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Előszó 
 

 
 
KOZMOSZ ÉS TERMÉSZET 
 
 
 

A Kozmosz és a Természet mindig meg-
mutatja legszebb, és legdurvább arcát. Ön-
magához hasonlatossá tette az embert. Csak 
nekünk tűnik eretnek gondolatnak, hogy 
természet akkor is van, ha mi nem vagyunk. 
De őseinknek köszönhetően még vagyunk. 
Őket még szorosabban ölelte magához a 
Kozmosz. Spirituális szálakat szőtt, és ősünk 
a megmaradás és a túlélés reményében 
szertartásokkal, ünnepekkel erősítette a 
fonadékokat. A sámánok, a tündérek, a 
lidércek mindennapi életük szerves része-
ként építették-tartották bennük az alázatot, 
ami magát az életet jelentette. 

Ez a spirituális szál a mai technokrata tár-
sadalmunkban egyre vékonyabbnak tűnik. 
Az ősi, alázatos egyed egyénné avanzsált, a 
kozmosz fizikai ismerete eltávolítani látszik 
az urbánus embert a csodaszarvastól, a 
medveünneptől, a sámándobok hangjától, a 
vizek lágy sodrásától. Súlyos anakroniz-
musnak tűnik, hogy éppen a metrón utazva, 
és mobilszolgáltatónk hanyagságán bosz-
szankodva lényünk egyszerre csak vissza-
sodródik egy megismerni vágyott, mindig is 
érzett világba? Ihletett pillanat, amikor a 
természet megengedte, hogy visszatérjünk? 
Vagy mégsem? Mégis maradt valami hiány-
érzetünk valahol, gondolataink ősi-
mélységeiben? A felébredt, atavisztikus 
vágy, hogy visszaépítsük a legendákat 
hétköznapi, megtartó életünkbe elegendő-e, 
hogy visszafogadjon minket a kozmosz és a 
természet? Lehetünk még hatással egymás-
ra?  Csodalények, legendák által vagyunk? 
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Levél a jövőből, a jövőnek 
 

M E R E N G Ő 

 

Légy üdvözölve ismét, Kedves Utód! 
 
Annak idején mindenki emlegette, de senki nem tudta, mi az a „kozmikus gondolkodás”, 

amely valaha létezett. Az emberiség jórészét inkább a szuperindividualizmus itatta át, mi-
közben mindent ellökött magától, ami nem az anyagról, az anyagiakról, ami nem a testről, a 
testiségről vagy a tudományosan vizsgálhatóról szólt. 

A „kapcsolati-hálók” virultak, mindennél fontosabbnak tartották, de csak az általa szerez-
hető haszon miatt. Mintha mindenki megőrült volna. Mintha senkit nem érdekelt volna 
önnön embersége. Mintha elfeledték volna, hogy az ember csak akkor tapasztalhatja meg 
emberségét, ha a bajban képes segítséget nyújtani, a másik meg azt elfogadni. Azóta is sok-
szor eszembe jut Schirilla György egy mondatba tömörített gondolata: „ A szeretettől átha-
tott ember is csak a másik ember által történő viselkedés feltétele szerint tud hatni szereteté-
vel.” 

A kezdetek kétségbeesett könnyeit felváltotta a remény. Lassú léptekkel haladtunk. Aho-
gyan új források bukkantak elő a földből, úgy lett ismét érték az élet. Ahogyan a folyók új 
medret kerestek maguknak, úgy kezdtünk mi is új életet. 

A ki nem mondott gondolatok, érzések, mint a méreg, úgy járják át az ember testét. Meg-
fertőzik az elméjét.  

Mindjárt megérted, miért is mondom ezeket! 
Az oktatásról már írtam (Avana Arcképcsarnok 2009/3 – szerk.), így azt már tudod, hogy az 

elmúlt hónapok mennyire megváltoztatták életünket, átszabták értékrendünket. Szinte nincs 
olyan nap, amikor nem úgy gondolnánk világunkra, mint a Nagy Egészegység egy darabjá-
ra. De nem csupán gondolunk erre, ki is mondjuk. És ez a lényeg! Nem úgy teszünk, mint 
régen, amikor még a barátainkkal se mertünk ezekről a dolgokról beszélni.  

A kataklizma előtti években pénzügyi-gazdasági válság robogott végig a Földön. Olyan 
mesterségesen gerjesztett válság volt ez, amelyet egyes hedonista érdekcsoportok fundáltak 
ki, az ő fékevesztett luxusigényeiket szolgálta. Ennek érdekében gátlástalanul hazudtak, 
lopták a közvagyont. A milliós havi fizetések az egyik oldalon váltak általánossá néhány 
száz embernél, míg azok, akik valójában megtermelték a nemzeti vagyont, azok körében a 
nyomor és a nélkülözés vált általánossá. Akik az értékteremtő munka világában maradtak, 
azok mást se csináltak csak dolgoztak reggeltől estig. Gyerekek éheztek, tisztességben meg-
őszült emberek haltak meg, mert nem volt betegellátás.  

Mindeközben a televízióból a válság hatásait és folyamatát bemutató – sokszor hamis – 
híradásokon kívül áradtak a népbutító műsorok. Százezrek, milliók előtt folytak a parlagi 
viták, az ocsmány veszekedések. Igaz a legtrágárabb szavakat kisípolták, de ez nem segített 
azokon, akik ezeket a műsorokat nézték. Jó tudták mi hangzott el, és ha nem fordult fel a 
gyomruk, akkor testükre, lelkükre ragadt az a viselkedés, mint valami mocsok.  

Két ilyen műsor közti szünetekben jöttek a reklámok, ahol a szabadság örömét az orrspray 
adta, az istennői szépségérzetet a szőrtelenítők teremtették meg, a teljes igazságot pedig a 
széles képernyős televízió megvásárlásával érhettük el. Százával sorolhatnám, hogyan deg-
radálták le az emberi értékeket, és sulykolták bele mindenkibe (aki nézte), hogyan lehet 
sikeres egy autóval, egy cipővel, hogyan lehet egyénien különc, csábító és fölényes azokkal, 
akik a természetességben hisznek. Sikeres embertípus nem lehetett az, aki a haját és arcát 
nem festette, aki nem használt minden természetes testszagot elnyomó parfümöt, vagy 
dezodort. 
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Ha azt akarjátok, hogy a ti világotok valóban emberi legyen, ne essetek ezekbe a hibákba! 
Vegyétek észre, hogy nem csupán az anyag van, hogy ezek a dolgok nem értetek, hanem a 
gyártó tulajdonosért vannak. Minden ilyen, a természet ellen, és vele az ember ellen létezik. 
Háromdimenzióssá alkotott világunk hármas egységű: a test, a szellem, a lélek. A mi szép 
világunkban lépten-nyomon hallhattunk – gúnyos szavak kíséretében – olyan véleményeket, 
hogy nincs természetfeletti, vagy érzékeken túli, és ezoterikus. Csak nézzétek vissza őseink 
kinyilatkoztatásait! Sikerült megőrizni – remélem, a későbbiekben is megmarad –, hogy a 
természet maga a világegyetem, a kozmosz, vagyis Isten. Amit nem tudunk ésszel, logikával 
magyarázni, azt nem lökhetjük egy öntelt mozdulattal a „természetfeletti” közé, mert az is a 
világegyetem része. A tudásunk még kevés ahhoz, hogy felfoghassuk ésszel. Sokszor elgon-
dolom, hogy nem is azt kellene mondanunk, hogy „MÉG KEVÉS”, hanem inkább azt, hogy 
MÁR kevés, mert mintha elfeledtük volna ősapáink vallását, akik úgy éltek, hogy összhang-
ban volt életük a természettel. Mi meg egy mű-modern világ emberei vagyunk (voltunk) és 
pökhendien elvetettük az ő tudásukat. Most ismét tanulunk, mert a civilizációt lesöpörte a 
pólusváltás. 

Érdekes, amin keresztülmegyünk. Hiába volt a változás, a másféle élet, az emlékek meg-
maradtak, és még most is teli vagyunk ezernyi fájó lelki sebbel, mert nem lehet ám olyan 
könnyen túllépni a világunkat ezek előtt átitató hipnózison.  

