebénult izmokat 

 
Kísérletben résztvevő majmok képessé 

váltak lebénult csuklójuk mozgatására és 
irányítására az agyukból az izomzatba 
mesterségesen átirányított elektromos 
jelekkel – állítják a seattle-i Washington 
Egyetem kutatói, akik szerint kísérletük 
egy újabb lépés a paralízissel küzdő embe-
rek mozgásának visszanyerése irányába. 

Korábban a tudósoknak már sikerült 
megtanítani majmokat gondolati úton, 
agyhullámaikat elektródákon keresztül 
továbbítva egy robotkart mozgatni. Ez 
több tíz neuron aktivitásának egy időben 
történő dekódolását foglalta magában, 
amivel lemásolták az alkar mozdulatait. 
Mindehhez azonban tekintélyes számító-
gépes teljesítmény kellett, ellentétben a 
most felvázolt módszerrel, amit Chet 
Moritz és kollégái jegyeznek. A seattle-i 
kutatócsoport a fenti eljárás által kinyer-
tekhez hasonló jeleket alkalmazott, azon-
ban azokat mindössze egyetlen neurontól 
véve, közvetlen elektromos stimuláció 
formájában juttatta el a lebénult izomhoz.  

Moritz és munkatársai első lépésben 
számos elektródát ültettek be két makákó 

majom motoros kérgébe. Minden egyes 
elektróda egy agysejt jeleit vette, amiket 
egy külső áramkörön eljuttatott egy számí-
tógéphez. Az agysejtektől származó jelek 
egy kurzort mozgattak a képernyőn, a 
majmokat pedig megtanították agytevé-
kenységükkel irányítani ezt a kurzort. A 
kutatók ezután helyi érzéstelenítéssel 
átmenetileg lebénították a majmok csukló-
jának izmait, majd átirányították az elekt-
ródákon keresztül érkező jeleket a csukló 
izmaihoz és azt észlelték, hogy a majmok 
képesek kontrollálni korábban lebénított 
végtagjaikat ugyanazzal az agytevékeny-
séggel, amivel a kurzort mozgatták a kép-
ernyőn. 

A klinikai kezelések még évekre, évtize-
dekre vannak, figyelmeztet Moritz. A 
majmok teljesítménye jól láthatóan javult a 
gyakorlással, az eljáráshoz szükséges 
hosszú távú beültetésre alkalmas elektróda 
implantátumok azonban még nem megfe-
lelőek az emberi alanyok számára. 

 
forrás: http://www.sg.hu 

 

 
Gordon, az agyszövettel irányított robot 

 
A brit Reading Egyetem tudósai egy élő 

agyszövettel irányított roboton dolgoznak. 
A kerekeken gördülő szerkezet szürkeál-
lományát patkány agysejtekből rakták 
össze. 

Az úttörő kísérlet a természetes és a mes-
terséges intelligencia közötti határmezsgyét 
igyekszik felderíteni, valamint felfedheti a 
memória és a tanulás alapvető építőeleme-
it. „A célunk az, hogy kiderítsük hogyan 
tárolódnak el valójában az emlékek egy 
biológiai agyban” - nyilatkozott Kevin 
Warwick professzor a kutatás egyik vezető-
je az AFP hírügynökségnek. „Ha sikerül 

megismernünk az általunk létrehozott apró 
modell-agyban végbemenő folyamatok 
lényegét, annak hatalmas gyógyászati 
eredményei lehetnek, például az Alzheimer 
és a Parkinson kór gyógyításában.” – tette 
még hozzá Warwick professzor. 

Gordon agya közel 300.000 aktív neuron-
ból áll, melyeket patkány magzatok cereb-
rális kérgéből nyertek ki, egy enzim fürdő-
ben választva szét egymástól. A különálló 
agysejteket végül egy tápanyagban gazdag 
közegbe helyezték egy 60 elektródát tar-
talmazó 8x8 centiméteres tömbben. Ez a 
„multi-elektróda tömb” (MET) interfész-
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ként szolgál az élő szövet és a gép között, 
továbbítja az agy által küldött elektromos 
impulzusokat a robot mozgató mechaniz-
musa felé, illetve fogadja a gépen elhelye-
zett környezetre reagáló szenzoroktól 
érkező jeleket. Mivel az agy élő szövet, 
ezért egy speciális hőmérséklet-szabályzott 
egységben tárolják, ami testhőmérsékleten 
tartja a neuronokat. Az „agy” a „testtel” 
Bluetooth rádiókapcsolattal kommunikál, 
sem ember, sem számítógép nem avatkozik 
be a működésébe. 

A neuronok a kezdetektől fogva igen ak-
tívak voltak. „Körülbelül 24 órán belül 
megkezdik az érzékelő jelek kiküldését 
egymás felé, majd a kapcsolatok létesítését” 
- mondta Warwick. „Egy hét leforgása alatt 
már spontán tüzeléseket és agyszerű tevé-
kenységet észleltünk, hasonlót a normális 
patkány - vagy emberi - agyban végbeme-
nőhöz”.  

Külső stimuláció nélkül azonban az agy 
elsorvad és néhány hónapon belül elpusz-
tul, ezért is fontosak a szenzorok és a tőlük 
érkező jelek. „Most azt kutatjuk, hogyan 
taníthatnánk a leghatékonyabban bizonyos 
viselkedésekre” - tette hozzá Warwick. 

Bizonyos mértékig Gordon magától is 
tanul. Amikor például nekimegy a falnak, 

egy elektromos stimulációt kap szenzorjai-
tól, ami idővel rögzül az agyában, és ha 
szenzorja falat észlel, akkor az agy más 
irányba vezeti tovább a robotot. Jelenleg 80 
százalékos hatékonysággal kerüli el a fallal 
való ütközéseket.  

Főként etikai okokból nem valószínű, 
hogy a readingi kutatók emberi neuronok-
kal is kísérletezni fognak a közeli jövőben, 
a patkány agysejtek azonban kitűnően 
megfelelnek céljaiknak. Warwick szerint a 
rágcsáló és az emberi intelligencia közötti 
különbségek inkább mennyiségiek, mint 
minőségiek. A patkány agya jellemzően 1 
millió neuronból épül fel, az embereknek 
100 milliárd áll a rendelkezésükre. Ez alap-
vetően a kutatóknak kedvez, mivel egy 
leegyszerűsített közegként tekinthetnek a 
rágcsáló agyára, amiben könnyebb áttekin-
teni a folyamatokat, mint a tekervényes 
emberi agyban. 

A brit kutatók azt remélik, sikerül vala-
milyen szinten választ kapni a jelenlegi 
egyik legnagyobb és legalapvetőbb kérdés-
re: hogyan kapcsolódik egy neuron tevé-
kenysége egy teljes organizmus összetett 
viselkedéséhez. 

 
Forrás: http://www.sg.hu

 
 
Szupererőt ígér viselőinek a bionikus öltözet 

 
Olyan robotöltözetet fejlesztettek ki, ami 

nagy segítséget nyújthat az idősek vagy a 
rokkantak számára a járásban vagy nehéz 
tárgyak felemelésében. 

A bionikus öltözet legújabb változata jú-
niusban mutatkozott be a 2005-ös Világki-
állításon Japánban. A „hibrid segítő vég-
tag” angol megfelelőjének kezdőbetűiből 
HAL névre keresztelték. 

A legteljesebb prototípus, a HAL 3 egy 
motorvezérelt fém külső váz, ami a lábakra 
csatolva segíti járásunkat. A szerkezet része 
egy hátizsák is, amiben egy vezeték nélküli 
hálózati kapcsolattal rendelkező számító-
gép található, valamint egy öv, ami a mű-
ködéshez szükséges akkukat rejti. 

Amint viselője elkezd mozogni, a rend-
szer automatikusan aktiválja önmagát. Az 
első lépéssorozatnál az érzékelők rögzítik a 
testtartást, a mozgás sémáját, az információ 
pedig eltárolódik a számítógép adatbázisá-
ban a későbbi alkalmazásokhoz. Amikor a 
felhasználó újra járni kezd, az érzékelők 
figyelmeztetik a számítógépet, ami felisme-
ri a mozgást, és újra generálja az eltárolt 
sémát a mechanika által elősegített moz-
gáshoz. Mindkét rendszer tevékenysége 
külön kalibrálható használója igényei, testi 
adottságai szerint – például egy gyengébb 
végtagra nagyobb mechanikus erő csopor-
tosítható.  
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A HAL 4 és 5 prototípusok, melyek szin-
tén bemutatkoztak az Expo 2005-ön, már 
nem csupán a járást segítik. Ezek rendel-
keznek egy felsőrésszel is, melyek a karok-
ra csatolhatók, lehetővé téve viselőjének 
hogy a saját erővel felemelt súlyoknál akár 
40 kilóval nehezebb tárgyak megmozgatá-
sát is. Az új HAL–ekhez már nem kell a 
hátizsák sem, annak tartalmát annyira 
lekicsinyítették, hogy elfér egy tokban, amit 
egy szíjon helyeztek el. A HAL 5 motorjai 
ezen felül kisebb házakba kerülnek, ami 
jóval karcsúbbá teszi az öltözetet. 

 
Forrás: http://www.sg.hu

 
 

A testrészek újranövesztésén dolgozik a Pentagon 

 
Az USA iraki háborúskodása következté-

ben jókora állami tőkeinjekciót kapott egy 
új katonai projekt, a Fegyveres Erők Rege-
neratív Gyógyászati Intézete, amelynek 
célja, hogy felgyorsítsa a végtagok, fülek, 
orrok, a bőr, izom és egyéb testszövetek 
rekonstrukcióját, vagy regenerációját. 

Az új intézet őssejt- és egyéb terápiák ki-
fejlesztésével kíván segítséget nyújtani az 
égési traumák kezeléséhez, a hegnélküli 
sebgyógyításhoz, a sérült testrészek újraal-
kotásához. Az amerikai hatóságok szerint 
az erőfeszítésekből a civilek is kamatoztat-
hatnak, amivel a szakértők is egyetértenek.  

Eric Schoomaker altábornagy, példaként 
egy súlyos égési sérüléseket szerzett tenge-
részgyalogost hozott fel, akinek 40 operáció 
után sem sikerült újraépíteni orrát és füleit. 
A katona őssejtjei azonban felhasználhatók 
új sejtek létrehozására, amelyeket a fülek és 
az orr alakját formázó vázakra felvíve 
újraalkothatják a hiányzó szerveket. Egy 
pár hétig tartó inkubációs időszakot köve-
tően a biológiai lebontású vázat beültetik a 
sérült területre, ami beépíti az új szövete-
ket, és a helyreállított szerv végül teljes 
egészében működőképessé válik.  

 
Forrás: http://www.sg.hu

 
 

Hallókészülék a testen belül 

 
Új típusú, az emberi bőr alá beültetett 

hallókészülékek könnyíthetik meg a jövő-
ben a nehezen vagy nagyot halló emberek 
életét. 

Sajnos a jelenleg kapható hallókészülékek 
technikailag ugyan megfelelőek, azonban 
viselésük nem mindig tetszik az emberek-

nek. Számukra jelenthet megoldást az új 
készülék: az Otologics olyan eszközt fej-
lesztett ki, amelyek minden része implantá-
tumként a fülön belül található, így a nehe-
zen vagy rosszul hallók teljesen normális 
életet élhetnek. Az eszköz nincsen kitéve a 
külső hatásoknak se. Az Otologics által 
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megalkotott eszközök több részből állnak, 
amelyek mindegyikét beültetik a bőr alá. A 
hangokat egy mikrofon rögzíti, és ez to-
vábbítja a hangokat.  

A húsz beteg bevonásával elvégzett első 
tesztek sikeresek voltak, igaz nem minden-
kinél volt tökéletes az eredmény, a mért 
adatok alapján ugyanis a hagyományos 
hallókészülékek jobbnak bizonyultak, 
viszont a betegek az új eszközre szavaztak, 
mert saját tapasztalataik szerint jobb lett a 
hallásuk és a hangokat természetesebbnek 
találták.  

 
Forrás: http://www.sg.hu 

 

 
Egy lépéssel közelebb a hosszú élethez 

 
Számos tanulmány mutatta már ki, hogy 

a súlyos kalóriamegvonás észlelhetően 
megnöveli a legtöbb faj élettartamát. 
Egyedül az okokra nem sikerült fényt 
deríteni. Most azonban egy amerikai kuta-
tás végre talált egy olyan gént, ami bizo-
nyíthatóan hozzájárul a szokatlan hatás-
hoz. 

A kalória bevitel csökkentésének élet-
hosszabbító tulajdonságait először az 
1930-as években ismerték fel, amikor kide-
rült, hogy a szigorú diétára fogott labora-
tóriumi rágcsálók túlélik jól táplált társai-
kat. Andrew Dillin professzor vezetésével 
hengeresférgeken végeztek kísérleteket, 
melyek kimutatták a pha-4 jelű gén kulcs-
fontosságú szerepét. A fenti gének eltávolí-
tásával az elvileg élethosszabbító diéta 
semmilyen hatást nem ért el, viszont a 
normálisnál magasabbra emelt szintek 

fokozták a diétán tartott férgek élettarta-
mát. 