Számtalanszor kellett a vízesésben szappan nélkül megfürödnünk, amíg elhittük, hogy így 
is lehetünk tiszták. Sok-sok órát tipródtunk, amíg elismertük: a víz gyógyít, hiszen vízlények 
vagyunk. Nehéz volt elfogadni, hogy a kozmikus történések hatnak ránk, hiába voltak ott 
emlékezetünkben gyermekkorunk téli estéi, amikor megilletődött csodálattal néztük a szik-
rázó csillagokat, és úgy éreztük nem ide, inkább oda tartozunk. Ismét lettek zöld ágakból 
készített bungalóink, mint akkoriban, és ismét emlékezni kezdtünk az édes és titkos képzel-
gésekre, hogy az éjszaka idegen világból érkezett identitás szállt a tóba, aki álmunkban azt 
ígérte, magával visz majd a bolygójára. Eszünkbe jutott, hogy első szerelmi bánatunkat a 
park fáinak sírtuk el, és akkor lelkünk megnyugodott. Figyeltünk már arra a megfontolt, és 
igen bölcs hangra, amely bensőnkből szólt, amely megmentett minket akkor is, amikor az 
egónk aléltan csuklott össze. Régebben azt mondtuk: „Micsoda véletlen! Egy hajszálon füg-
gött az életem.” Igen. Azelőtt, mindent ráfogtunk a véletlenre. Nem foglalkoztunk az ezüst-
szál-kapcsolattal, a lelkek világával, ami szellemünk által üzent.  

Ma hallgatjuk, mit suttog a szél, hogy zenél a fény. Nem nyomják el érzékeinket, hangosan 
tomboló műzenék, epilepsziát kiváltó villódzó képernyők. Megint odatartjuk arcunk a szél-
nek, amely hozza a virágok illatát, a fák sóhaját, a hegyi patak kacagását, a hegycsúcsok 
bátor méltóságát és ezáltal érezzük: átölel a világ. Muszáj volt belátnunk, hogy a természet 
karjaiban élünk, az éltet, és ha kell, akkor öl.  

Nincsenek már műanyagot magukból kiokádó gyárak, új mércével mérjük a világot és 
benne önmagunk. Elfogadtuk végre ismét, hogy a természet részei vagyunk, és mindez 
része a kozmosznak. Egy-egy építőkocka vagyunk, és ha csak megkarcolódik egy, annak 
fájdalma végig remeg a rendszeren. Elfogadtuk ismét, hogy a gondolat is energia, és hogy a 
szeretet az a kötőanyag, amely a kozmoszt összetartja. 

Ezt ti se feledjétek, akkor sem, amikor technikátok fejlődik! És ne engedjétek soha, hogy az 
emberség, a becsület, a megértés elé lépjen a haszon, a ráfordítás-bevétel mérlege! Ne enged-
jétek, hogy egy önjelölt érdekcsoport rabszolgává tegyen benneteket! 

 
Mindig emlékezzetek arra, hogy az embernek földből hajtó gyökerei vannak, és kozmosz-

ba nyúló hajtásai, meg embertől-emberig hajló összefonódott ágai. 
Szeressétek a Földet!  
Emlékezzetek arra, hogy csak az érezheti az éltető föld fájdalmát, akinek verejtéke öntözte 

azt, csak az hallhatja meg a fák sikolyát, aki azokat gondozta. Lehet gyilkossá lenni apró 
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vágásokkal. Lehet ölni lassú kivéreztetésekkel. Lehet mérgezni lelket mérgek nélkül, de a 
legelvetemültebb az, aki elveszi a hited, a reményed, aki széttapossa otthonod, bomlasztja 
közösséged. 

Nálunk ez volt. Hát vigyázzatok! A gonosz által megtébolyított hatalommámorosok, a va-
gyont halmozók, a luxusszomjas őrültek játszották jól rendezett színdarabjukat. 

 
Bűnös világban éltünk, és a harmónia percről-percre fogyatkozott.  
Számot kell adnunk majd egy napon, hogy az isteni anyagi világból mennyit alakítottunk 

szellemi matériává. Nem lesz ez másként veletek sem.  
Nem lesz könnyű, de őrizzétek a Földet, a világűrből csak egy törékeny „kék üveggömb-

nek” látszó csodát! 
 

Szeretettel ölellek Titeket! 
Ildikó 
2015-ből 

Bódi Ildikó 
 

 
 
 
 

 
 

József Attila: A kozmosz éneke (részlet) 
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Ha bolygók és világok mind kihülnek, 
Minden atóm az Ősbe visszahull, 
Minden lélek az Úrba szabadúl, 
Fakír és kéjenc ott eggyé békülnek. 

Tömeggyilkos meg Krisztus testvérülnek, 
Mint illat s dögbűz a magasba, túl, 
Nyögés s röhej, mely tébolyog vadúl, 
Fönn halk illatszimfóniába gyülnek. 

Minden világ a Mérhetetlen része, 
Az Isten is a lelkek Egy-Egésze. 
S szépségfáimra miért-varjak ülnek. 

Minek? károgják és én nem tudom. 
S tovább kereng bolygóm a bús uton, 
Igazságnak gyujtván hűs fényt, az Űrnek. 
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Igazságnak gyujtván hűs fényt, az Űrnek 
(Mert az Igazság: Élet és az Út, 
Az Űr, a Mérhetetlen s fáj ha zúg 
Hűs szele, mint ha komor felleg ül meg 

Kezdő sárkányos jégvihart s kidülnek 
Táltossa torkából nekivadúlt 
Jeges lihegések s a meglapúlt 
Vándor bőrén maróra keserülnek) 

Az apró bolygó éppen annyit ér 
Kicsiny körében, mint a Végtelen Fény, 
Az Őslélek mérhetlen végtelenjén. 

Velem az is, ki csakis halni él, 
Egyenlő; ám hogy választott vagyok, 
Komor bolygóm a legszebben lobog. 
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Balogh József 
 

 

Válassz 
csillagot! 

 
 

 
Amikor megláttam a szarvast, először azt hittem, hogy a lőképelemzőm optikája romlott 

el. Bőszen csavargatni kezdtem a szabályozó gombját a halántékomon, de azon kívül, hogy 
sikerült az állatot először világoskékre, majd szürkészöldre festenem, semmi nem változott. 
A szarvas békésen legelészte a parkoló feltöredezett betonjának rései közül kikandikáló 
fűszálakat. 

Nem álltam neki gondolkodni. Ha valaki végigharcol egy háborút, amelynek egy atom-
bomba-csapás tesz pontot a végére – mintha a vegyideg, a vákuumbombák és a mestersége-
sen tenyésztett vírusok amúgy sem pusztítottak volna el szinte mindent – kevés dolog lepi 
meg. Ellenőriztem a kézi nyílpuskámat, és az őskori lények csontvázaiként gubbasztó autó-
roncsok között az állat felé osontam. Talán fertőzött, gondoltam, de szükségünk van az 
ételre. A többiek számítanak rám. 

Nem vett észre. Egy olajosan csillogó tócsából még ivott is; a jelek szerint az ő érzékeit is 
összezavarták kissé az elmúlt hónapok. Persze, különben esze ágában sem lett volna az 
erdőt a betonrengetegre cserélni. Egész közel jártam. Ha egy-egy pillanatra bekapcsoltam az 
audioerősítést, még a szívdobogását is hallottam. Aztán valami reccsent a talpam alatt. Talán 
egy eldobott műanyagpohár, vagy egy elveszett gyerekjáték: nem pazaroltam arra az időt, 
hogy megnézzem. Rohantam a szarvas után, amely meglepő fürgeséggel és kecsességgel 
kerülgette az összetört-kiégett autókat, hogy aztán eltűnjön az egyik közeli utcában. 

Spórolnom kellett a levegővel, csak ezért nem káromkodtam hangosan, miközben igyekez-
tem az állat nyomában maradni. Szűk, törmeléktől és szeméttől mocskos utcákon rohantunk 
végig. A szarvas jól látható nyomokat hagyott maga után, nekem csak követnem kellett, és 
bíznom abban, hogy előbb-utóbb megfeledkezik a neszről, amely felriasztotta, és újra nekiáll 
legelészni. Egy bedeszkázott ablakú áruház előtt pillantottam meg újra, amint épp átugrik 
az elromlott fotocellás ajtó keretén, és eltűnik a homályban. 

– Na, most megvagy! – morogtam magam elé. Bíztam benne, hogy csapdába esett, és ne-
kem nincs más dolgom, minthogy utána menjek, és lelőjem. A haragoslila felhők egyre 
szürkébbé váltak a fejem fölött, én pedig szerettem volna idekint éjszakázni. 