A pha-4 és a hozzá kapcsolódó reakció 
felfedezésével végre sikerült genetikai 
bizonyítékot szerezni a kalóriacsökkentés 
és a növekedő élettartam közötti párhu-
zamra, és bár a tanulmányt férgeken vé-
gezték el, a felfedezés más fajok számára is 
fontos lehet. Az emlősök, beleértve az 
embert is, hordoznak a pha-4-hez nagyon 
hasonló géneket – magyarázta Dillin pro-
fesszor. 

A Salk Intézet következő lépésként más 
fajoknál is megkísérli beazonosítani a gént. 
Ha ez a kapocs az embereknél létezik, 
akkor olyan új gyógyszerek jelenhetnek 
meg idővel, melyek a kalória megvonás 
hatásait imitálva előidézhetik az élethosz-
szabbító effektust, anélkül, hogy fel kellene 
adnunk megszokott étrendünket. 

 
Forrás: http://www.sg.hu
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Elkészült a kiberkéz prototípusa 

 
Elkészült az európai Cyberhand projekt 

egyik fő eleme, egy mesterséges kéz, amit 
majdan – ahogy azt a projekt neve is sejteti 
– az idegrendszerhez drótoznak. Ezzel 
lehetővé teszik, hogy a kézbe épített szen-
zorok által vett jelzések eljussanak az agy-
ba, majd az agy utasításai visszajussanak a 
kéz mechanikájához. 

Az ötujjú, teljesen érzővé tett kéz-
prototípus szabadsági fokainak száma 16, 
amit hat parányi motor munkája tett lehe-
tővé. A mozgás mellett nagy hangsúlyt 
fektettek az érzékelésre is. A kéz beépített 
szenzorjaival a megérintett tárgy érdessége 
és a hőmérséklete mellett hővezető képes-
ségét is érzékeli. 

Mind az öt ujj tagolt és egy-egy motor 
szolgálja az ujjpercek egymástól független 
hajlítását. A műkéz egyik fő újdonsága a 
többi ujjal szembeállítható hüvelykujj, ami 
a hagyományos műkezeknél jóval hatéko-
nyabb fogási műveletek végrehajtását 
eredményezi. A hatodik motor a hüvelyk-
ujj pozicionálását végzi. Hasonlóan a való-
di kézhez, melyben egy izom meghúz egy 
inat az ínhüvelyben, a CYBERHAND 
ujjaiban az inakat helyettesítő kábelek egy 

teflonhüvelyen keresztül futnak, amit 
izmok helyett a fentebb említett DC moto-
rok húznak meg. A tőpercet, a középső és 
végső ujjpercet, azaz az ujjpercek közötti 
csontokat mind ugyanaz az ín mozgatja, 
így egyfajta önadaptív fogást kapunk, ami 
a CYBERHAND alapvető jellemvonása, 
mivel csak korlátozott számú vezérlőjel áll 
a felhasználó akaratlagos irányításának 
rendelkezésére. Mindennek az a lényege, 
hogy kevesebb erőfeszítés kelljen a napi 
tevékenységek során a kéz irányításához. 

A prototípus hosszirányú izmon belüli 
elektródákat (LIFE) használ a kéz és az 
idegrendszer csatlakoztatásához, melyeket 
feltehetően egy új, nagyobb teljesítményű 
és az emberek számára kisebb beavatko-
zással járó elektródatípus, az úgynevezett 
vékony hártyás LIFE fog felváltani. A 
projekt következő lépcsőfoka az elkészített 
prototípus kipróbálása embereken. Jelen-
leg a kutatók megpróbálják összegyűjteni 
az összes lehetséges orvosi és etikai kér-
dést, amit egy ilyen implantátum felvethet. 

 
Forrás: http://www.sg.hu
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Nem sejtjeink öregednek, hanem a vérünk? 

 
Az idősebb korosztály a megmondható-

ja, hogy az öregedő izomzat már nem úgy 
működik, mint a fiatal, ez azonban nem az 
izmok hibája. A Nature magazinban pub-
likált tanulmány azt állítja, hogy az idős 
vér az, ami miatt csökken a test regeneráló 
képessége.  

Régóta ismert, hogy az idős izmoknak is 
megvan a képességük önmaguk javítására, 
azonban valamilyen oknál fogva ez még-
sem következik be.  Rando és munkatársai 
az izomszövetek helyett egy speciális 
sejtcsoportot, a kísérő, más néven 
szatellitsejteket vették szemügyre. Ezek 
általában inaktívan szunnyadnak, azonban 
amikor az izomzat megsérül működésbe 
lépnek - legalábbis a fiatal szervezetre ez 
jellemző. 

A folyamatot egereken figyelték meg. 
Egy idős egeret egy fiatalabb laboratóriumi 
társához csatlakoztattak, azaz a két egér 
ugyanazt a vérellátást osztotta meg. Ez-
után izomsérülést okoztak az idősebb 
egérnél, és meglepetésre a fiatal vér jelen-
létében az idős izmok is normálisan 
gyógyultak.  

Egy hasonló kísérletet végeztek el a rág-
csálók májával is. A májszövetek regenerá-
lásában segédkező sejtek kevésbé aktívak 
az idős egyedeknél, azonban itt is segített a 
fiatal vér, így egyértelművé vált, hogy a 
fiatal vérben valami megújítja a regeneráló 
sejteket. Elképzelhető hogy a sejteket kö-
rülvevő kémiai elegy felelős a sejtek öre-
gedésért. 

 
 Forrás: http://www.sg.hu

  
Fájdalomcsillapító emberi nyálból 

 
Egy új, a morfinnál hatszor hatékonyabb 

természetes fájdalomcsillapító anyagot 
fedeztek fel a párizsi Pasteur Intézet mun-
katársai. A szubsztancia érdekessége, hogy 
az emberi test állítja elő. 

A természetes fájdalomcsillapítók rend-
kívül ritkák. Jelentőségük abban rejlik, 
hogy szintetikus társaikkal ellentétben 
nem hordoznak magukban olyan mellék-
hatásokat, mint például a függőség kiala-
kulása. A szóban forgó, opiorphin névre 
keresztelt hatóanyag még csak állatkísérle-
tekben bizonyított, így korántsem biztos, 
hogy a klinikai teszteken is be fogja váltani 
a hozzá fűzött reményeket, különös tekin-
tettel arra, hogy a testben nem is a fájda-
lomcsillapítás funkcióját látja el. Működé-
sét tekintve az állatkísérletek megfigyelései 
arra utalnak, hogy az opiorphin meghosz-
szabbítja a test saját védekezését a fájda-
lommal szemben. 

Rougeot csapata azután követte le az új 
hatóanyagot, hogy egy hasonló természe-
tes fájdalomcsillapítót talált patkányokban. 
A kutatónő kíváncsi volt, vajon képes-e az 

emberi test is valami hasonló előállítására. 
Végül nyál minták elemzésével bukkantak 
rá az opiorphinre, ami az első emberben 
talált, a fájdalom enyhítésének mechaniz-
musát kiaknázó természetes hatóanyag.  
Mindemellett elég valószínűtlen hogy az 
opiorphin a testben is fájdalomcsillapító 
szerepkört töltene be, sokkal inkább a test 
kémiai anyagainak lebomlását szabályoz-
hatja, éppen ezért igen alapos teszteknek 
kell megelőzniük egy esetleges klinikai 
kísérletet, hogy lássák, az emberi testben is 
kifejti-e ugyanazt a hatást, mint a patká-
nyok esetében, illetve nem okoz-e mellék-
hatásokat, mivel nem tisztán fájdalomcsil-
lapítóról van szó – figyelmeztettek a szak-
értők. 

Tekintettel arra, hogy egy rendkívül egy-
szerű molekuláról van szó, ezért könnyen 
szintetizálható, ami megnyitná az utat a 
tömeggyártás előtt, és nem kell pepecselni 
a nyálból való kinyeréssel. 

 
Forrás: http://www.sg.hu
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 Bukros Zsolt 
 

A verseny 
 

George Pilates, a Mediacorp testes vezérigazgatója úgy körözött az úszómedence körül, mintha kö-

vér tengeri ragadozó lenne. Émelyítő parfümillat lengte körül, ami fájdalmasan irritálta kifinomult 

szaglóérzékemet. 

– Üdvözlöm, Fred! – kiáltotta harsányan. Válaszképpen rávicsorogtam, mert elcsökevényesedett 

hangképző szerveim egyre nehezebbé tették számomra az emberi kommunikációt. – Volna itt egy 

apróság, melyet szeretnék megejteni műsorkezdés előtt! 

A dagadt fickó mindig csupán műsornak nevezte a kegyetlen valóságshow-t, melyre az életemet 

tettem fel, amikor igent mondtam az ajánlatra az intenzív osztály klórszagú kórtermében. 

Az engem ért szörnyű baleset híre az egész Földgolyót bejárta, akárcsak az, amikor három évvel 

korábban, szinte minden vizes számban én hoztam el az aranyérmet a Magyarországon rendezett 

olimpiáról. 

Akkoriban hősként ünnepeltek bármerre jártam, hiszen ráadásként gyorsúszásban elért új világ-

csúccsal írtam be nevem a sporttörténelembe. Népszerűbb voltam, mint egy rockénekes, miközben 

óriási kivetítőkön dicsőítettek. Időnként elkapott a gépszíj, gyakran találtam magam fényes lakosz-

tályok selyem ágyneműi között kiéhezett, névtelen nőstények karjában, drogmámorban hemperegve. 

Megesett, hogy úgy fogadtam az interjúért esdeklő riportereket, hogy azt se tudtam ki vagyok valójá-

ban. Az egyik ilyen médiasakált azonban sosem felejtettem el: tésztaképén gúnyos vigyorral azon 

viccelődött, hogy sikeremet talán kimutathatatlan vérdoppinggal értem el, esetleg cápa DNS–el mani-

pulálták képességeimet. 

Pilates megjelenése fájó aktualitásként ébresztette fel a régi beszélgetés emlékét. 

Amikor diadalutam után két évvel a világgazdasági válság miatt mindenemet elvesztettem, a kegye-

imért versengő újságok egy ócska lábjegyzetre sem méltattak. A szörnyűséges tengeri baleset kellett 

hozzá, melyet szánalomra méltó emberi roncsként éltem túl, hogy újra felfigyeljenek rám. Egy világ-

csúcstartó úszóbajnok, aki elvesztette mindkét lábát, közlésre érdemes szenzációnak tűnt a szemük-

ben. 

Emlékezetemből nehezen tudtam törölni az átélt rettenet pillanatait, az égő emberek sikolyát, akik 

önként vetették magukat az alant várakozó cápák közé, kegyes halált remélve. Én is ugrottam akár-

csak ők, abban bízva, hogy hajdani kondícióm csenevész maradéka hozzásegít a meneküléshez. Di-

csőségem azonban addigra már csupán kopott emlékké vált, mert a tenger farkasaival nem tudtam 

birokra kelni. Sosem felejtem el az émelyítő érzést, ahogy a kegyetlen állkapcsok medvecsapdaként 

csattantak össze a lábamon. A fájdalom kibírhatatlannak tűnt, amit a tengervíz jeges hidege sem 

tompított. Még így is menekülni próbáltam, miközben kiömlő vérem újabb ragadozókat csalt felém, 

de semmi esélyem sem lett volna a túlélésre, ha nem tűnik fel a látóhatáron egy légpárnás mentőhajó. 

Nagy erejű ultrahangdetektorokkal riasztották el a tenger fenevadjait, és bár meglepő gyorsasággal 

reagáltak a vészre, alig néhány túlélőt tudtak csak kimenteni.  

Láb nélkül nem akartam élni, de az öngyilkossághoz sem volt bátorságom. Kedélyemre áthatolha-

tatlan, sötét önutálat telepedett, és még azt sem engedtem, hogy az interjúért kuncsorgó riporterek a 

közelembe jöjjenek. Ebbe a kilátástalan helyzetbe robbant bele kezeit dörzsölgetve Pilates, aki főnix-

ként újjáéledő hírnevemet akarta meglovagolni. Alig voltam magamnál, mikor igent mondtam morbid 

ajánlatára, mely apró fénysugarat villantott fel a torokszorító sötétben. 

– Mi segíthetünk magának visszatalálni a társadalomba, Durnham – duruzsolta az elhájasodott mé-

diacézár sima szavú prókátorként. – Ez persze költséges dolog, magának pedig semmije sem maradt a 

nevén kívül, bár néha az is elég. Ha vállalja, hogy egy élő valóságshow keretében kimérát csináljunk 

magából, és hajlandó egyenes adásban versenyt úszni egy nagy fehér cápával, mi megmenthetjük 

kiszolgáltatottsága nyomorától. A Mediacorp szakértői vissza tudják klónozni a lábát. 

– Hogy lehetséges ez? – kérdeztem kiszáradt szájjal. 