Félhomály és enyhe füstszag fogadott odabent. A valamikor gipszkarton falakkal parcel-
lákra osztott terület most egyetlen, hatalmas tér volt, melyet ledöntött és állva hagyott pol-
cok osztottak részekre. A szarvast sehol sem láttam, vagy volt még egy kijárat, vagy eltűnt 
valahol az árnyak között. 

Állítottam egy kicsit az optikámon, felerősítve a kívülről beszűrődő fényt, de csak még 
lehangolóbbá vált, ami az egykor csillogó-villogó áruházból maradt. Óvatosan beljebb sétál-
tam, magam előtt pásztázva a nyílpuskával. A füstszag és a romok óvatosságra intettek: ki 
tudja, ki tekinti most sajátjának ezt a helyet, és hogy mire képes azért, hogy megvédje.  

Két polc között óvakodtam épp, amelyet a vandálok úgy-ahogy megkíméltek – úgy tűnik, 
a mosóporok csak annyira érdekelték őket, hogy néhánynak végigvágják a zacskóját –, ami-
kor megláttam a fényt. Megtorpantam, aztán hasra feküdtem, és csigalassúsággal kúszni 
kezdtem a forrása felé. A kiszóródott mosópor felkavarodott, és beszállingózott az orromba, 
alig tudtam visszatartani a tüsszentést. 
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Aprócska tűz pislákolt egy festékeskannában. Mögötte egy fiatal nő ült, és engem nézett. 
Nem látszott rajta sem meglepetés, sem félelem. Talán mégsem voltam olyan halk, mint 
amilyennek hittem magam. 

– Végre itt vagy – szólalt meg. A hangja nyugodt volt, és engem is megnyugtatott. Úgy 
tetszett, nem lepte meg az érkezésem, és a rászegeződő nyílpuska sem aggasztotta. 

Felkeltem a földről, és közelebb léptem hozzá, menet közben bebiztosítva a fegyvert. 
– Tudtad, hogy jövök? 
Alaposan szemügyre vettem. Fiatalnak tűnt, de lehet, hogy csak a fakószőke haj tette. Vé-

kony volt, és bár ült, azt gondoltam, hogy legalább olyan magas, mint én, pedig nőben ritka-
ság az ilyen. Könnyű mohazöld ruhát és fából készült ékszereket viselt, mintha így akart 
volna a természetre emlékezni. 

– Tudtam, hogy valaki jönni fog. Akinek kell. Ülj le. 
Körbenéztem, de mivel széknek nyomát sem láttam, csatlakoztam hozzá, leültem a földre 

vele szemben. A lángok fölött vibráló levegőn át még inkább éterinek, valótlannak látszott. 
– Igazából egy szarvast követtem. Hülyén hangzik, nem? 
– Jönnöd kellett. Mindegy, hogy hogyan, és úgy tűnik, te egy szarvast követtél. 
– Már megint ez. Hogy érted, hogy jönnöm kellett? – Egy kicsit kezdett bosszantani a do-

log, de sokkal inkább voltam kíváncsi, mint ideges. Érdekelt, hogy mit mond ez a lány, aki 
úgy ücsörgött a lepusztított áruházban, mintha piknikezne. 

– Láttam a lángokban. – Felemelte a kezét, hogy belém fojtson egy újabb kérdést. – Csak 
hallgass meg, kérlek. 

A lány hosszasan beszélt. Mesélt az ősökről, szellemekről, másik világokról, és mesélt a 
jövőről. Arról, hogy milyen lesz, és hogy milyen lehetett volna. Hogy újra és újra elrontunk 
mindent, mert a technika elbizakodottá tesz minket, és már nem emlékszünk a fontos dol-
gokra. 

Néha rádobott egy préselt papírhasábot a tűzre, amitől az egy pillanatra erőre kapott, és 
sűrű, zsíros füstfellegeket pöfögött fel magából, máskor csak végighúzta a kezét a lángok 
fölött, mintha meg akarná nézni, hogy vajon tényleg meleg-e, vagy csak annak tűnik. 

Hallgattam, mint egy kisgyerek a mesét. Elzsongított a dallamos hang, elzsibbasztott a 
füst, melyet néha be-beszippantottam. Kába voltam, szédültem kissé, mint körhintázás után, 
ugyanakkor könnyűnek és szabadnak éreztem magam. 

– És miért pont én? – kérdeztem, miután a lány története véget ért, és már-már nyomasz-
tóvá vált a ránk telepedő csend. 

Elmosolyodott. 
– Nem csak te. Voltak már mások is, akik úgy döntöttek, hogy megpróbálják valahol más-

hol, és még lesznek is néhányan. Tudod, akár a virágpor: minél több szóródik szét, annál 
nagyobb az esély, hogy valahol új élet fakad majd belőle. 

– Tehát nem biztos, hogy sikerrel járok, igaz? 
Megrázta a fejét. – De legalább megpróbálhatod. Itt már nincs mit tenni. 
Ebben igazat adtam neki. Harcoltam a túlélésért, ez igaz, de semmi másra nem volt már 

erőm. Úgy sejtettem, hogy egyszer csak vége lesz, amikor az utolsó is feladja közülünk. 
– Jól van, próbáljuk meg – mondtam. – Még van egy kis dolgom, de visszajövök. Rendben? 
– Tudom, hogy visszajössz. – Bólintott, aztán belefeledkezett a lángokba. Talán már az 

utánam következőt figyelte. Nem akartam megzavarni. Olyan halkan sétáltam ki, mintha 
még mindig a szarvas nyomában járnék. 

 
Sosem szerettem búcsúzkodni, de még így is beletelt két napba, mire mindenkit megtalál-

tam, akit látni szerettem volna, mielőtt elmegyek. Hiába, telefon és a háló – na meg állandó 
lakcím – hiányában nehéz utolérni valakit. 
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Az áruház nem sokat változott azóta, hogy ott jártam, csupán a homály lett sűrűbb és a 
füst fojtogatóbb. A lány ugyanott ült a tűz mögött, és ha nem egy hófehér ruha van rajta a 
zöld helyett, azt hittem volna, azóta el sem mozdult onnan. 

– Készen állsz? – kérdezte. 
– Azt hiszem. – Igazából azt sem tudtam, mire kell pontosan készen állnom. Miután leül-

tem, ide-oda forgattam a fejem, hátha találok valami kapaszkodót – repülő csészealjat, űrsik-
lót, vagy csak egy villódzó égősort –, de semmi. 

– Jól van. Csak engedd el magad, és bízz bennem. 
Újabb papírtömböket dobott a tűzre, aztán galacsinná gyúrt zsugorfólia-darabokat. Sűrű, 

fekete füstöt okádott fel a festékesvödör, időnként pedig kirepült belőle egy-egy lángra 
kapott papírdarab. Igyekeztem ellazulni, bár nem ment egyszerűen; ha az ember nem akar 
gondolni semmire, a gondolatok akkor rohanják meg igazán. Mintha csúfolódni akarnának 
vele. 

Néhány perc múlva kezdtem elszédülni. A lány halkan dúdolt, a polcok pedig lassú kör-
táncba kezdtek körülöttem, mintha elunták volna az ácsorgást. Hangokat hallottam – lódo-
bogást, fémcsengést, dobszót, tűzropogást –, és egyre-másra fakó, szellemszerű alakok tűn-
tek fel a látóteremben, hogy aztán pár pillanat múlva ki is táncoljanak onnét. Néha késztetést 
éreztem, hogy felálljak, és táncra perdüljek én is, de a testem nem engedelmeskedett. Úgy 
éreztem, mintha sűrű, ragadós masszában ülnék, amely percről percre jobban megszilárdul 
körülöttem. 

A hirtelen csend meglepett, jobban, mint az iménti forgatag. Fekete, csillagos ég alatt ül-
tem, előttem embermagas máglya lobogott, hője már-már égette az arcomat. A lány mellet-
tem ült, a kezemet fogta, én pedig beszívtam hajának és bőrének tiszta illatát. 

– Válassz egy csillagot! – fordult felém. Az arca még fiatalabb volt, mint eddig, csupán a 
szeme tűnt öregebbnek a fölénk boruló égboltnál is. Felnéztem, aztán vissza a lányra. 

– Mintha egy részüket ellopták volna. Kevesen vannak. 
Elmosolyodott. – Ezek csak azok, amelyekre érdemes utazni. Válassz egyet! 
Egy darabig tétováztam. Nézegettem a sötét háttér előtt sziporkázó fényeket, melyek ki 

tudja, milyen messze vannak tőlünk. Arra számítottam, hogy az egyik majd fényesebben fog 
ragyogni a többinél, vagy valami más módon ad jelt, hogy őt válasszam, de semmi nem 
történt. 

– Legyen, mondjuk… Az. – Találomra ráböktem az egyik csillagra. 
– Legyen. – A lány bólintott, aztán elengedte a kezemet. – Az ősök vigyázzák utadat! 
Éreztem, ahogy egy láthatatlan erő magával ragad, és húzni kezd a fénypont felé, amely 

mostanra egyedül maradt a fekete égbolton. Visszanéztem, és láttam, hogy a lány még min-
dig ott ül magára hagyott testem mellett, és engem néz. 

– És hogy hívják a helyet, ahová megyek? – kiabáltam vissza, bár nem tudtam, hogy hallja-
e még egyáltalán. 

– Föld. Földnek hívják! – kiabált vissza, aztán csengő hangon felnevetett. 
Én pedig zuhantam tovább a csillagom felé. 
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A magyar kultúra múltjának egyik legvitatottabb pontja az, hogy volt-e honfoglaló eleink-
nek saját írása. Évről évre bizonyosabbá válik, hogy eleink írástudó népként érkeztek a 
Kárpát-medencébe. A rovásírás legfőbb elemeit a magyarság a honfoglalás előtt, a keleti 
szállásterületeken sajátította el. A betűalakokat nagymértékben befolyásolta az a tény, hogy 
a betűket rótták, hogy a sor jobbról balra haladt, hogy a magánhangzókat csak ritkán írták 
ki, s leginkább akkor, ha azok hosszú magánhangzókat jelöltek. Ez a sémi íráscsaláddal való 
rokonságra utal. 

Az ótürkök egészen a Fekete-tengerig terjesztették ki hatalmukat, itt jött létre a nyugati 
türk, majd a Kazár Kaganátus. A kazárok írni tudását senki sem vonja kétségbe. Őseink 
hosszú ideig ezen a vidéken éltek, így bőven volt lehetőségük elsajátítani ezt a különös 
írásmódot. 

A magyar rovásírás a X. és XV. század folyamán jelentősen átalakult. Előbb kapcsolatba 
került a szláv, majd pedig a latin írással. Írásunk kálváriája a kereszténység felvételével 
kezdődött. A latin nyelv és írásbeliség csak ezután nyomult az előtérbe. A régi pogány írás-
jeleket üldözni kezdték, így a rovásírás visszaszorult, hanyatlani kezdett. Tudunk olyan 
vatikáni rendelkezésről is, amely előírta, hogy a magyarok, a székelyek s a hunok által hasz-
nált régi magyar betűk, a jobbról balra való írás helyett csak a latin betűket szabad használ-
ni, a papoknak a pogány írást büntetés terhe mellett tanítani nem szabad, a pogány betűs 
feliratokat pedig egyenesen meg kell semmisíteni.  

     A rovásírás titkosírásként élt tovább, sőt fejlődött, hiszen a latin írásmód hatására ala-
kultak ki az úgynevezett ligatúrák, összevont jelek 

Újbóli felvirágzás a reneszánsz és a humanizmus elején következett be, amikor is az előke-
lő udvarokban szívesen használták titkosírás és egyéb időt múlató foglalatosságként. Lehet, 
hogy ekkor kiegészítették betűkészletét, amely most megnehezíti a régebbi betűalakok és a 
helyesírás pontos visszaállítását. A reneszánsz elmúltával az újra erősödő egyház és konzer-
vatív vezetőgárdája szép lassan teljesen háttérbe szorította őseink írását. Legtovább a Szé-
kelyföldön, a XVII. századig maradt fönn.   
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A numerológia ősi tudományának fejlődését mindig az a kérdés hajtotta, létezik-e a Sors 
vagy a Végzet, ami meghatározza az ember életét. A druidák ismerték a világ rendjét, értet-
ték és fenntartották a kozmikus egyensúlyt és tisztában voltak azzal is, a sors csak lehetősé-
geket ad, amiket lehet és kell is befolyásolni pozitív vagy negatív irányba. 
Ennek egyik módszere a numerológia, amely megadja a kulcsot ahhoz, hogy változtatni 
tudjunk az életünkön. Alap szinten lehetőséget ad arra, hogy megismerjük személyiségün-
ket, magasabb mágikus szinten azonban a számok mágiáját alkalmazva komoly változáso-
kat indíthatunk el – gondoljunk csak Abramelin mágiájára és az egykor oly divatos szám-
négyzetekre. 

A kelták egyik legfontosabb szimbóluma volt a kör, azaz a nulla. Ez a kozmikus tojás, a 
meg nem nyilvánult Isten és a kozmikus egység jelképe. A modern mágiában a Plútó uralma 
alá tartozik. 

A magyar rovásírás rövid története 

Kelta számmisztika 
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Bódi Ildikó 
 

 

Sorstársak 
 

 

I. 

Az esőcseppek ütemesen doboltak az autó tetején. Hol itt, hol ott koppant a lemez. A szél-
védőre csapódó súlyos vízgolyók kör alakban szétmállottak, mint megannyi parányi tó, 
majd egymás útját keresztezve, összeolvadva, patakokat alkotva lefolytak a motorháztetőre. 
Az egyre erősödő szél, amely az öblös, lassan szétterülő felhővel érkezett, meg-megdöntötte 
a tehetetlenül alázúduló víztömeget. Walter már vagy tíz perce ült mozdulatlanul az autó-
ban és az útmenti fát nézte, amely most lombjától megszabadulva, csupasz ágakkal állt az 
esőben és az autó fényszórójának fényében fürdött. 

A távolban feltűnt egy jármű. Lámpáinak fénye magára vonta az ábrándozó férfi figyel-
mét. Lekapcsolta a fényszórót és rezzenéstelen tekintettel figyelte a gyorsan közeledő autó-
buszt, amely dübörögve vágtatott el mellette, beterítve kocsiját az úton összegyűlt pocsolya 
sáros, olajos vizével. Azután megint csönd lett, csak az eső kopogása hallatszott.  Walter 
visszakapcsolta a fényszórót, és Alira gondolt, akit az előbb magára hagyott a kávézóban, 
mert nem értette… vagy nem akarta megérteni őt. „Mégis butaság volt elrohanni!” Azért 
tette, mert Ali kinevette… hiába bizonygatta, hogy ez a fa, itt az út szélén: az ő sorstársa. Itt 
a csönd ölében már megértette barátját. Most már tudta, nem várhatott tőle mást. „De hát 
hol van olyan ember, aki ilyesmit hallván nem pukkad meg a nevetéstől?” 

Walter nem is mondta senkinek, csak Alinak. Megint őt próbálta bevonni titkába, mert 
ezen a szombaton érthetetlen szorongás vett erőt rajta. Furcsa és szokatlan érzés volt ez, még 
soha nem érzett hasonlót. 

         – Valamikor régen… – kezdte mesélni Aladárnak ott a kávézóban. „Vajon miért…? 
Miért kezdtem ezt mondani…? Hiszen ismerem jól Alit… Ő az a fajta ember, aki kétlábbal, 
teljes súlyával a földön jár! Kineveti a Bibliát, nem hiszi a regék misztikumát…! A túlvilági 
élet létezését valló embereket pedig megveti… nem hisz megérzésekben, jóslatokban, bo-
londságnak tartja az előre elrendelt sorsot a feladatokkal…! Hiszi a véletlenek kiszámíthatat-
lanságát…” Walter mindezt nagyon jól tudta, és mégis rákezdte, holott Ali ezen az estén 
már alaposan a pohár fenekére nézett. „Én is sokat ittam. Tán azért feledkeztem meg ma-
gamról!” – …én is ingáztam a falu és a város között. Jól emlékszem, hogy már negyedik éve 
tettem meg naponta kétszer azt az utat, amikor egy napon hazafelé menet furcsa dolog 
történt velem. Akkor figyeltem fel arra a fára. 