– Nem vagyok génspecialista – vallotta meg Pilates. – De létezik rá valamilyen módszer, amellyel 

el tudják hitetni a sejtjeivel, hogy teste magzati állapotban van, szervezete pedig a mesterségesen 

elindított fejlődési folyamat során regenerálja elveszett végtagjait. Hangsúlyozom, ez radikálisan új 
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technológia, éppen ezért olyan drága, mintha űrexpedíciót indítanánk a legközelebbi galaxisba. Egy 

világszerte napi rendszerességgel közvetített valóságshow azonban bőségesen kitermelheti a költsége-

ket. Magára most mindenki kíváncsi, a műsor megmozgatná az emberek lelkiismeretét, akik úgy 

éreznék, hogy segíteniük kell. Ott lesznek a kvíz kérdések, az SMS-ek, az internetes közvetítés és a 

reklámokból befolyó nyereség, a fogadásokra pedig már most akkora érdeklődés van, ami rekordbe-

vételt sejtet! Én mosom kezeimet, ha kihagyja élete nagy lehetőségét, Fred! 

Így aztán igent mondtam neki. 

Gondosan kordában tartott, lassú metamorfózisom során, fokozatosan alakultam át lázálom szülte, 

deformált tengeri lénnyé. Mivel tudták, hogy fájdalmaim lesznek és rengeteget fogok vérezni, tele-

tömtek érzéstelenítőkkel. Egy nagy fehér cápa mutált génjeit táplálták belém, és az érdeklődők az 

interneten keresztül, éjjel-nappal megfigyelhették a groteszk folyamatot. Azok sem maradtak le sem-

miről, akik csupán a tévéműsorok szüneteiben sugárzott napi összefoglalókat követték. 

Elsőként külső hámrétegemet vedlettem le, miközben érdesebb és ellenállóbb, sötét színű bőrt nö-

vesztettem. Mindeközben rengeteget véreztem és olyan fájdalmat éltem át, mintha életlen késekkel 

nyúztak volna meg. Ha nem tartanak állandó megfigyelés alatt, valószínűleg már az első stádiumban 

ott hagytam volna a fogam. 

Az otthonommá vált medence egy földalatti kutatóállomáson rejtőzött, ahol kilétüket szintetikus 

arctorzító maszkkal leplező technikusok vettek körül, átalakuláshoz szükséges adalékanyagokat 

táplálva a testemet körülölelő vízbe. 

A régi filmsztárok divatjamúlt fizimiskáját magukra öltő tudósok megszámlálhatatlan szörnyűséget 

láttak már életük során, de ami velem történt, még nekik is sok volt. Bár igyekeztek leplezni undorral 

vegyes szánalmukat, mégsem téveszthettek meg olcsó félrenézéseikkel. Legtöbbször verítékük meg-

keseredő szagából megéreztem, ha valamelyiküket rosszullét fogta el.  

Szúrós tövisként tört elő két lapockám között a jellegzetes, háromszög alakú hátuszony, melynek 

látványa pánikba ejtette volna a fürdőzőket San Diego partjainál. Lassan, szinte millimétereként 

kúszott elő a fényre, tűrhetetlen fájdalmat okozva a bőkezűen mért fájdalomcsillapítók ellenére. 

Szörnyű hangok törtek fel testem legbelsőbb üregeiből, miközben a vegyszerektől homályos víz 

fortyogott őrjöngő vergődésemtől. 

Deréktól lefelé erős farkuszony nőtt pedánsan eltűntetett csonkjaim helyén, nemi szervem pedig 

óvatosan visszahúzódott testem mélyére, mintha megriasztották volna külső torzulásaim. Félig ember, 

félig állat kimérára hasonlítottam, kinek anyja földi nő, apja cápa volt. Egy Bosch ecsetjére méltó 

groteszk sellő képzetét keltette látványom, és minden pillanatban undorral töltött el, amikor megpil-

lantottam magam a kivetítőkön. 

Nemcsak külső, hanem belső változások is végbementek átalakulásom során, érzékeim kiélesedtek, 

mintha finomra hangolt műszerek jöttek volna létre bensőmben. Sokkal távolabbra láttam és hallot-

tam, mint addig, szaglásom intenzitása megnövekedett. Tudatomban domináns szerephez jutott a 

dualitás, egyszerre gondolkodtam emberként és tengeri ragadozóként, e skizofrén létállapot görbe 

tükrén keresztül szemlélve a külvilágot. Leírhatatlan, különös mintázatokként érzékeltem a láthatatla-

nul száguldozó elektronikus jelek többségét és gyanítottam, hogy agyamban új idegpályák jöttek létre, 

melyeknek azelőtt nyomuk se volt. Legbensőbb titkaimba nem avattam be a Mediacorp tudósait, 

akiknek fogalmuk sem lehetett róla milyen események zajlanak le átszerveződő tudatom mélyén. 

Ők csupán az olyan szembeötlő fizikai elváltozások adatait dolgozhatták fel, mint hogy háromszög 

alakú cápaagyarak vették át romló fogaim helyét. Állkapcsom szerkezeti felépítése elvesztette meg-

szokott formáját, azzal a szalagfűrészhez hasonló rendszerrel mutatva egyezést, mely addig csakis a 

tenger örökmozgó vadászait jellemezte. 

Az ellenfelemül kiválasztott nagy fehér cápát Hammer névre keresztelték és elképesztő méretű pél-

dány volt. Jó hat méteresnek saccoltam, és szemében csak üres közönyt láttam, amikor először mutat-

ták meg nekem. Valószínűleg nem tudta eldönteni magában, miféle élőlény lehetek, de beszűkült 

ragadozóagyával végül nyilván valami furcsa kinézetű, könnyen elejthető zsákmány kategóriájába 

sorolt. 

Valósággal eltörpültem mellette, de mindig legyőztem a tesztmérkőzések során, melyeket ultra-

hangkerítéssel elválasztott medencékben vívtunk. Hammer az edzések alatt érdektelenséget mutatott 

irányomban, mégis úgy éreztem, hogy látszólagos szenvtelensége mögött valamilyen titkos vágy 

lapul. 
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A felkészülés során könnyen elveszíthettem volna kötődésemet saját fajom iránt, ha nem érkeznek 

hozzám a szeretet és a büszkeség üzenetei nap, mint nap. Fogyatékos emberek tömege látott bennem 

összekötő hidat az elszigeteltségből a megértés felé. Résztvevő és biztató szavak özönlöttek a meden-

ce fölötti kivetítőn, hogy ne feledjem, a kirekesztettek népes tábora mellettem áll. 

Megértettem, hogy nemcsak önmagamért harcolok, hanem minden hátrányos helyzetű emberért, 

akit valamilyen súlyos trauma ért élete során. Ráébredtem, hogy meg kell mutatnom az egészségesek 

önelégült társadalmának, hogy egy élő roncsnak kikiáltott ember is képes győzelmet aratni a termé-

szet erejével szemben. A háborgó tengernél nem kellett kegyetlenebb aréna, nyomomban egy nagy 

fehér cápával, de nem okozhattam csalódást. 

Odaúsztam a medence sarkában várakozó Pilateshez, hogy kiderítsem, miféle apróságot tartogat a 

verseny kezdete előtt. Sok jóra nem számítottam, és mikor szafaládéujjai közt hivalkodó aranyszike 

villant ellenállhatatlan késztetést éreztem, hogy fogaimat a csuklójába mélyesszem. Ehelyett megdöb-

bentő önuralommal hagytam, hogy a fénylő penge a bal szemem alatti húsba vájjon, véres barázdát 

szántva arcomon. 

– Ez az! – kiáltotta a kövér igazgató, mintha mozdulatával a sixtusi kápolna freskóival egyenrangú 

műalkotást teremtett volna. – Egy kis vér, hogy meghozza Hammer kedvét a vadászathoz! 

Hálóban eresztettek a tenger hűs hullámai közé, az Erasmus nevű kutatóhajó fedélzetéről, ahová 

vízzel teli tartályában szállítottak egy helikopter fedélzetén, akárcsak ellenfelemet. 

A tajtékos habok lüktető anyaméhként vettek körül, miközben eluralkodott rajtam az érzés, hogy 

hazatértem végre. A startpisztoly dörrenése azonban eszembe juttatta, hogy ez nem az én otthonom és, 

hogy Hammert is a nyomomba eresztették. 

A verseny elkezdődött… 

Kivártam, míg üldözőm hátuszonya felvillan a körülöttem örvénylő kavargásban, aztán siklani 

kezdtem a habok között. Lelkemen lázas izgalom lett úrrá visszatükrözve a mögöttem száguldó raga-

dozó felajzottságát. Karommal vadul tempózva szeltem a végtelen víztömeget, tekintetemet mereven 

előre szegezve, igyekezve beosztani lélegzetemet. 

Nem rendelkeztem sem olyan áramvonalas testtel, sem pedig akkora izomtömeggel, mint a nagy 

fehér cápa, a kopoltyúk nyilvánvaló hiányáról már nem is beszélve, emiatt csupán könnyebb testsú-

lyom és szívós makacsságom billenthette javamra a mérleget. 

Meg kellett mutatnom a világnak, hogy azért mert elvesztettem a lábamat még nem vagyok halott. 

Tudtam, ha kiállom a próbát, a hírnév újra szárnyára kap. Megint a média favoritja leszek a létező 

legmélyebb pontról a csúcsig emelkedve, ahol csak rajtam áll, hogy mihez kezdek új életemmel. 

Megfogadtam, ha sikerrel járok, nem csúszok vissza újra a züllés mocsarába, és nem feledkezem meg 

a temérdek biztatásról, amit ismeretlen, súlyosan sérült emberektől kaptam,  hiszen, ha a Mediacorp 

arcukat leplező szörnyteremtői vissza tudják adni a lábamat, akkor ezt a Föld megszámlálhatatlan 

szenvedő lakójával is megtehetnék, akármennyire költséges. Győzni akartam a megnyomorodottak 

miatt, hogy a közönyös külvilág többé ne nézhessen keresztül rajtuk. 

Negyven kilométerrel arrébb várt rám a tengeren egy sárga bója, ahová hamarabb kellett megérkez-

nem, mint üldözőmnek. Nem messze a kijelölt ponttól szenvtelen mesterlövészek várakoztak egy 

őrnaszádon, hogy kilőjék Hammert, ha megnyerem a harcot. 

A külvilágban valószínűleg égtek a bukmékerek vonalai, akik rekordmennyiségű fogadást kötöttek 

dicsőségemre és bukásomra. Föld körüli pályán keringő műholdak közvetítették heroikus küzdelmem 

minden mozzanatát, melynek során ellenfelem képtelen volt lefaragni hátrányát. Szinte éreztem, hogy 

felhevült emberek szurkolnak a televíziók képernyői és a számítógépek monitorai előtt órákon át, 

hogy célba érjek végre. 

Jó néhány templomban, talán megkondították a harangokat, s gondolom a különböző vallások fo-

gyatékos hívei imákat küldtek értem istenükhöz. Úgy sejtettem, hogy süketek, vakok és bénák, közös 

megváltójukat érezve bennem, egy időben rebegnek fohászokat az ég felé. 

Hosszú órákkal később egyértelművé vált, hogy Hammer lemaradt tőlem, miközben megerőltetéstől 

zihálva, zsibongó karral érintettem meg a sárga bóját. 

– Uram – jutott el kifinomult hallószerveimhez az őrnaszádon várakozó fegyveresek parancsnoká-

nak hangja –, a fickó megcsinálta! Kilőhetjük a nagy fehéret? 

– Nyavalyát! – csattant fel nyersen Pilates válasza. – Pufogtassanak, de senkit se találjanak el, hagy-

ják, hogy a dolgok menjenek szépen a maguk útján! 



 
36 

A médiamogul nem akart súlyos milliókat áldozni arra, hogy újra teljes értékű ember legyen belő-

lem és nagyon bízott benne, hogy Hammer elvégzi majd a piszkos munkát. Furcsa, de meglepetés 

helyett megkönnyebbülést éreztem. Pilates a saját anyját is hátba szúrta volna néhány dollárért, ha 

biztosra veszi, hogy nem vonják felelősségre érte. Védett csatornán beszélt embereivel, melyet rajtam 

kívül senki sem hallgathatott le.     

Gyilkos lövedékek szaggatták körülöttem a vízfelszínt, miközben Hammer mázsás torpedóként szá-

guldott felém. Azt hiszem, hogy a verseny nézői egyazon pillanatban fojtották vissza lélegzetüket az 

egész világon. 

A nagy fehér cápának azonban esze ágában se volt bántani engem. 

Már metamorfózisom kezdetén észrevettem, hogy különös szellemi kapcsolat jött létre közöttünk, 

ami egyfajta telepátiához hasonlít. Úgy gondoltam, ez a furcsa jelenség vagy minden cápafajnak 

létező sajátossága, melyet az emberek még nem vettek észre, vagy pedig az elmémben végbemenő 

kiszámíthatatlan változások egyik nem mindennapi mellékhatása. 

Hammer meglepő módon saját fajtájabelinek vélt, és apró termetem miatt azt hitte, hogy egy nős-

tény elragadott kicsinye vagyok, akit a kétlábúak őrült kísérletezgetéseikkel félig meddig a maguk 

képére formáltak. Ez akár nevetségesnek tűnhetett volna, ha az állat már napokkal a verseny kezdete 

előtt nem változtat nemet, ami a nagy fehér cápa egyik olyan elképesztő képessége, melyet a fennma-

radásért vívott harc során alakított ki. 

Hammer nősténnyé változott, amivel bizonyította, hogy mennyire komolyan gondolja az anyaság 

szerepét, és azt a téveszmét, hogy egyik fajtársa elárvult kicsinye vagyok. Pilates hiába sebzett meg, a 

tengeri ragadozó nem azért követett, hogy megöljön, hanem hogy megoltalmazzon. 

Amikor odaért hozzám a sárga bójánál gyengéden megbökött, hogy továbbhaladásra ösztökéljen. 

Ahogy a világűr távolában keringő műholdak közönyös optikáira gondoltam, a döntés csak egy pil-

lanat műve volt. Leróttam adósságomat a fogyatékos emberek tömege felé, megnyertem nekik a 

meccset. Eljött a pillanat, hogy új életet kezdjek, tiszta lappal indulva egy olyan világban, ahol hét-

köznapi esetben esélyem se lett volna kísérletezni. Megindultam új anyámmal a nyílt tenger végtelen 

térségei felé, miközben a fegyveresek befejezték bohózatba illő színjátékukat az őrnaszád fedélzetén. 

Magam mögött hagytam mindent, a média mocskát, ostoba embertársaim üres életét, mert hívott 

tenger és a szél, hogy magához öleljen a hullámok lágy simogatása, kimosva belőlem minden bánatot. 

Pillantásomat a nagy kékségre szegezve lelkesen tempóztam hatalmas oltalmazóm oldalán, aki mellett 

újra gyermek lehettem, eltelve örömmel, hogy végre igazán szabad vagyok. 
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Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
http://www.efoesz.hu 
 
A kedvezményezett neve: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédel-
mi Szövetsége 
A kedvezményezett adószáma: 19002529 – 1 – 41 
 
Célunk az értelmi fogyatékossággal élő emberek érdekvédelme, emberi jogaik érvényesülé-
sének elősegítése és társadalmi befogadásuk előmozdítása.  
 

Az ÉFOÉSZ 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre. Az ÉFOÉSZ célcsoportja értelmi 
fogyatékossággal élő személyek, családtagok, szakemberek, magánszemélyek, akik érzéke-
nyek céljaink iránt, cégek, vállalatok, amelyek elkötelezettek ügyeink felé. Tagságunk jelen-
leg több mint 22 000 egyéni és kb. 100 jogi tagból áll. 

Az ÉFOÉSZ szervezeti felépítése:  A Szövetség döntéshozó szerve a 14 tagú elnökség és a 
küldöttgyűlés, ellenőrző szerve a 3 tagú Felügyelő Bizottság. 

Az ÉFOÉSZ elnöke: Gyene Piroska. 
A Szövetségnek 25 önálló jogi személyiségű helyi szervezete van.  

 
Tevékenységi körök:  

1. érdekvédelem – fogyatékkal élő személyek ügyében stratégiai partnere a kor-
mányzatnak; az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja; évi több konferencia, ren-
dezvény szervezése; kiadványok elkészítése; tagság értesítése eseményekről, lehe-
tőségekről; jogszabálytervezetek véleményezése  

2. szolgáltatás – korai fejlesztő központ, lakóotthon (állami gondoskodásba vett ér-
telmi akadályozottsággal élő fiatalok családias jellegű, kiscsoportos ellátása); tá-
mogató szolgálatok (értelmi akadályozottsággal élő személyek önálló életvezeté-
séhez szükséges segítség megszervezése); jogi segítségnyújtás; szülősegítő  klubok 
működtetése; eszközkölcsönző; Önérvényesítő Ifjúsági Tagozat működtetése (ér-
telmi akadályozottsággal élő fiatalokkal önérvényesítő technikák elsajátíttatása) 

 
ÉFOÉSZ tagság  

A tagság mindenki számára, így az Ön számára is kettős lehetőség. Egyrészről a közös-
séghez tartozás élménye, mely biztosítja, hogy nincs egyedül e rohanó, zárkózott világban, 
helyi szervezeteinken keresztül más emberekkel is megismerkedhet, és különböző szolgálta-
tásokat vehet igénybe kedvezményesen, másrészről Szövetségünket támogatja tagságával, 
hiszen érdekvédelmi tevékenységünk során az Ön és a tagság véleménye alapján állítjuk fel 
törekvésünk irányát. Amennyiben az ÉFOÉSZ tagja kíván lenni, kérjük, keresse az Önhöz 
legközelebb található helyi szervezetet. 

Országos szintű kedvezmények: kedvezményes belépés a Fővárosi Állat és Növénykertbe; 
kedvezmények a múzeumokban; kedvezményes Kapaszkodó újság megrendelés; ingyenes 
jogi tanácsadás; segítséget kaphat a tagsági ügyeinek elindításában Központi Irodánkban a 
06 – 1/ 411-1356-os telefonszámon. 
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Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
http://www.meoszinfo.hu 
 
A kedvezményezett neve: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
A kedvezményezett adószáma: 19002732 – 2 – 41 
 

Az 1970-es évek elején, Magyarországon a mozgássérült emberek sportegyesületeket hoz-
tak létre, ennek eredményeként alakult meg elsőként Vas megyében, 1977-ben a szerteágazó 
érdekképviseletet célul tűző egyesület. 

1979 októberében már 6 egyesület működött, és megalakították a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Együttműködési Bizottságát, hogy koordinálja az egyesületek munkáját és 
segítse a közös fellépést az állami szerveknél. 1980 márciusában már 10 működő egyesület 
hatalmazott fel három egyesületi vezetőt közös érdekeik képviseletére, és döntést hozott, 
hogy a közelgő Rokkant Személyek Nemzetközi Éve (1981) által keltett figyelmet kihasznál-
va, valamennyi megyében létre kell hozni egyesületet és általuk az országos szövetséget.  

1980 szeptemberében politikai és állami döntés született arról, hogy (több évtizedes halo-
gatás után) engedélyezik országos szövetség megalakulását a mozgáskorlátozott emberek 
érdekében. 1981. február 5-én ült össze a Szövetség megalakulását előkészítő bizottság a 
mozgássérültek képviselői és jeles közéleti személyiségek részvételével. 1981. június 13-án 
kimondta a MEOSZ megalakulását, elfogadta Alapszabályát és megválasztotta vezetőit. 

Napjainkra a MEOSZ hazánk egyik legnagyobb, kiemelkedően közhasznú civil szervezet-
tévé vált. A tagegyesületek száma 102. Kereteik között további 750 helyi csoport működik. 
Teljes taglétszámunk mintegy 205 000. Tagegyesületeink és helyi csoportjaink révén Szövet-
ségünk jelen van az ország minden jelentős településén. Tagsági viszony alapján vagy 
egyébként szorosan együttműködünk minden olyan szervezettel, csoporttal, amely mozgás-
sérült emberekkel foglalkozik, így számos egyesülettel, alapítvánnyal, szövetséggel igyek-
szünk hatékony munkamegosztást kialakítani és fenntartani.  

 

Feladataink: A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, 
egyeztetése, e sajátos érdekek képviselete, védelme, érvényesítése, különösen a jogalkotás 
befolyásolására irányuló munkában. A mozgássérült emberek számára hiányzó munka-, 
oktatási-, kulturális-, sport-, szabadidős- és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítség-
nyújtás, módszerek kidolgozása. Hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása, pél-
dául speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó. Közreműködés az állam által 
nyújtott, egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való 
juttatásában, pl. a lakás akadálymentesítési-, és a közlekedési támogatás odaítélése során.  
 

Szervezetünk egészének tevékenységében kezdettől fogva és jelenleg is az önkéntesség, a 
társadalmi jelleg a jellemző. Az egyes, rendszeres „hivatali” munkát igénylő és folyamatos 
szakértői feladatok ellátására ma már nem nélkülözhetőek a fizetett munkatársak. Létszá-
muk az elvégzett feladatok mennyiségéhez képest elenyésző. A társadalmi és a fizetett 
munkatársaink túlnyomó része maga is egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él. 
Tevékenységünk a legnagyobb nyilvánosság előtt folyik. Fontos törekvésünk, hogy a hazai 
fogyatékos ügy területén is közelítsünk az európai normákhoz, ezért is vállalunk egyre 
nagyobb aktivitást a sérült emberek javára munkálkodó nemzetközi szervezetekben, és 
szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat külföldi társszövetségekkel. Szervezetünk egészét te-
kintve, kiadásaink fedezetének mindössze 16-18%-át nyújtja az állami költségvetés. Anyagi 
forrásaink hasonló mértékben származnak sorstársaink által fizetett tagdíjakból. Munkánk 
anyagi fedezetének döntő többségét pályázatokon elnyert pénzekből és társadalmi adako-
zásból szerezzük meg. Ezért különösen nagy szükségünk van törekvéseinket értő és segítő-
kész támogatókra. 
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Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), amely 1988-ban – Autisták Érdekvédel-

mi Egyesülete (AÉE) néven – alakult, Magyarország egyetlen ernyőszervezete az autizmus 
területén. 51 tagszervezeti és több mint 1300 magánszemély tagunk van. 
Az AOSZ 1998 óta közhasznú szervezet.  
http://www.esoember.hu 
 
A kedvezményezett neve: Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 
A kedvezményezett adószáma: 19025915 – 1 – 42  
 
Tevékenységeink: 

 Hétfőtől péntekig, 8-14 óráig információs ügyeletet tartunk az autizmussal kapcso-
latos jogi, gyermek-elhelyezési, ellátási kérdések megválaszolására; évek óta sokak 
által látogatott honlapunk (www.esoember.hu) nyitó oldalán közzé teszünk min-
den fontos hírt és információt, amely az autizmussal érintett családokat érinti, az 
autista.info.hu weboldal az egyik legnagyobb hazai online adatbázis az autizmus 
területén.  

 Esőember folyóiratunkat tagoknak, tagszervezeteknek, előfizetőknek, kormányzati 
szerveknek, hatóságoknak, könyvtáraknak elektronikusan postázzuk, hírlevelün-
ket pedig azoknak, akiknek nincs internetes elérésük, de szeretnének tudni az au-
tizmus területét érintő fontosabb eseményekről, hírekről. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk szakminisztériumokkal, szakhatóságokkal. 
 Részt veszünk a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) munkájá-

ban. 
 Rendszeresen teszünk javaslatokat minisztériumok, hatóságok felé, írunk nyílt le-

veleket, és fordulunk a sajtóhoz az autista emberekkel kapcsolatos problémák és 
szükségletek kommunikációja érdekében.  

 Jogi tanácsadó szolgálatunk folyamatos, ügyvéd munkatársunk telefonos, e-mailes 
és postai megkeresésekre is válaszol, fogadóórát tart az AOSZ-irodában. 

 Évente kerül megrendezésre az „Autizmus Napja” nevű rendezvényünk, amelyen 
a szülőket és a szakmát érdeklő kérdések kerülnek napirendre. Alkalmanként szü-
lők számára rendezünk programokat, szülői találkozókat, családi ünnepségeket.  

 „Majorság-háló” néven azokat a szervezeteket fogjuk össze, amelyek majorsági el-
látást, vagy ahhoz közelítő lakhatási és foglalkoztatási szolgáltatást nyújtanak. Bő-
vebben: www.majorhalo.hu 

 Az AOSZ 2004 óta tagja az Autism Europe (AE) nevű európai ernyőszervezetnek. 
2008-tól Szilvásy Zsuzsannát, mint az AOSZ delegáltját az AE megválasztotta el-
nökségi tagjának.  
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Mi az autizmus?  
(Részlet  Bódi Ildikó, „A szociálpedagógus lehetőségei az autista gyermekeket nevelő családok és 
oktatási intézmények kapcsolatrendszerében” c. szakdolgozatából.) 
 

 Ernst Bleuler pszichiáter 1911-ben vezette be az „autista” szót (a görög autos szóból, jelen-
tése „önmaga”), eredetileg a skizofrénia egyik alapvető tünetére vonatkoztatva, nevezetesen 
az emberekkel és a külvilággal való kapcsolat beszűkülésére. Leo Kanner 1943-ban, Hans 
Asperger 1944-ben publikált esetleírásokat autista gyermekekről. Ők úgy vélték a születéstől 
kezdve jelen van a zavar, amely jellegzetes problémákat okoz. 
 

Kanner szerint az „autisztikus magány” képtelenség arra, hogy emberekhez és szituációk-
hoz a szokott módon viszonyuljon a beteg. Ez azt jelenti, hogy a gyermek, ahol csak lehet, 
semmibe vesz, figyelmen kívül hagy és kizár mindent, ami a külvilágról hat rá. 
 

Asperger megközelítése egészen mást nyújt az autizmus megértéséhez: 
- a gyermekek esetében egy alapvető közös zavar van a viselkedés és a kommuniká-

ció terén, jellemző a társas környezetbe való integrálódás kudarca 
- tekintetük jellegzetesen furcsa, nem vesznek fel szemkontaktust, 
- arckifejezésük, gesztusaik szegényesek, 
- sok a sztereotip (ismétlődő, változatlan) mozgás, amelyeknek nincs jelentésük, 
- a gyermekek kizárólag saját indítékaikat követik, függetlenül a környezetük köve-

telményeitől 
- nem lehet rávenni őket, hogy tanuljanak a felnőttektől 
- érdeklődési körük izolált (elszigetelt) 
- kiváló képességük lehet az elvont, logikai gondolkodásra 
- vannak, akik új, egyéni szavakat alkotnak 

 

Asperger páciensei növekvő adaptációs és kompenzációs készségeket mutattak. Ő lelkesen 
hitt a nevelés erejében és a fogyatékosság kompenzálhatóságában. Manapság az „Asperger-
szindróma” diagnózisát főként a ritkán előforduló intelligens, közel normális autista gyer-
mekek megjelölésére tartják fönn. (Frith U. 1991.) 
 