– Igennn! – bólintott Ali álmosan, mert már többször hallotta ezt a történetet. 
– Ott állt, és ma is ott áll az a fa. Ott áll egyedül. Távol az erdőtől, a falvaktól. Egy vízelve-

zető árok partján. Gondolj bele… rossz lehet! 
– No, é…ss? Nem nagy dolog! – horkant fel Ali. – Mi van, ha ott áll? Ettől lettél olyan szen-

ti…mentális? Van neked fogalmad arról, hogy…hogy hány fa áll az út sz….szélén ebben az 
országban? 

– Biztosan sok – vonta meg a vállát. – De nekem ez az egy fa fontos! 
– Ugyan – legyintett hanyagul Ali. 
– Megszólított engem! 
– A fa…! Mármint egy fa…! No, ezt így még soha nem mondtad! – nézett döbbenten Ali és 

úgy tűnt kijózanodott. – Jó lenne, ha nem fárasztanál a marhaságaiddal! 
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– De, Ali! Kérlek, hallgass meg! Te vagy az egyetlen, akinek ezt el merem mondani! Kép-
zeld el mennyire fon… 

– Nem képzelek semmit! Igen? – csattant fel a férfi. – És ne szórakozz velem! Vén hülye! 
Fordulj orvoshoz! 

– Orvosok! – intett lemondóan Walter. – Rám sütnék, hogy begolyóztam és kész! De tudod 
barátom, ma, ma valami nagyon rosszat érzek! A fa jutott az eszembe, és kivert a hideg 
veríték. Csak érzés, és mégis valamiféle hang! Azt  a verset mondogatom, amelyik akkor, 
húszvalahány éve egy pillanat alatt megíródott bennem… Milyen lehet magányos fának 
lenni…? 

– Walter – sóhajtott fel Ali –, az isten szerelmére… ne kezd el már megint! Emlékszem a 
versedre, mert egyszerűen nem hagyod elfelejteni. Ezerszer elmondtad! Évekig egy út mel-
lett állni… aztán jönnek távoli társak, a föld, az ég, a fecskék, a tél, meg a bú és a boldogság, 
meg hogy nem szeretnél így élni, egyedül, magányosan. 

– Ez az! Ez a lényeg! És hogyan élek…? 
– Egyedül… de mondok én neked valamit! A nőnek férfi kell és nem siránkozó költő! 
– Ezt azért nem vártam tőled! 
– Nyugi… csak azt mondtam, hogy nem vagy normális! 
– Én meg azt mondom, hogy korlátolt vagy és tapintatlan, mert nem hagyod, hogy végig 

mondjam azt, amit szeretnék neked elmondani! Az a fa megjósolta nekem, hogy olyan sor-
som lesz, mint neki… és most ez a halálfélelem! 

Aladár nem szólt. Ivott. Hátrasimította homlokába csúszott ősz szálakkal tarkított fekete 
haját, kimeresztette barna szemét, és a kis asztalra könyökölve Walterhoz hajolt: 

– Hidd már el végre, hogy ez csak benned él így… Az a fa csak egy növény. Nem gondol-
kodik, nem is érez! Tehát nem fél és nem boldogtalan. Nem is érzi elkövetkező sorsát és 
főleg nem súgja meg neked a tiédet. Van… és kész! De te hibbant vagy! Még hogy szelle-
mek, meg sorsazonosság…! 

– Nincs igazad! – robbant ki Walter – Olvastam róluk. A növények igenis érző lények. 
Megértenek minket, megérzik a veszélyt, szólnak hozzánk. Csak mi annyira el vagyuk telve 
magunkkal, hogy nem figyelünk rájuk. 

– Persze! – nevetett fel a másik – Aki keres, az talál! Te betegesen kerested elméleted bizo-
nyítását és találtál is olyan olvasmányt, ami ezt alátámasztja. Elhitted, hiszen erre volt szük-
séged! 

Walter végül összeveszett a barátjával. Ez lett a vége. „Nem kellet volna Alinak erről be-
szélnem!” 

Kiszállt az autóból. Nem érdekelte, hogy zuhog az eső. A fához lépett. Hamar átázott a 
zakója, de erre már nem figyelt. Csak az érzésre, mely lassan elárasztotta lényét. Jó volt a fa 
mellett állni. Mindig csak elsuhant mellette. Hol autóbusszal, hol személyautóval, de akkor 
se állt meg. Pedig sokszor érezte, meg kellene tennie. 

 
II. 
 
Aladár nem tudott tovább hajtani. Már idefelé jövet is észrevette, de akkor nem volt ideje. 

Most viszont szívét vasmarokkal szorította egy érzés és arra sem volt ereje, hogy leállítsa a 
motort. Bénán, döbbenten nézett az üres tájba. Valahogy az jutott az eszébe, hogy évek 
hosszú sora óta egyetlen könnycsepp sem hagyta el a szemét… és hogy milyen kár, amiért 
édesanyja arra tanította: egy férfi soha, semmilyen körülmények között ne sírjon! Ha sírt, 
megszidta és idővel megszokta a lemondásos érzést, mely kisgyermekkorában mindig ma-
gával hozta a megkönnyebbülést. Már elfeledte, hogyan kell sírni. 

Walterre gondolt. A temetésre, amelynek nemrég értek a végére. A napra gondolt, arra a 
bizonyos, döbbenetes hétfőre és arra a két héttel ezelőtti szombatra, amikor utoljára látta, 
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amikor haraggal váltak el egymástól és nem békülhettek ki. Az elveszett barátra gondolt, 
meg az ő nyomasztó magányára. Életében először érezte azt a feszültséggel teli csöndet, 
amit talán Walter érzett, amiről olyan gyakran megpróbált beszélni. 

„Uram, Isten… de hányszor megpróbálta…! Én meg nem hallgattam meg…! Leintettem, 
hogy ne lelkizzen! Megbocsáthatatlan, hogy nem hallgattam meg…! És meg sem próbáltam 
megérteni őt…” Torkát szorongatta a bűntudat. A legjobb barátja élete utolsó estéjén még 
közölni akart vele valami lényegeset, valami elengedhetetlenül fontos dolgot… ö meg ledo-
rongolta! „Most már soha nem tudom meg, mit érzett igazából, nem érezhetem, amit csakis 
azok érezhetnek, akiket a magány belső énjük megfigyelésére kényszerít…” Nem tudott 
sírni. Mint ahogy akkor sem sírt, amikor hétfőn megtudta, hogy vasárnap meghalt a legjobb 
barátja… Most se a temetésen… Pedig nagyon fájt. 

A gyenge őszi napsütésben vastag, meleg kendőbe burkolódzott asszony tűnt fel az úton. 
Hosszú évek nyomait őrző kezében vastag kötelet cipelt. Átlépte a vízelvezetőt és körülmé-
nyeskedve széthajtotta a kötelet. Nem törődött az út szélén veszteglő fehér autóval, sem a 
bent ülővel. Aladár sokáig figyelte az öregasszonyt, és csak akkor szállt ki az autóból, ami-
kor látta, hogy amaz, az összekötözött faágat nem tudja a hátára emelni. 

– Segíthetek? – lépett az asszonyhoz. 
– Tán meg is áldana érte az ég, fiam! 
– Haza is vinném… 
– Ugyan! Megszoktam… csak nehéz felemelni. 
Aladár fáradt volt, nem ellenkezett. Felemelte a súlyos köteget és miközben hátul a cso-

mózással bajlódott, megkérdezte: 
– Mondja csak néném… mikor vágták ki ezt a fát? 
– Hogy mikor? Én már nem is tudom… Olyan két hete lehet…? Igen! Most már emlék-

szem. Vasárnap lesz két hete. A szomszédnak kellett… de el ne mondd valakinek, te! Még 
ránkgyün a hatóság! A szomszédom, aki asztalos, azt mondta: Maris néném, ez a fa olyan 
szép, hogy tán még négy, méteres deszka is kigyün belőle. Magának meg lesz gyújtós télire. 

Az asszonyból ömlött a szó, de Aladár már nem figyelt rá. Elfordult és könnyes szemmel a 
távolba húzódó erdőt nézte. Vajon melyik az övé? 

 
 

 

 
 

Idézetek 
 
Mark Twain: „Változás a szolgálóleány neve, akinek segítségével a Természet vég-
rehajtja csodáit.” 
 
Isaac Newton: „A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy minden-
ható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb 
felismerésem.” 
 