Hány embert érint az autizmus? 
Korábban úgy gondolták, hogy tízezer ember között 5 autista. Az utóbbi epidemiológiai 

(járványtani) kutatások ennek a kétszeresét mutatják. Ha azonban az autizmus pedagógiai 
definícióját használjuk (amely magába foglalja az autizmusban és a hozzá hasonló zavarok-
ban szenvedő fiatalokat), és nem az orvosi definíciót, akkor minden tízezer ember között 
legalább húsz személy autistának bizonyul. (Peeters, 1998) 

„… az autizmus diagnosztikai kritériumai fellazultak. Megjelent az „autisztikus gyermek” 
kategóriája, és így a szindróma statisztikai gyakorisága mintegy háromszorosára nőtt a 
legutóbbi években (10000-ből körülbelül 1520 gyermek minősül autistának, illetve autiszti-
kusnak.” (Ranschburg dr., 1998) 
 

Egy autista gyermek édesapjának véleménye: 
„… A tudomány nem tudott ez idáig megbirkózni azzal a kérdéssel, hogy mi okozza az 

autizmus kórképet… de ha majd tudjuk, az igazi miértjét akkor sem fogjuk megtudni, a 
dolgok végső oka rejtve marad… Az autizmus lényege is a fizikai, biológiai, kémiai, pszi-
chológiai stb. világon túl van – metafizikai… Az autizmus sokkal inkább szociológiai kór-
kép… Az autista személyek azért nem tudnak integrálódni… a sokak által normálisnak 
nevezett társadalmi, szociális közegbe, mert képtelenek köntörfalazni, színlelni, mellébe-
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szélni. Mert nincsenek hátsó gondolataik, „egyzsebű” lények: ugyanazon zsebben hordják 
meglévő gondolataikat és kimondott szavaikat. Csak a saját fejükkel tudnak gondolkodni, a 
másikéval nem. Az autizmussal élő nem lát a dolgok mögé, nem tud olvasni a sorok között, 
nem érti a szavak mögötti jelentéseket. Nem tudja az érdekeit és senki érdekét képviselni, az 
autista antidiplomata… Az autista a „szent balek”, az autista személyiség teljes válsága az 
ártatlan és a megromlott világ örök antagonizmusából fakad és ettől pervazív… Aki nem 
alkalmazkodik, arra bélyeg kerül: magának való „autos”. Ennyi fogyatékosságot egy jól 
(túl)funkcionáló civilizáció már nem tud tolerálni. Így jutnak el ezek a személyiségek a mai 
modern Taigetosra, ami az esélyegyenlőség frázisától visszhangzik.”(Esőember,2003. VII. 2.) 

Az autizmussal élő emberek gyakran szívesen barátkoznak, de akadályozottságuk miatt 
ezt gyakran nehéznek találják a kapcsolatteremtést és fenntartást. 
 

IINNFFOOBBÁÁZZIISS   

 

A „szőnyeg alá söpört” fogyatékossági ügy 
 

Mérhetetlen lemaradás jellemzi Magyarországot más, hasonló fejlettségű országokhoz ké-
pest a fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadása terén – mondta Tibori Tímea, a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szociológiai Kutatóintézetének tudományos igazga-
tóhelyettese a Fogyatékosság és a mai magyar társadalom című konferencián, 2008. decem-
ber 09-én Budapesten. 

A szakember kiemelte, hogy a rendszerváltás sok szempontból változást hozott az esély-
egyenlőség kérdésében, de a társadalomban és az intézményrendszerben megmaradt az az 
„ősi felfogás”, amely devianciaként kezeli a fogyatékosságot. Ezzel együtt erősödött a nézet, 
miszerint a társadalmat meg kell kímélni a „devianciákkal” való találkozásoktól. Mint 
mondta, ez azzal járt, hogy az egészségügyi és oktatási intézmények speciális gyógypedagó-
giai módszerekkel akarták „kigyógyítani”, illetve „kigondozni” az embereket a fogyatékos 
létből, ami szintén csökkentette a társadalomba való beilleszkedés lehetőségét; ezek az em-
berek „gyógyítás” helyett inkább megértésre és elfogadásra vágynak. Tibori Tímea szerint a 
társadalom ahelyett, hogy elemi feladatának tekintené a szakszerű segítségnyújtást, nem 
vesz tudomást a fogyatékossággal élő emberekről, és máig sem sikerült kezelni a problémát. 

Mint Tibori Tímea mondta, az előítéletek mechanikusan újratermelődnek, pedig a befoga-
dó társadalom megteremtése az unió célkitűzései közé tartozik. Botos József, a Társadalom-
biztosítási Intézet volt főigazgatója a fogyatékos emberek társadalombiztosításban betöltött 
szerepét tekintette át. Kiemelten szólt a csaknem 430 ezer, korhatár alatti rokkantnyugdíjas 
helyzetéről, akik 80%-ánál 67%-nál súlyosabb képesség-károsultságot állapítottak meg. Ezek 
közül az emberek közül hat év után minden ötödik meghal – mondta Botos József. Szerinte 
mindez a kirekesztettség miatt következik be. Felhívta a figyelmet a politikusok felelősségé-
re is, akik a „szőnyeg alá söprik” a kérdést. Arról is beszélt, hogy az ország vezetése eddig 
nem tekintette nemzetgazdasági szempontból fontosnak, hogy rehabilitálják a fogyatékoso-
kat. Botos József véleménye szerint milliárdokat lehetne megspórolni a tb-nek, ha minden 
vállalat hajlandó lenne egy fogyatékos embert alkalmazni. Ehhez persze a cégeket érdekeltté 
kell tennie az államnak – tette hozzá. Az a szakemberek véleménye, hogy az előítéletek 
kiiktatásában az iskolákban és óvodákban megvalósuló integrált oktatás segíthet. Ehhez az 
is szükséges, hogy a pedagógusképzésben megtanítsák a leendő szakembereket a kérdés 
kezelésére, és az oktatás mellett a nevelés nagyobb hangsúlyt kapjon. A konferencián szó 
volt a televíziós műsorok szemléletformáló szerepéről, illetve a fogyatékosokról szóló műso-
rok hiányáról is. A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a szemléletváltáshoz jelentős 
időre van szükség. 

Hírforrás: MNO, MTI 
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Maruzs Éva 
 

Nem kéne… 
A 2008. évi Preyer Hugo novellapályázaton a legjobb nyolc novella közé bekerült alkotás 

 
Eleinte még bájos is volt. Mint egy igazi kisbaba, kis formás, sokat alvó, nem látszott rajta 

semmi különös. A bánásmód, amivel körülvettük, az volt különös. Ha ébren volt, mindig 
mesélt neki valaki, vagy énekelt, verset mondott. Amíg evett, addig is. Amikor aludt, csak 
akkor volt csönd a „babaszobában”. Schön úr eleinte alvás közben is meséltetni akart a 
babának („Nem hallott még az alva tanulásról?”), de aztán a pszichológus meggyőzte, hogy 
az élmények feldolgozására is kell időt hagyni a gyermeknek. Mondom, két hónapig még 
bájos is volt. 

A harmadik hónapban Ludwig megszólalt. Talán egy hónapig gagyogott, próbálgatta a 
szavakat, a mondatfűzést. A negyedik hónapban folyékonyan beszélt, bár még kisbabás 
dolgokat. Schön úr nagyon büszke volt. 

– A mi teremtményünk! – mondogatta. – Tökéletes! – mondogatta. 
Viszont a kis, szerény, csöndes Ilonka ekkor kezdte el a maga aggodalmaskodását: 
– Nem kéne! Nem… 
De sohasem mondta meg, mire is gondol, mit nem kéne. 
Ludwig közben fejlődött. Ha meggondolom, ijesztő lépésekben. Már meséket kellett ol-

vasni neki, szinte folyamatosan. Schön úr föl is vett két további munkatársat, egyéb dolguk 
nem volt, csak olvasni Ludwignak, amit kér. Nem sokáig tartottak a mesék sem. Az ifjúsági 
regények mentek, és egyre több ismeretterjesztő mű. Schön úr egyre büszkébb lett: 

– Ezért Ludwig – mondta. – Zseni lesz, mit Beethoven! 
Nekem legutoljára jutott volna eszembe Beethoven, ha össze kell valakivel hasonlítani a mi 

teremtményünket. Annyira más volt a mi Ludwigunk zsenialitása. Mellesleg, a zene egyálta-
lán nem érdekelte. Azt mondta, fölösleges. 

Schön úr nemsokára tanárt keresett Ludwig mellé, hadd tanuljon meg végre írni-olvasni. 
Akkor volt egyéves a gyermek. Hoztam egy tanárnőt, elmagyaráztam neki, mi lesz a dolga. 
Nagyon magabiztos volt, azt mondta, harminc év tanítás során látott már gyereket. Mégis, 
amikor beléptünk Ludwighoz, egyszerűen kiájult az ajtón. Schön úr nagyon legorombított, 
amiért ilyen tanárt hoztam, és most ő keresett egyet. Nyugdíjazott katonatiszt volt az illető, 
tanári diplomával, a felsőbbség jóváhagyásával. Ő nem is ájult sehová, végezte a dolgát 
precízen. Hogy közben mit gondolt…? 

Amikor az általam hozott tanárnő kiájult az ajtón, a kis, szerény, csöndes Ilonka megint 
csak azt suttogta: 

– Mondom, hogy nem kéne… Kicsik vagyunk mi ehhez… - de megint nem részletezte a 
véleményét. Ahhoz szerény volt. 

Engem megrázott ez az egész ájulás. Mi van a mi csodás teremtményünkön olyan borzasz-
tó? Jó, hát kisbaba, ez biztosan meglepő, de… Megpróbáltam a kívülálló szemével nézni 
Ludwigra. Meg kellett állapítanom, hogy torz lett a hónapok során. Hatalmas feje volt, a 
törzse még csak-csak, hanem keze-lába valahogy csökött. Járni nem tudott, nem is tanult 
meg később sem. Nem arányosan fejlődött. Már nem volt helyes kisded. 

Az anyja sírva ment be Schön úrhoz, sírva jött ki tőle és másnap elköltözött. Schön úr csak 
a fejét rázta: 

– Női hiszti. Mert nem olyan formás az a gyerek. Hiszen tudta, mire vállalkozik! Hiszen 
aláírta a beleegyező nyilatkozatot, mikor beültettük az embriót! Persze, az anyai ösztönök! 
Nyilván megszerette. Hogy ő kiábrándult, mert az ő kisbabája… Nem az ő kisbabája! A 
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miénk! A mi teremtményünk! Persze, hogy a feje fejlődik a legerősebben! Arra alkottuk, 
hogy gondolkozzon! Meg fogjuk haladni a mindenféle számítógépeket! 

Ezt aztán részletesebben is elmagyarázta annak a kóbor újságírónak, aki éppen akkoriban 
jött hozzánk. Először megmutatta – Schön úr, személyesen! – majdnem az egész Genetikai 
Intézetet, már amit meg szabad mutatni belőle. Megismertette a génmanipulált állatokkal, a 
minden betegségnek ellenálló GMsertéssel, a normál méret kétszeresére növő GMbirkákkal, 
a rizsszalmán is megélő, sőt, meghízó GMbivalyokkal, elmondta, mekkora a kereslet ezekre 
az állatokra az éhező országokban. A génmanipulált növények említésére csak legyintett. 
Azt már mások, sokkal korábban megalkották. Igen, vannak ellenállások a GMlényekkel 
szemben, de azok nem jogosultak, mert a fejlődés útjában állnak. Szóval mindent bevetett, 
hogy elképessze a firkászt. Egyrészt csinos egy fehérnép volt a tollforgató, másrészt a támo-
gatásunk nagyban függ a közvéleménytől, ezt mindnyájan régen tudjuk. Schön úr pedig 
mindig mestere volt az említett közvélemény formálásának. Nyilván ezért ő az igazgatónk. 

Hanem Ludwigot nem mutatta meg, csak beszélt róla. Még azt sem egyenesen, hanem 
mint jövőbeli tervről, kicsit elmosva és homályosan, nehogy már bárki is készpénznek ve-
gye. Pedig készpénz volt. Azt magyarázta, hogy a mesterséges intelligencia legfőbb baja, 
hogy nem létezik. Mert a számítógép nem intelligens. Nagyon sokat tud, nagyon sokat segít, 
de az csak rabszolgamunka.  

– Mert mi az intelligencia? Meghatározása szerint problémamegoldó képesség. Meg tud 
egy számítógép oldani egy problémát? Dehogy tud, hiszen nem gondolkodik, csak enge-
delmeskedik! Az ember oldja meg a problémát, aki programozza azt a gépet. Ezen kéne 
változtatni! Képzeljen el egy embert, aki úgy tudja működtetni az agyát… aki a teljes agyka-
pacitását működtetni tudja. Hatalmas memória! És hatalmas, emberi programok! Úgy mű-
ködne, mint egy számítógép, de megmaradna az emberi problémamegoldó képessége. Hű, 
de nehéz elmagyarázni! Nos, ezt el lehetne érni génmanipulációval, érti? El tudja képzelni, 
micsoda lehetőségek nyílnának meg az emberiség előtt? 

Hanem az újságíró nő volt. Úgy is reagált: 
– Szerencsétlen! Milyen boldogtalan lenne a sok eszével, egyedül a fajtájából! 
Most tényleg! Ez a legfőbb szempont egy ilyen csodálatos lehetőség esetén? Ha már min-

denképpen bele akar kötni valaki, én inkább az ilyen szuperember kezébe kerülő hatalomtól 
féltem volna… Aztán meg ki mondja meg, mit gondoljon az a feltunningolt agyú ember, 
milyen problémákat oldjon meg az emberiség javára? Értik? Most még Schön úr irányítja 
Ludwigot, de mi lesz, ha megnő a gyerek? Ha kamaszodik? Tudják, milyenek a kamaszok! 
Az egész világ ellenük van! Akkor mi lesz? Itt volna valami értelme a kis, szerény, csöndes 
Ilonka örök litániájának, hogy nem kéne… Hogy boldogtalan lenne a teremtményünk…? 
Hát, igen. Boldogtalan lenne. 

Legközelebbi látogatásán a hadsereg összekötője is ezzel jött, de valahogy egészen más 
szemszögből tette föl a kérdést: 

– Mikor lesz már használható ez a kölyök? Meg kell várni, míg kamaszodik? Mikor kama-
szodnak az ilyenek? 

És én még megsértődtem akkor! Hogy beszél a mi Ludwigunkról ez a hadfi, akinek sej-
telme sincs az itt fejlődő elme megalkotásáról, a mi munkánk egyedülálló voltáról! A megal-
kotásról talán nem is volt neki sejtelme, de azt hiszem, a lehetőségeiről, és főleg a hasznosí-
tásáról már igen. Erre akkor jöttem rá, mikor Ludwig lebegtetni kezdte a tollat, aztán a bög-
rét, aztán meg már mindent, ami eszébe jutott. 

Nem ez volt az utolsó, amin meglepődtünk. Hamarosan rájöttünk, hogy Ludwig befolyá-
solja a személyzet egyes tagjait. Olyan dolgokat kér tőlük, amit nem volna szabad megten-
niük (például a szigorúan megszabott étrend felrúgását), és ezek az emberek készséggel 
engedelmeskednek. A kamera felvételeinek elemzése során aztán rájöttünk, hogy egyszerű-
en hipnotizál egyeseket. Gyakorlatilag mindenkivel megpróbálta, de nem mindenki reagált 
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a kísérleteire. Bizony, akkor kénytelenek voltunk néhány munkatársunktól megválni (szigo-
rú titoktartási esküvel, persze), az újakat pedig ezután mindig teszteltük. 

Egyszer meg a tűzjelző riasztott. Nem tudom, lehet, hogy azt a tüzet nem is Ludwig okoz-
ta (persze, mentális energiával, hiszen járni még mindig nem tudott), mert a túlsó sarokban 
égtek valami papírok, és mert Ludwig akkor nagyon megszeppenve nézett a berohanó 
emberekre. De lehet, hogy csak utólag mérte föl, mit művelt. Nem tudom. Azt sem tudom, 
mit tenne még ez a gyerek, ha felnőne. Nekem már minden gyanús volt. 

A kis, szerény, csöndes Ilonka ez után az eset után mondott föl. Magához képest egész 
szenvedélyes beszédet vágott ki: 

– Persze, hogy hallgatok, letettem az esküt! De én itt tovább nem maradok! Nem akarok 
részese lenni ennek a gyalázatnak! Maguknak is meg kéne gondolni… Tudom, hogy a had-
sereg a fő támogatónk, de… Gondolkodtak már rajta, mi a feladatunk? Illetve csak a magu-
ké! Én megyek! Még ma megyek! 

Ezen aztán én elelmélkedtem. Nagyon okos nő, jó munkaerő volt a kis, szerény, csöndes 
Ilonka. Biztos voltam benne, hogy a szavai is okosak, ha most éppen, felindulásában, talán 
nem is megfontoltak. Számomra súlya volt a véleményének. Talán Schön úr számára is… 

Pár hét múlva számítógépet követelt Ludwig Egy darabig gondolkodtunk is, mi legyen. 
Mert a gép segíti a munkát, ez kétségtelen, de mi éppen azt akartuk mérni, mutatni, bebizo-
nyítani, hogy az emberi elme jobb. Viszont, ha nincs mivel összehasonlítani, akkor minél 
jobb? De vajon hogyan fog hatni Ludwigra a világháló? Jó neki (és nekünk) az az eszmélet-
len mennyiségű és igen változó minőségű, tartalmú információ?  

Később már nem volt min gondolkodni, mert a hadsereg összekötője legközelebbi látoga-
tásán egyszerűen megparancsolta a legkorszerűbb számítógép beszerzését és munkába 
állítását. 

– Természetesen kell neki a gép! Az információk! Ettől fejlődik, ettől válik olyanná, ami-
lyennek kívánjuk! 

Látszólag tényleg hasznosnak bizonyult a számítógép. A mi Ludwigunk tervezni kezdett, 
rengeteg gépet, számításokkal, alkatrész-listával, meg ami az ilyesmihez kell. A műhe-
lyünkben hamarosan mindenki Ludwig gépeit készítette. Némelyik fölött határozatlanul 
tökölődtünk, mi lehet az, de a hadsereg mindegyikre rögtön lecsapott és vitte. Némelyikről – 
sajnos – azonnal nyilvánvaló volt, hogy fegyvernek készült, ám Ludwig, amikor rákérdez-
tünk, miért is tervez ilyeneket, csak sejtelmesen mosolygott. 

– Örülni fognak neki… 
Igaza volt, a hadsereg összekötője dadogott izgalmában, amikor meglátta ezeket a förtel-

meket. Lehet, hogy ő kérte? Sosem lehetett senki jelen, amikor a hadsereg összekötője beszélt 
Ludwiggal. Hivatalosan csak a fejlődését vizsgálta, de… És a kamerának mindig nagyon 
gondosan háttal ült, nehogy valaki a szájmozgásról le tudja olvasni a mondanivalóját. 

Schön úr gyanakodni kezdett akkoriban, hátha Ludwig gondolatot is tud olvasni. Már 
mindenfélét feltételeztünk. Szerintem már akkor kezdett kicsúszni ez az egész Ludwig-ügy 
a kezünkből. De aztán Schön úr ki tudott találni teljesen egzaktnak tűnő tudományos kísér-
leteket arra, hogy a gondolatolvasást vizsgáljuk. A megszokottak, azokkal a naiv kis kár-
tyákkal nem voltak jók, mert ha Ludwig tud gondolatot olvasni, akkor tudja, hogy mit aka-
runk megtudni, és akkor azt is tudja, hogyan titkolja el a tudását. Értik? Zűrös! De Schön úr 
kísérlete a végén talán helyes eredményt adott, hogy speciel gondolatot olvasni nem tud a 
teremtményünk, csak nekem már minden, az eredmény is gyanús volt! 

Volt még egy dolog, bár ezt talán el sem kellene mondanom… Ludwig, ugye evett, és 
hát… ürített is. Menni meg nem tudott a csökevényes lábaival. Meg kellett oldanunk ezt az 
egész kínos helyzetet, és meg is oldottuk, el is takartuk, talán el is felejtkezhettünk volna 
róla, ha időnként nincsenek a … szaghatások. Aztán rá kellett ébrednünk, hogy ezek a… 
szaghatások bosszúból keletkeznek. Amikor nem teljesítettük Ludwig valami esztelen kéré-
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sét, vagy hasonló esetekben. Lehet, hogy akkor már kamaszodott Ludwig? Ugye, hogy a bűz 
is gyanús? 

És most szombat van. Szerencsére ilyenkor kevesen vannak benn, szombaton csak néhá-
nyan dolgoznak, de persze az állatokat meg kell etetni, a mikrobiológiai vizsgálatok megkí-
vánják a felügyeletet, meg az őrök is itt járkálnak, stb. Nem tudom, hányan lehettünk mun-
kában, remélhetőleg mindenki kinn van már… 

Azzal kezdődött a nap, hogy valamikor az éjszaka a GMcsimpánz kinyitotta tulajdon ket-
recét. Mert mindig a fokozott intelligencia kell nekünk… Aztán kinyitotta a GMgibbonét is, 
nyilván tudta, hogy az is okos. És folytatták a drágák, de a többi kiszabadított rabot mindjárt 
meg is ették. Eddig még nem lett volna baj, csakhogy jelzett a mozgásérzékelő. A berohanó 
biztonsági őröket a majmok mindjárt ki is cselezték, és a folyosóra szöktek, onnan meg ki 
tudja, hová. 

Amikor nyilvánvaló lett, hogy a szökevényeket az őrök nem tudják se lokalizálni, se meg-
fogni, rettentő sebesen telefonáltak Schön úrnak. Igazgatónk pedig berohant, egyenesen 
kedvenc Ludwigjához, mert – szerintem – már gyanakodott. Nem a majmokra, azokról 
akkor még csak annyit tudott, amit az őrök a mobilba elhadartak. Ludwigra gyanakodott, 
nem véletlenül. Éppen jókor ért oda. Ludwig az éjszakai ügyeletes gondozóját lebegtette 
mentális energiáival (kézzel nem tudta volna felemelni). A gondozó fején hatalmas vágott 
seb, amit feltehetőleg a szintén röpködő gépalkatrészek okoztak. Már nem is vérzett, vége 
volt az őrnek. Ludwig pedig kacarászott. 

Hogy éppen melyik gép alkatrészei röpködtek, azt én nem tudom, Schön úr nem tartotta 
időszerűnek a részletes beszámolót, amikor berohant hozzám és kirángatott Ludwig ajtaja 
elé. 

– Innen el ne mozduljon! Senki sem mehet se ki, se be! – Meglátta a falon a telefon kábelét, 
hirtelen kirántotta a csatlakozóból. – Egy szó sem juthat be! Csak akkor mehet el innen, ha 
én hívom! – Ezzel elvágtatott. 

Schön úr határozottan megváltozott. Semmi tudósra jellemző türelem, megfontolás, mér-
legelés. Mintha most értette volna meg, miért is mondta mindig a kis, szerény, csöndes 
Ilonka azokat a szavakat. Vagy mintha most döntött volna véglegesen. Mintha egyetértene 
Ilonkával… Száguldott és intézkedett. A lehető legcsendesebben evakuálta a bent dolgozó-
kat, mindenkit csendre és fegyelemre intett. A kint összegyűlőknek pedig határozottan 
kijelentette, hogy az épületben bomba van, most rögtön menjen mindenki haza és ma már ne 
jöjjön be, mert a tűzszerészek szerint a mai nap rá fog menni a mentesítésre. Ő személyesen 
mindent megtesz, hogy a szomorú ügy szerencsés véget érjen. Egyben mindenkit kér, hogy 
legalább a mai napon senkinek, még a családtagjainak se mondja el, mi történt, ez fontos a 
helyzet tisztázása szempontjából. Holnap reggel már akárkinek akármit mesélhetnek, de 
lehetőleg az igazat. Mintha ezzel a vérszegény tréfával elüthetné a dolog súlyosságát! 

A mi dolgozóink fegyelmezettek. Tudnak róla, hogy a hadsereg ellenőrzése alatt dolgo-
zunk. Biztos vagyok benne, hogy be fogják tartani az utasításokat. 

Csak az nem fért akkor a fejembe, hogyan tudta Schön úr kihívni a tűzszerészeket, mikor 
ideje sem volt rá. És hol a bomba? Nekem arról nem beszélt. Igaz, akkor még másról sem, 
még csak azt tudtam, hogy Ludwighoz senki nem mehet be. Hanem aztán meghallottam 
Ludwig bömbölését az ajtón belül. Már mozdultam, hogy megnézzem, mi baja lett hirtelen, 
de lecövekeltem, kezemmel a kilincsen. Ide senki nem mehet be. A senkiben én is benne 
vagyok. Ez egy fegyelmezett intézmény. Akkor futott oda lihegve Schön úr, fülét hegyezte a 
bömbölésre, majd legyintett és a levegőt kapkodva maga után intett. Futva távoztunk az 
épületből. 

A már üres udvaron aztán vázolta Schön úr a helyzetet. Elmondta, hogy beindította az 
épület önmegsemmisítő mechanizmusát és kéri, hogy én erősítsem meg az ő utasítását. (Egy 
utasításra természetesen nem indul be a rendszer, ehhez mindig legalább két jogosult jelzése 
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kell.) Azt is elmondta, hogy Ludwig számítógépét lekapcsolta, azért hallottuk a bömbölést. 
Nem akarta, hogy Ludwig megtudja, mire készül, mert esetleg meg tudná akadályozni, ami 
történni fog. A hadsereg beavatkozásától is tartott, ezért az összes többi gépet nem bántotta, 
nehogy gyanút fogjanak. Tudja, hogy mit kockáztat, tudja, hogy engem is bajba kever, mégis 
kéri a segítségemet. Mert igaza volt Ilonkának, nem kellett volna… 

Akár hogyan nézem, mi most gyilkosságra készülünk. És még attól is tartok, hogy teljesen 
hiába. Majd jön más, majd összegyűlik a pénz… 

Úgy fél perc múlva felrobban az épület, az összes benne lévő GMlénnyel együtt. Remélem, 
a hadsereg addig már nem ér ide. Egy kicsit sem bánt a lelkiismeret. Ülni fogunk, mint ma-
dár az ágon, valószínűleg életfogytiglan, de megérdemeljük! Ezt mondogatta mindig a kis, 
szerény, csöndes Ilonka. Úgy tűnik, igaza volt.  