Ralph Waldo Emerson: „A tompa elme számára az egész természet ólomszürke. A 
felvilágosodott elme számára az egész világ színekben tobzódik, és szikrázik a fény-
től.” 
 
Tatiosz: „A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükség-
lete.” 
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Kovács Andrea 
 

 

Eggyéválás 
 

 
Hanyatt feküdtem a füvön, és a lassan érkező alkonyatban gyönyörködtem.  
Még egyszer, utoljára. 
A búcsúzó Nap melege kellemesen cirógatta a bőröm, s az égbolton feltűnő első csillagok 

magukhoz vonzották tekintetem. Kihívóan nevettek rám a magasból, hogy vajon vagyok-e 
elég bátor utánuk nyúlni, s tenyerembe zárni fényüket? 

Nyárfalevelek tánca, zenéje nyugtatta fáradt elmém. Az ég kékje fokozatosan mélyült, s 
nyugaton hófehér felhőnyájak vonultak lassan. Bevárták az őket terelgető szélpásztort, 
hasukat fordítva az arany-narancs ragyogásnak bohón kergetőztek. 

Nevetést sodort felém az alkony, csengő, felszabadult kacagást. Tán a bárányfelhők, tán a 
közeli portákon kószáló gyermekek nevettek, majd ahogy sűrűsödött a sötétség keleten, úgy 
halkult el a tanyák zaja is. Aludni készült az emberek világa, mély, álmot hozó öntudatlan-
ságba bódultak a házak.  

Csak én voltam ébren, a kék ég alatt feküdtem a magas fűben. Érzékeim szédülten megló-
dultak, sosem érzett elevenség bizsergett át a bőrömön. Lüktetett velem, rajtam, bennem a 
világ, apró tüzek gyúltak testem mélyén, s mintha minden sejtem egyszerre felnevetett 
volna. Habzsolni buzdítottak; kinyíltam az észlelés piciny, megéletlen csodáinak. 

Hűlni kezdett alattam a langyos, nehéz szagú föld; táncoló fűszálak hajoltak hozzám, bő-
römre pöttyintve ajándékul az összegyűjtött napcseppeket. 

Kósza szellő hajtotta hasamra szoknyám, belibbent combjaim közé, egyetlen huncut pilla-
natra végigsimított rajtuk, majd tovaszállt, másik szerető után kutatva. Hagytam elmenni, 
hisz nem állíthattam meg, mégis bizonyosan tudtam, visszajön még hozzám. 

A magasból rám kacsintott egy dévaj égi vándor, s mintha csak figyelmem éltetné, egyre 
fényesebben ragyogott nekem. Állhatatosan szemmel tartottam. Egyetlen pillanatra sem 
engedtem el. Ahogy elmosódott az égbolt kékje, s szemem világtalanná vált minden másra, 
csillagom vált valóságom középpontjává. Néztük egymást, mintha csak egymásba olvadó 
szerelmesek lennénk. Elsúgtam neki bánatom, vállamra cseppent fénye vigasztalt, oldva 
magányom. 

A szellő visszatért hozzám. Pajkos-könnyeden libbent ide-oda testem hajlatain, türelmes, 
odaadó szeretőként játszott rajtam. Bekukkantott könnyű blúzom alá, s ott is maradt. Hol 
szenvedéllyel, hol szelíden csókolta mellem, nyakam, hajamba kapva együtt táncolt velem.   

A távolban hordóhasú, sötét fellegek készültek vajúdni. Fájdalmas, lassú vonulásuk szét-
kergette a fodros felhőnyájat. A horizont alól még felnyúlt a Nap, utolsó búcsúra emelve 
fényujjait, rózsás csíkokat rajzolt a fekete fellegek repedni készülő hasára. 

Leszállt az est. Mikor mindent beburkolt a tintakék sejtelem, s az árnyékok eggyé váltak a 
sötétséggel, szellőszeretőm is erőre kapott. Előbb vadóc széllé változott, majd testet öltött 
viharrá lényegült, zúgva őrjöngött körülöttem, bennem. Felemelt magához, násztáncunk 
esőt hozott az éjszakának.  

Odafönn dühödt óriások feszültek egymásnak, villámok cikáztak át az égen sisteregve, s a 
megperzselt föld fájdalma felolvadt az esőben. Apró cseppek koppantak arcomon egyre 
gyorsabb ütemben, áztatták ruhámat, pórusaimon át szivárogtak belém, enyhülés helyett 
véremet hevítve hajszolták szívem.  

Ívbe feszült a testem, kínom kiszakadt ajkamon. Piciny villámok bizseregtek bőrömön, 
erőt gyűjtve futkároztak rajtam, majd megszülettek végre. Fájdalmam és gyönyöröm adott 
nekik testet, gyönyörű, karcsú korbácsként csaptak ki belőlem az égre.  



 
47 

S eme extázisban hirtelen rám köszönt a csend.  
Az általam ismert világ megszűnt létezni. A hangok, a színek, az illatok mind eltűntek. 
Az anyagi valóság rég nem látott mélyén jártam, és régen, nagyon régen nem éreztem eny-

nyire végtelennek önmagam. Lenéztem a földre, de nem láttam házakat, sem füvet, sem 
felhőket, sem a nyárfákat, s az eső is mintha felgyulladt volna.  

Vibrálni kezdett minden, végeláthatatlan, lüktető hálóvá változott a világ, s formáját ve-
szítve tündökölt, lángolt az élet igazi lényege.  

Éreztem, ahogy átváltozok én is. A körülöttem tomboló erőbe olvadva túlléptem emberi 
valómon. Energia lettem, világok vándora. Csillagok porából gyúrt testem visszatalált végre 
önmagához.  

Emlékeztem. 
Voltam egészen apró, egyetlen, sűrű anyagparány. Forró napszéllel utaztam be az Univer-

zumot, mert hajtott a felfedezés vágya. 
Voltam puszta kődarab, rideg szikla, életek millióit kioltó komor utazó, s halálom fénye-

sebb volt a Napnál.  
Voltam tűzpatak a Föld hajnalán, s haragos, fáradtzöld óceán. Voltam égbenyúló fenyő, s 

lombhullató erdő mélyén apró kék virág. Voltam por és voltam felhő. Pusztító orkán, he-
gyeket homokká morzsoló csendes eső. Voltam tenger mélyén meddő kagyló s Holdat vo-
nyító farkas.   

És voltam ember. 
Emlékeztem. 
A kíváncsiságra, ami gondolkodó testbe hajszolt. A vágyra, mely elfogadta a lekötöttség 

minden nyűgét, s az utolsó cseppig kiélvezte sosem sejtett szabadságát. Az örömre, melyet 
az érintés varázsa csalt a bőrre, melyben még idegenként mozogtam. Az ízekre, illatokra, a 
könnyekre, a mosolyra, a haragra, kételyre, bizonyosságra, a szerelemre s végül a magányra, 
halálra, a test csapdájának minden fájdalmasan gyönyörű csodájára.  

Az illúziókra, miket emberként teremtettem. Istent és démont alkottam magamnak, duális 
világgá formáltam a természetet, mert gyarló testem határok közt érezte magát biztonság-
ban. Határaim hegyekké nőttek az ezredek során, s a bizonyosság emlékké halványult. Az 
emlék sejtelemmé, a sejtelem, tiszta, csillagfényes éjszakákon kínzó bizonytalansággá: ki 
vagyok, miért vagyok?  

Csökevényes tudatom eltökélten kapaszkodott teremtett ikonjaiba, de az álmok nem hagy-
tak nyugodni. Álmaimban óriás voltam és végtelen. Néha kicsiny, sűrű anyagparány. S 
ritkán, álom és ébrenlét határán úgy láttam a valóságot, ahogy senki más.  A tárgyak, élőlé-
nyek egymással összefüggő, ritkább-sűrűbb szövedéket alkottak. A köztük feszülő energia 
hol pezsgett, szinte forrt, hol pedig csendes, lassú áramlással közvetítette az információt. 
Fényesen pulzált ez a szövet, néha kinyúlt belőle egy-egy nyaláb, tekergőzve vonaglott, 
majd kifakadt, atomnál kisebb részecskék spóráit szórva szét. Hittem, tudtam, ha akarom, 
gondolataimmal formálhatom az anyagot, ha bekapcsolódom ebbe a hálózatba. Mindig 
kudarcot vallottam. Sem hitem, sem tudásom nem volt elegendő a teremtéshez.  

Hisz, csak ember voltam. 
Emlékeztem. 
A csillagokkal telehintett tintabársony éjszaka dalára, a születő s haldokló napok énekére, 

életet sarjadzó planéták sóhajaira, a feneketlen, fekete óriások örökké éhes bömbölésére, 
melyeket akkor is, emberként is hallottam. 

A Földre, ki befogadott, anyagából testet adott, anyám és otthonom volt. Kinek szavát em-
berként fel nem fogtam, s nyiladozó értelmem csak lassan értette meg tanításait. Mint dacos 
kölyök álltam ellen, s választottam a nehezebb utat: saját magam járok mindennek a végére. 
Megbecsültem és pusztítottam, szerettem és átkoztam. Öleltem és öltem fáit, szertelenül 
habzsoltam ajándékait. Gyűlöltem, mikor haragját kiadta, s lángoló, olvadt kőfolyóként állt 
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az utamba. Makacs, konok dühvel igáztam le, s mégis térdre hullva zokogtam törékeny 
csodáit látva. Hegyek csúcsán álltam diadalmasan, s elhitettem magammal, hogy legyőztem. 
Selymes virágszirmon hintázott a könnyem, mikor elvesztem egy nárcisz szerény tökéletes-
ségében. A virágot érintve megértettem, a semminél is kisebb vagyok, míg meg nem tudom, 
honnan jöttem.  

Embercseppként lebegtem óceánja vizében, s az lágyan ringatott. Fülemben morajlott a 
zúgás, és a halvány sejtelem erőre kapott: ember vagyok egyáltalán? 

Emlékeztem. 
A sürgető, csapongó késztetésre, mely addig űzött, míg készen nem álltam a visszatérésre. 
A langymeleg délutánra, mely kihajtott ágyamból. A kócos üstökre párnámon. Az utolsó 

emberi érintésre bőrömön. A csók ízére nyelvemen. A szikkadt, poros dűlőre, a kusza, bo-
dzák szegélyezte ösvényre, a harsogóan zöld, élő fűre, a nyárfákra, a napcseppre, a csillagra, 
a szélre. Az eggyéválásra. 

Lassan elcsitult parányi, véges létem elhagyása felett érzett bánatom s örömöm, s nem ma-
radt más, csak a csend, a nyugalom, a bizonyosság. A végtelen lassú dobbanásainak ütemére 
ringatóztam, hazatértem végre.  

Évmilliók óta voltam távol, s itt vagyok hát újra. Minden mit tanultam, láttam, éreztem 
végigrezgett téren és időn, örökre beépülve az anyag legegyszerűbb elemeibe. 

Itt és mindenhol.  
Egyszerre. 
Vagyok. 
Talán egyszer újra ember leszek, testet öltök megint. 
Talán egyszer emberként is felszabadíthatom a génjeimbe kódolt tudást, az atomjaimba 

zárt emlékezetet.  
Talán. 
Egyszer. 
Talán sohasem. 
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PÁLYÁZATOK 

 
Meseíró pályázat Érmihályfalván 

 
Bihar megye – Az érmihályfalvi Aegis Ephebum Egyesület meseíró pályázatot hirdet gyerekeknek és 

felnőtteknek, Érmihályfalvi mesék címmel. Az alkotásokat három kategóriában várják: 14 éves kor 
alattiak, 14 és 18 év közöttiek, és felnőttek. 

 
Megadott témák: akácerdő, akácvirág, nagyharang, láperdő, nádas, Érmellék, méhek, bor, 

pince. Egy pályázó több munkával is nevezhet. Leadási határidő 2009. december 20. A pá-
lyamunkák leadhatóak személyesen a helyi Városi Könyvtárban, vagy a Bartók Béla Műve-
lődési Házban, levélben küldhetőek utóbbi címére (Valea lui Mihai, 415700, str.Breslelor 
nr.40), vagy elektronikus formában a culturevlm@yahoo.com címen, név, életkor és elérhe-
tőség feltüntetésével. A díjazottak könyv- és ajándékcsomagokat kapnak. A szerzők a pályá-
zat leadásával elfogadják, hogy munkáikat az Aegis Ephebum Egyesület a szerző nevének 
feltüntetésével szabadon használhatja.  

 
 

Az AVANA – Magyar Tudományos Fantasztikus Művészetért Országos Egyesület pályá-
zatot hirdet „A jövő nagykövetei” címmel. 

 
A pályázat célja, hogy a „követek” LEVÉL, ESSZÉ vagy NOVELLA formában írjanak üze-

neteket 2110-ben élő utódainknak. A „Jövő nagyköveteinek” feladata, hogy a megadott 
témákban (a témák kombinálhatók), szabadon választott stílusban, üzeneteket fogalmazza-
nak meg. 

 
Két korosztály műveit várjuk: 14-19 év, 19 éven felüliek. 
 
Témák: 

1. A bizalom, és a barátság viszonyai száz év múlva. 
2. Érzelmek, gondolatok, spiritualitás a kollektív tudattalanban. Mit tudnak majd erről ak-

kor? 
3. Mit tesznek a média és az Internet befolyásolása ellen? 
4. Milyen jeleket használnak majd a nyelv kiegészítésére?  
5. Hogyan oldják meg konfliktusaikat száz év múlva? 
6. Milyen új társadalmat hoznak létre utódaink? 
7. Mit tettek, amivel megmentették a Föld élőlényeit, bioszféráját? 
8. Hogyan építették át lakóhelyüket, hol élnek és hogyan?  
9. Megőrizték-e a magyarság tudatát? Képességeiket, tehetségüket hogyan kamatoztatták? 
10. Hogyan tolerálják majd azonosságokat és a különbségeket? Tolerálják-e a másságot? 

 
Levél és esszé formában írt üzenetek: 

A művek szóljanak a választott témában, jelenünkről, jelen társadalmunkról, annak bár-
mely szegmenséről, de fogalmazzon meg elképzeléseket arról, hogy 100 év elteltével mind-
erről, hogyan vélekednek majd az emberek. Írja le, figyelmeztetéseit, hogy véleménye sze-
rint mire kell vigyázniuk utódainknak, ha meg szeretnék óvni a civilizációt a rá váró ka-
tasztrófától. 
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Novella formában írt üzenetek: 
Olyan fantasztikus történeteket várunk, melyek 2110-ben játszódnak. 
Milyen lesz a jövő embere? Miféle változásokon kell keresztül mennie, hogy létrejöhessen 

az új ember? Szükség van változásra egyáltalán? Ez új ember, mennyire fogja úgy érezni, 
hogy képes befolyásolni az életét, a társadalmat, melyben él? Vagy elveszíti biztonságérzet-
ét, a hitét? Megőrzi-e majd az ősi mítoszát? Hogyan fogja átalakítani környezetét, életét, és 
önmagát? Érzi majd, hogy tetteinek vannak következményei? Milyen emberi értékeket kell 
megőriznie a jövő emberének, hogy becsületes és tiszta maradjon? Vagy elnyelik majd a 
kozmikus távlatok, a technika, a tudomány fejlődése, és eltörpül jelentősége? Milyen veszé-
lyeket rejt a jövő, az emberiség számára? 

 
A művek terjedelme 2-15 gépelt oldal. Nyomtatott vagy elektronikus (lehetőleg M.Word) 

formában. 
Beküldési határidő: 2010. március 31. 
Cím: Tóthné Baranyai Judit 7025, Bölcske, József Attila u. 1. 
E-mail: jucidanus@citromail.hu 
Kérjük feltüntetni a következőket: név, életkor, postai- és E-mail cím. 
 
A beérkezett, kiválasztott üzeneteket az írók közreműködésével korrektúrázzuk és zsűriz-

zük. Az elbírálási rostán átesett, legsikerültebb alkotásokat, az Avana Arcképcsarnok kiad-
ványunk különszámában „Üzeneteink 2110-be” címmel megjelentetjük. 