Míg várom a robbanást, ami megszabadítja a világot Ludwigtól és a többi lénytől, egyre 
hallom, hatalmas erővel, szinte hangszóróból harsog a fülembe a szó: 

– Nem kellett volna! NEM KELLETT VOLNA! 
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A sziget, avagy szervek rendelésre 
 

Michael Bay által rendezett A sziget c. filmben egy már-már lerágott csontnak számító té-
ma kerül feldolgozásra, nevezetesen a klónozás és klónokból nyerhető szervek kérdése. De 
mivel a film egy új szemszögből, az emberi érzelmeket központba helyezve vizsgálja a kér-
dést, mégis érdekes, szórakoztató és egyben elgondolkodtató. 

A filmben egy elzárt helyen, egy földalatti mikrokozmoszban pénzes emberek klónjait ne-
velik. Azt hazudják nekik, hogy a külvilág elpusztult, s az egyetlen hely, amely érintetlen 
maradt az a Sziget. Időnként sorsolásokat tartanak, s a „szerencsések” elutazhatnak a földi 
paradicsomba, a Szigetre, ám valójában nem ez történik, hanem aki nyer, azt lemészárolják, 
mert a megrendelőnek szüksége van a szerveire. 

A főszereplő Lincoln 6-Echo (Ewan McGregor) azonban kezdettől fogva a többiektől eltérő 
módon gondolkodik, kérdéseket tesz fel, melyeket nem volna szabad, és nyomozni kezd a 
gyanús jelek után, és végül rádöbben az igazságra. Közben szerelem szövődik közte és 
Jordan 2-Delta (Scarlett Johansson) között. Együtt szöknek meg. 

A filmet végignézve számos gondolat jár a fejünkben. Mivel a történet a közeljövőben ját-
szódik, nagyon aktuálisnak érezzük a témát, hiszen ma már tudjuk, hogy az emberek klóno-
zása lehetséges, csupán – egyelőre – törvényi tiltások szabnak gátat neki, pontosan a fenti 
helyzetek kivédése miatt. A klón is érző ember, milyen jogon használnánk egyszerű szerv-
raktárként őket? Másrészt az emberi testet érhetik olyan külső és belső behatások, amikor 
szükségünk lehet új szervekre. A jelenlegi gyakorlat azonban nem a legmegfelelőbb. Más, 
agyhalott emberek szerveit beültetni nem a legjobb módszer, mivel nagy a kilökődés veszé-
lye, hisz idegen szervről van szó, azonkívül minden államban szervhiánnyal küszködnek, a 
várólisták pedig egyre csak nőnek. A megoldás kézenfekvő: a szervtenyésztés. A módszerek 
kidolgozása folyamatban, az elmélet pedig kész. A szervtenyésztés esetén nem egy egész élő 
szervezetet hoznak létre, például saját klónunkat, csupán a kívánt szervet. Ez persze bonyo-
lultabb, de ma már megoldható. Ez a tenyésztett szerv tökéletesen megegyezik genetikailag 
velünk, tehát nincs veszélye a kilökődésnek. Folynak olyan kísérletek is, hogy génkezelt 
sertésekben állítják elő a kívánt szervet, ez valamivel olcsóbb megoldás, nem kell a szerveket 
gépi körülmények között „életben” tartani. 

A biztató megoldások ellenére azonban „A sziget” mondanivalója mégis köztünk kísért. 
Reális lehetőség, vagy inkább veszély, hogy létrejön egy ilyenfajta tenyésztelep, természete-
sen illegalitásba húzódva, és ott morálisan elítélendő dolgok zajlanak majd, hisz nagy üz-
let… és amiben pénz van, az előbb utóbb a kísértés tárgyává válik. A film ugyan sci-fi, de 
nagyon közel a nap, amikor valósággá válhat, ha ugyan már nem tervez most is valaki ha-
sonlót. Természetesen a filmbeli megoldás elítélendő, de sci-fi témának kitűnő, s az aktuali-
tás egyenesen borzongató. A bázison nevelkedő klónok nem tudják magukról, hogy ők 
csupán másolatok, és azt sem, hogy mi vár rájuk. Élik a maguk életét ebben a kicsit Mátrixra 
emlékeztető környezetben. (A két film közötti párhuzam, hogy mindkét helyen az emberi 
test csupán tárgy. Egy eszköz, amely szabadon felhasználható.) A film természetesen pozití-
van zárul, a téma, amit felvet az pedig valós. Az élet nem biztos, hogy ugyanilyen befejezést 
produkálna. A sziget megoldása még a 6. napon c. film világánál is baljósabb, hisz ott csak 
testekről esik szó, melyek nem éreznek és nem élnek valódi értelemben. Életük csak akkor 
kezdődik, mikor agyukba programozzák annak a személynek a reprogramját, akinek a 
rendelésére készültek. 

Ami ma még sci-fi, holnap valóság. Vajon mi mit tennénk, ha hirtelen szervre lenne szük-
ségünk? És fordítva, ha egy napon arra ébrednénk, hogy mi is csak klónok vagyunk? 

 
Garzó László 
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Bajzafi Ferenc 
 

Próbaházasság 
A 2008. évi Preyer Hugo novellapályázaton a legjobb nyolc novella közé bekerült alkotás 

 
Mit mondjak, gyönyörű volt! 
Ott állt előttem, s egyetlen pillanat alatt átéltem, amint minden elképzelésem, gondola-

tom, titkos vágyam, amit a mai napig a női nemről alkottam, egyszerre összeomlik, semmi-
vé válik, mintha sosem lett volna. 

Csak ültem az ágy szélén, mintha most ébredtem volna valami hosszú álomtalanságból. 
Néztem az alakját, ahogy körbefordul előttem, és a szemembe nézve mosolyog. 

– Nos? – kérdezte.  –  Elégedett a látvánnyal, uram? 
Nem szóltam. Ez a „látvány” a legkisebb helyet sem hagyta meg bennem, ahol szavakat 

lehetett volna alkotni. A gyertyák fénye tartósan csillogott a kis asztal poharain, bordó füg-
gönyök hulltak a padlóig, és ahogy felém nyújtotta a kezét, két szemében két kis fény lobo-
gott: 

– Látod, mindent milyen szépen elrendeztek nekünk. 
– Most már látom. – Megfogtam a kezét. – Most már azt is látom, csak eddig téged nézte-

lek. – Lassan kialakult bennem az a kis hely a szavaknak. – És nagyon szép vagy. 
– Szép?? – Elengedte a kezem, hátralépett, és ahogy most egész alakját befoghatta a tekin-

tetem, tudtam, hogy nem helyes a kifejezés. – Szóval, szép vagyok férjemuram! Ez már azért 
valami! 

A mosolya felélesztett. A gondolataim felfrissültek, amint egyre élesebb kontúrok határol-
ták gyönyörű alakját, és egy pillanat múltán úgy éreztem, hogy ő már nem csupán itt, mel-
lettem létezik, hanem bennem is. 

Ezt most meg is mondtam neki. 
Összecsapta a két kezét. 
– Miket beszélsz!… Hallod, te aztán tudsz bókolni… Ha belegondolok, hogy most kezded, 

amikor már összeházasodtunk!… 
És én csak néztem őt, ahogy mozdul. Azt a lágyságot, amely mögött titkos feszültség lap-

pang. Bámultam a haját, milyen ügyesen használja eltakarni vele az arcát, hogy akkor vil-
lantsa elő újra, amikor már kész a varázsra. 

De erről most nem beszéltem. 
S mintha megérezte volna. 
– Tudsz még ilyeneket? – Fehér ruhája meglebbent, ahogy toppantott a lábával. – Tudom, 

hogy tudsz! 
Már nem akarta azt hallani, hogy szép. 
– Látod, csend van, és lobognak a gyertyák – mondtam. – Körülötted minden olyan külö-

nösen van elrendezve: hordozzák a pillanatnyi átélhetőség alkalmát, és a függönyök meleg 
színei úgy ölelnek körül, hogy lágy paraboláid vonalai az ideálishoz közelítenek… (– Még! – 
suttogta), s ha egészen elmélyülök lényed látványában, mintha minden, amit ismerek, és 
tudok, belőled származna, s benned futna össze… Én azt hittem, hogy ez az az úgynevezett 
„szép”, de ezt nem fogom többé mondani. 

Csak állt mozdulatlanul. 
– Az én asszonyom vagy – folytattam –, holtomiglan, holtodiglan. Feléd nyúlok, nézd, –

karnyújtásnyira vagy – a kezem mégis mintha kivárhatatlan idő alatt tenné meg ezt a kis 
távolságot, amíg hozzád ér. Látod? 

– Nem látom – Lehunyta a szemét. – Csak érzem. – Engedte, hogy magam felé húzzam, a 
haja eltakarta kettőnk arcát. – Miket beszélsz, te holtodiglan? 
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És én beszéltem hozzá, megérintettem, és megszagoltam. 
– Most érzem az illatodat. Az illatok világa ezer titok, sokat ismerek közülük, de ez, ami 

most belőled árad, nem szerepelt eddig sehol. 
És valóban nem szerepelt. Ahogy most az ölemben ült, megismerhető titokká változott, 

lényembe áradt, s kereste a rejtett folyosókat, amelyek nem ismert zugokba vezetnek. Erő és 
tűz volt, és ahogy a bőröm érintette az övét, egy új vágy született bennem; idegen, és csodá-
latos; és feltárultak a rejtett zugok, amelyekben ott lappangott, kitörni készült az első meg-
tapasztalás vágya. 

De csak lassan! Még elrontok valamit! 
Eltoltam magamtól. A hátamon éreztem várakozó mosolyát, amint a tükör mellett álló 

zenegéphez léptem. Hosszan forgattam ujjaim között egy lemezt. Időre volt szükségem, 
hogy végiggondoljam a továbbiakat, hiszen őt nekem alkották, tőlem várja sorsának folyta-
tását, az én sorsom pedig őmellé rendelt. Engem választottak ki, hogy mellette legyek. 

Csak ne alkották volna ilyen tökéletesre! 
Egyszerűen nem találok benne hibát, és ettől kissé zavarodott lettem. Tartottam attól, 

hogy ha felcsendül a zene, és megfordulok, azonnal észreveszi. De mégsem állhattam így 
órákig.  A zene megszólalt, és felé fordultam. 

Mit mondjak? Gyönyörű volt! Micsoda isteni fantázia, micsoda isteni hatalom kellett ah-
hoz, hogy megajándékozza a világot egy ilyen teremtménnyel? S nem csak a világot. Engem 
is, sőt! Csak engem. 

– Andalító, és egyben izgató ez a zene – révedt tekintete a gyertyafénybe. Aztán újra az a 
fénylő mosoly: - Nekem választottad, te holtodiglan? Vagy magadnak? 

– Kettőnknek – válaszoltam. – Csak neked, és csak nekem. 
Reméltem, hogy nem vesz észre semmit. 
Tévedtem.  
– Zavar valami, ugye? – Mélytüzű tekintete mintha áthatolt volna egész lényemen, s még 

zavarosabbá tett mindent. – Elfárasztott a szertartás? Hiszen van időnk. Itt van nekünk a 
holnap, a holnapután, a holnapnak pedig itt vagyunk mi. 

– Tudom – válaszoltam, és finom ujjait a kezembe vettem. – Csak most, hogy valóban az 
enyém vagy, arra gondolok, hogy micsoda fantázia, micsoda isteni hatalom kellett ahhoz, 
hogy megajándékozzon engem egy ilyen gyönyörűséggel, mint te. 

– A mindenit! – kacagott fel, és arcon legyintett. – Ez megint egy bók! Tudtam, hogy hal-
lani fogok még ilyeneket! 

Sóhajtottam. Mibe keveredtem megint! 
– Tudod, az isteni fantázia, és az isteni hatalom mellett isteni eszközök is kellettek ahhoz, 

hogy te megvalósulj. Jól gondolom? (Nehéz volt ilyen pillantások súlya alatt folytatni.) És 
tudod, ha túl sok dologból származik egy, szinte lehetetlen, hogy valamelyikben, valahol ne 
fordulna elő egy kis hiba. Bennem az őszinteség a hiba. Azt mondom, amit látok, tudok, és 
érzek, ezt pedig észrevetted, hiszen tökéletes vagy… Azazhogy majdnem tökéletes. 

Megkönnyebbültem, hogy kimondtam ezt. A visszafojtott indulat, mely ott lappangott 
bennem, a rejtett zugokban, és kifelé vágyott, most végre felszínre tört. Nem csinálom to-
vább! 

– Szóval, zavarnak a csíkjaid. 
Kimondtam, de amint átkarolt, és a hajsátor alatt számra tapasztotta az ajkát, már-már 

meggondoltam. Ebből a szempontból is tökéletesre alkották. Aztán hátralépett. 
– A csókjaim? Szóval, zavarnak a csókjaim? 
Ahogy az imént ki is mondtam, mert már régóta látom: egy vékony, fekete csík halad az 

alakján fölfelé. Fehér ruhájának az aljától indul, átfut a testén, aztán az arcát egy pillanatra 
eltakarva eltűnik a hajában. Aztán már indul is a talpától a következő, ez most kissé széle-
sebb, és megismétli az egészet. Szóval, nem csók, hanem csík! 
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– Ugyan már! A csíkjaid zavarnak. Ott, a ruhádon felfelé. Most megint egy. És megint, és 
ismét, és újra – a fekete sávok egyre szélesednek!  

– Szóval, a ruhám! – kacagott fel. – A ruhám zavar, te, holtomiglan! Istenem, ha már nem 
tudtál más játszadozást kitalálni ma estére, akkor idenézz! 

Egy apró, könnyű mozdulat volt, amint felnyúlt, és megérintette azt a kecses, ívelt nyakát. 
Már hallottam is a kelme lágy hangját, ahogy végigsiklott a testén, és egy pillanat múlva a 
lábai előtt hevert, hogy kiléphessen belőle. 

És amitől tartottam: a csíkok megmaradtak Vénusz testén. 
Mint egy rossz tévé. 
De nekem végig kell csinálnom. Vagy valameddig. 
– Megmaradtak a csíkjaid! – Nevettem. – Pedig már nincs mit levenned. 
– És egyre szélesebbek? – kérdezte meztelenül, várakozó arccal. 
– Igen – vallottam be. – Egyre szélesebbek. Egyre kevesebbet látok belőled, és egyre többet 

látok a csíkokból. Futnak vízszintesen felfelé… Én mindent vállaltam, de téged elrontottak. 
Pedig elég jól indult. 

Azt látni kellett, ahogy felém lépkedett, azazhogy, nem feltétlenül kellett látni, mert for-
más lábai csak térdig léteztek, aztán a csípőjéig semmi, csak a kis asztal a gyertyákkal, aztán 
a köldök fölött szintén semmi, csak egy fekete csík, egészen a ringó mellekig! A mellek fölött 
az a csík, egészen az álláig, feljebb a két, igéző szem, és a hajkorona! 

Csak jött. 
– Elrontottak? – nevetett rám. – Aztán meg csíkjaim vannak? Hogy micsoda humorod van, 

te holtodiglan! Csak nem kis zebrácskádnak fogsz nevezni? 
És valahogy rossz helyen álltam, de amint egy finom mozdulattal eltalált, és ledobott az 

ágyra, talán nem is volt olyan rossz hely! Egyre kevesebbet láttam a testéből, igyekeztem 
hozzáképzelni a hiányzó részeket, de ez nem így működik, nem csinálom tovább! 

Vagy mégis? Mert már ölelt, s ahogy testem követelte a magáét, egyszerűen belebódul-
tam, beletörődtem a hibába, amelyet egy ilyen bonyolult mű létrehozása közben bármily 
isteni gépezet elkövet. El kell követnie! Átadtam magam a felelőtlen érzésnek, történjék 
bármi, mert érzem őt, és hozzáképzelem azt, ami már láthatatlan belőle. Kiegészítem őt, 
aztán elrejtem titkos zugaimba, ahol nem találja meg senki, nem veheti el tőlem senki, mert 
nem látja senki. Hiszen már én sem látom őt, csak érzem. 

Fülemben hallom a suttogását, ahogy ölel, aztán egészen furcsán felsikkant: 
„Jöjjenek már be! Tegyenek már valamit!” 

 
 
Csak heverek hanyatt fekve. Minden olyan, mint akkor, amikor még ő is itt volt velem. A 

padlóig hulló, bordó függönyök, a puha szőnyegek, az érintetlen poharak a kis asztalkán. A 
zene nem szól már, a gyertyák is csonkig égtek. Álmaimban megjelenő környezet, és most a 
francba kívánom. 

Egy perc telt el? Egy óra? Egy egész éjszaka? 
Nem tudom. 
De most, ha jobbra nézek, mégis az ő ledobott, fehér ruháját látom. Ha balra nézek, az ő 

ledobott, fehér ruháját látom. Mindenütt ugyanaz a kép. 
Azért elmosolyodok gondolatban, valami keserű mosollyal, hiszen valami isteni elrende-

lés volt, hogy pont én találkozhattam vele. És én szembesülhettem a hibával is; most nem 
találok rá pontos fogalmat, de annak az isteni hatalomnak, mely őt megalkotta, talán nem 
voltak sterilek az eszközei. 

És ő ezt tudta! 
Valahogyan, abban a fontos pillanatban rájött, és próbált segítséget kérni. 



 
51 

Ahogy most elgondolkodom, talán az én hibám is, hiszen túlságosan csodáltam, aztán 
megbántottam. Vágyat keltettem benne, kétségek közé sodortam, és mivel mindig túl sok 
dologból származik egy, lehetetlen, hogy valahol ne keletkezne hiba. 

Itt, és most én voltam a hiba. Jobban kellett volna vigyáznom rá. Nekem alkották őt, ne-
kem teremtették, és rám bízták erre az éjszakára. Felelős voltam érte. Hülyét csináltam 
magamból, virtuális androidát akartam magamnak, és elrontottam. 

De ki tehet arról, hogy elrontották ezt a gyönyörűséget is? 
 
 
Aztán most csak fekszem itt. Várom, hogy értem jöjjenek. 
Lejárt az az átkozott program! Tudom, hogy valakiknek ez nem volt olcsó mulatság, és 

ami engem illet, igen kellemetlen dolgok következnek, mert számomra is meglepetés volt, 
hogy sokak közül engem választottak ki, hogy megismerhesse Őt. Úgy fogják mondani, 
hogy „tesztelte”. De már nem érdekel. Nőtlen maradtam, mármint virtuálisan. 

Ha most jobbra nézek, az ő ledobott ruháit látom a szőnyegen. Ha balra nézek, ugyanazt 
látom. Mindenütt ugyanazt a képet látom, és az arcomon érzem finom ujjait. 

Még hallom a hangját. 
„Mondják, most csakugyan nem lát semmit?” 
És tessék: a hangja nyomán a kis szobánk képe is eltűnik. Szerintem így van jól, hiszen ha 

ő nincs, akkor annak sem szabad lennie, ami körülvette őt. Már csak a hangját hallom: 
„Pedig nyitva van az a szép szemed, te holtodiglan!” 
„És mondják, most hová viszik?” 
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Terri emlékére 
 
Ülök a fotelben, ölemben a lányommal, s nézzük a televíziót. Keresgélem az állomásokat, 

ami felkelti 13 éves lányom figyelmét, majd megállok egy csatornánál. A képernyőn épp 
Terri Schiavo, a negyvenegy éves, amerikai feleség esete a hír, aki egy szívroham utáni tíz-
perces oxigénhiány következményeként tizenöt éve vegetatív kómában fekszik. Szülei, akik 
életet adtak neki, fölnevelték – holott tudták, hogy felnőttként, már nem ők lesznek a legfon-
tosabbak a számára –, azt akarják, hogy ez az élet folytatódjék, míg reménységük magától 
nem távozik az angyalokhoz. Férje, akinek az érett nő a szívét, s a lelkét ajándékozta, úgy 
vélte, mivel hitvese nem olyan ember, mint a többi: nem tud járni, beszélni, enni, gyönyört 
szerezni, nem reagál hangra, fényre, érintésre, lelkileg nem él, tehát fölösleges az ágyban 
lévő húst pátyolgatnia. 

 
A fél világot megosztja a hír. Megszólalnak a vallásosak, az ateisták, a passzív, valamint az 

aktív eutanázia pártolói, a szakemberek és a laikusok. Vagyis mindenki megszólalt, kivéve 
egy embert, Territ. Míg a többiek szerepeltek, rajta nem időzött annyit a kamera, vele nem 
foglalkoztak annyi ideig, hogy lehetősége legyen „megszólalni”. Azért nem, mert a szakem-
berek szerint képtelen kommunikálni. 

 
Lepillantok a lányomra, közben lüktetnek az agysejtjeim. 29 percig volt oxigénhiányos ál-

lapotban, majd a szívműködés megindulása után, másfél hónapig bizonytalan volt az élet-
ben maradása. Csak úgy, mint Terri, nem tud járni, beszélni, kommunikálni, szondával 
kellett etetni. Mikor az inkubátorban megsimogattam, észre sem vette. Megfogtam a kezét, 
beleraktam az ujjam a tenyerébe, nem reagált. Pontosan, mint Terri… 

Hazavittük. Többször tapasztaltuk, hogy minden ok nélkül felmegy a láza. Reggel még 
optimális, koradélután magas. Priznic. Kórház. Mire odaértünk, picit csökkent, de még 
mindig nagyon magas. Az orvostudomány mai álláspontja alapján: lázcsillapítókat, nyugta-
tót, altatót kapott. Majd pár nap múlva zárójelentést, amiből kiderült, hogy sejtelmük sincs a 
láz okáról. 

Évek tapasztalatai alapján jöttünk rá, mi szülők, az okokra. 
Reggel megkapja az ennivalót a szükséges gyógyszerekkel, majd ha sok házimunka van, 

ágyba kerül. Ebédkor vesszük ölbe, magas lázzal. Amikor nem hagytuk órákig magára, 
sosem volt láza. Más gyermek, ha magára hagyják, és egyedül érzi magát, odaszalad a ma-
mához, papához. Ő nem tud csak lázas lenni. Nekünk, hozzá viszonyítva „homo sapiensek-
nek” évekig tartott rájönni erre. A „szakemberek” – akiknek nincs ilyen sérült gyermekük –, 
máig sem tudtak rájönni. Ennyit róluk, és a kommunikációról. 

Nem vagyok vallásos, de vallom, ha mégis volna jó Isten, az ártatlansága miatt minden 
gyermek egészségesnek születne. 

Ami pedig az eutanázia pártolóit és ellenzőit illeti, rengeteg jó és rossz példát sorolhatnak 
fel céljaik érdekében, de sajnos minden példa az eutanáziáról szól, nem az emberről, pedig 
az élet azé az emberé, aki birtokolja. Neki kell döntenie arról, hogy látja-e értelmét vagy sem. 
A boldogság nem függ a rehabilitációtól, tehát az eutanázia döntésekor nem lehet kérdés a 
rehabilitáció lehetősége, az érintett fejlődőképessége. Csupán azt kell megnézni, hogy az 
ember, akinek az életéről szó van, mennyire boldog, hisz-e a boldog jövőjében. Ha az érintet-
tel nem tudnak kommunikálni, ki más tudná ezt jobban megállapítani, mint az, akiben meg-
fogant, aki a világra hozta, aki ápolta, gondozta. Csak ő ismeri a gyermekét, ő tudja megál-
lapítani a boldogságát, ő tud az élettapasztalatai alapján – elfogultság ide, vagy oda – 



dönteni a gyermek jövőjéről. Mindenki más csak utána jöhet, hisz’ milyen volna az, ha 
minden gyermek, kiszolgáltatott ember jövőjéről a szülők helyett egy szakértői csoport 
véleményezése alapján a bíróság döntene? 

A műsor végén közlik: Terri a táplálás hiánya miatt éhen halt. A lányommal való 
azonossága miatt úgy érzem, mintha a lányom is meghalt volna egy picit. Érzem a szemem 
nedvesedését, de egy apa a lánya előtt nem sírhat. Visszafojtom. Csatornát váltok. 

A másik adó rendezvényről, gyermekekről közvetít. Szavalnak, énekelnek, táncolnak, a 
többi kis vidám néző pedig szendvicset, édességet majszol üdítővel. Végén a riporter 
véleményüket kérdi a buliról, a jövőjükről. 

Kislányom 13 éves kora ellenére – bár fejlődött, pl. hangot ad –, nem tud beszélni, 
énekelni, járni, táncolni, szendvicset, édességet harapni. A jövője… 

Testem remegésére a lányom megmozdul az ölemben. Érzem azt a számára iszonyatos 
erőfeszítést, amellyel lassan fordítja felém a buksiját. Huncutul a szemembe néz, elneveti 
magát: „Te kis buta. Hát nem látod, hogy boldog vagyok?” 
 

Gerencsér János 
2005. 04. 12. 
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mutatkozzanak be, mert minden alkotót szeretnénk olvasóinkkal megismertetni. 
 
Beküldési határidő: 2009. január 31. 
Az anyagok beküldhetők az alábbi e-mail címekre: 

Bódi Ildikó: bodi.ildiko@chello.hu 
Csupor Béla: csuporbela@gmail.com 
 
Az Avana Egyesület a megjelent írásokért honoráriumot fizetni sajnos nem tud, viszont 

minden alkotónak tudunk küldeni, a megjelentetett Arcképcsarnokból, 10-10 db 
tiszteletpéldányt. 
 

Kérjük az alkotókat, hogy műveik, írásaik mellett küldjenek egy nyilatkozatot arról, hogy 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az Avana Egyesület által kiadott magazinban írásuk, grafikájuk, 
stb. megjelenhet. 
 
Az Avana Arcképcsarnok 2009. májusi számába tervezzük: 

A JÖVŐ ISKOLÁJA… 
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