 
 

„Preyer Hugo emlékére” novellapályázat 
 
Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására. 
A pályázaton minden olyan alkotó részt vehet, akinek még nem jelent meg önálló kötete. (A 
magánkiadás nem kizáró tényező.) 
A pályázat nem jeligés! 
Egy pályázó maximum két művel pályázhat. 
A novellák terjedelme nem haladhatja meg a 15, normál sorközzel,12 pontos betűmérettel 
nyomtatott, A4-es oldalt, és nem lehet kevesebb 2500 karakternél. 
 A műveket Word doc. formátumban, e-mailben kell benyújtani. Az AVANA archívuma 
számára kérjük 1 nyomtatott példány beküldését.  
A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga 
után. 
Postázási határidő: 2010. április 30. 
 Az e-mail-eket a következő címre várjuk: avana.preyer.nov.p@gmail.com 
A nyomtatott példányt a következő címre kérjük: 
B.Kósa Katalin 7630. Pécs Matheovits F.u.2. 

A nyomtatott példány, és az e-mail-hez csatolt Word doc. mellé is kérjük megadni: 
– a szerző nevét (ha van, akkor az írói álnevét is), 
– a szerző levelezési címét, 
– telefonszámát, 
– és e-mail címét. 

Az eredményhirdetésre, és a díjak átadására a HungaroCon rendezvényen kerül sor. 
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen az Avana Egye-
sület kiadványaiban: az Új Galaxisban, vagy az Avana Arcképcsarnokban. 
Továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja 
be, illetve Interneten sem jelenteti meg.  
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KULCS-SOFT ZRT 

Most már nyitni kell! 
 

A KULCS-SOFT ZRT. 
IPHONE-ÉS ELEKTRONIKUS KÖNYVKIADÓ 

 
IRODALMI PÁLYÁZATA 

Történetek Avanából 
 

Emlékszel Zsoldos Péter regényeire? A Viking visszatér és a Távoli tűz világára? 
Vidd el oda Olvasóidat, ismertesd meg velük Avana történetét, annak egyes epizódjait Gre-
gor Man ott járta előtt és után! 

Olyan 2 000-80 000 karakter terjedelmű irodalmi műveket várunk, amelyek cselekménye 
részben vagy teljes egészében Avana városában játszódik, és igazodik a zsoldosi regények-
ben megismert világhoz. 

A pályázat nem jeligés. A Times New Roman betűtípussal, tizenkettes betűmérettel írt 
alkotásaitokat juttassátok el elektronikus formátumban a bookmaniateam@gmail.com címre. 
 

Beküldési határidő: 2010. május 31. 
 

I. díj:         100.000 Ft 
II. díj:         60.000 Ft 
III. díj:        40.000 Ft 

 

A pályázatra érkező művek közül minden közölhető színvonalú alkotást megjelentetünk a 
Kulcs-Soft iPhone oldalán. 

 

Eredményhirdetés és díjkiosztás a 2010. évi HungaroConon. 
 

 
Az AVANA Egyesület sci-fi novellákat, képregényeket, grafikákat, tűnődéseket (ol-

vasói levelek, monológok, gondolattöredékek, eszmefuttatások) vár a 2009/5. VIII. évfo-
lyam Arcképcsarnokába. 

 

A téma: 
ÖREG FIATAL, FIATAL ÖREG: „Olyan fiatal vagy, mint reményeid, olyan öreg, mint két-
ségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint félelmeid. Fiatal, mint hited, öreg, 
mint csüggedésed.” (Albert Schweitzer, 1875-1965) Hogyan öregszenek majd a mai informá-
ciós társadalom fiataljai? Tiszteli majd a jövő az életet, az öregkort, vagy az idősekre az 
elmagányosodás vár? Ha minden élőlény élni akar, és mégis egymás ellen élnek, hogyan 
oldható fel ez az ellentmondás a jövő társadalmában? Egyazon tőről fakad-e a szeretet és az 
élet? Lesz majd anyagi és szellemi szabadságunk? Öregek és fiatalok képesek lesznek majd 
együtt, egymás mellett élni, vagy más megoldást találnak? Mi fog történni akkor, ha tudósa-
ink rálelnek az emberi lélek azon pontjára, amely bizonyítja, hogy a lélek kortalan? Ha igen, 
milyen erkölcsi dilemmákat vet majd fel ez? 
Olyan SCI-FI (és nem ezoterikus) írásokat várunk, melyek a generációk egymáshoz való 
viszonyával foglalkoznak. 
 
Beküldési határidő: 2009. október 30. 
Cím: arckepcsarnok@gmail.com 
Elbírálja: Maruzs Éva és Bajzafi Ferenc 
Formai megkötés: 12-es Times, doc formátum, maximum karakterszám 10 ezer 
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A pályázat nem jeligés. Nincs nevezési díj. A megjelenést nyert íróknak az Egyesület tiszte-
letpéldányokat küld. Az író a novella beküldésével egyben vállalja, hogy a pályázat előtt, 
illetve annak eredményhirdetéséig máshová nem nyújtja be az adott művet, ill. Interneten 
sem publikálja. Az újságba bekerült művekkel egy évig az Egyesület rendelkezik, utána a 
szerző közzéteheti máshol. 
 

ZSOLDOS PÉTER DÍJ 2010 
 

Az Avana Egyesület a 2010. évi Zsoldos Péter Díj nevezéseit várja 
a KIADÓKTÓL/SZERZŐKTŐL. 

A díjra nevezhető minden magyar nyelven írt, első ízben 2009. április 1. és 2009. december 
31. között – legalább 500 nyomtatott példányban – megjelent sci-fi témájú regény illetve egy 

szerzőtől maximum 3 novella. 
 

A nevezés folyamatos, végső határidő 2010. február 15. 
A Nevezőnek meg kell adnia: a mű címét, novella esetén melyik kötetben jelent meg az 

írás, álneves publikáláskor a szerző magyar nevét, és a megjelenés pontos dátumát. 
Nevezésnek a hat köteles példány beérkezése számít, a nevezés ténye ezután kerül a web-

oldalra. A nevezett novellákat az Avana Egyesület fénymásolt formában is elfogadja, 
amennyiben azt a megjelent kiadványból másolták ki, és bizonyítottan fent megadott időben 
jelent meg. Kapcsolat: zsoldosdij@scifi.hu 

A zsűri elnöke: Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens 
Tagjai: Szentesi Ágnes nyelvész; Mandics György író; Pusztay István, a Szefantor szerve-

zője és Csák Tamás, az Avana Egyesület tagja. 
Örökös tiszteletbeli tag: Zsoldos Dávid. 
Eredményhirdetés és díjkiosztás - 2010 július végén - a HUNGAROCON Országos Sci-fi 

Találkozón. 
További részletek az AVANA egyesület honlapján (www.avana.hu) találhatók. 
 

 
Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet képregények létrehozására. 

 
A pályázaton, minden olyan alkotó részt vehet, aki e művészeti területen pályakezdőnek 

számít. 
 Az alkotóknak szabadon választott technikával min. 2 - max. 8 oldal terjedelemben képre-

gényt kell készíteniük. A művek készülhetnek egyéni ötletből vagy más szerző írása alapján 
– ebben az esetben kérjük mellékelni az eredeti mű írójának írásos hozzájárulását, amelyben 
lemond a szerzői jogdíjról és engedélyezi művének képregénybe való átültetését. 

Egy pályázó egy művel pályázhat. 
A pályázatok beadási határideje: 2010. július 5. 
A pályaműveket elektronikus formában kérjük benyújtani, PDF formátumban, A3-as lap-

méretre generálva. 
A pályaműveket a csuporbela@gmail.com e-mail címre várjuk. Az e-mailban kérjük meg-

adni a pályázó nevét, és elérhetőségeit: e-mail, telefon. 
A legsikerültebb alkotásokat, az Avana Egyesület háromtagú zsűri véleménye alapján dí-

jazza. 
Eredményhirdetés és díjkiosztás: HUNGAROCON Országos Sci-fi Találkozó, 2010. 
További részletek az AVANA egyesület honlapján (www. avana.hu) találhatók. 



A képregények megtekinthetők 2010. július 10-31 között a HUNGAROCON helyszínén 
szervezett kiállításon, illetve folyamatosan az Egyesület honapján –
www.avana.hu/kepregenypalyazat URL-en. 

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenhet az Avana 
Egyesület kiadványaiban: az Új Galaxisban, és az Avana Arcképcsarnokban. Vállalja 
továbbá, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig más pályázatra illetve 
publikálásra nem nyújtja be, ill. interneten sem jelenteti meg. 

Amennyiben az Egyesület a pályázó művét publikálja, másodközléshez, ill. az interneten 
való megjelenéshez az Egyesület jóváhagyását kéri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kapcsolat: 
Bódi Ildikó, 3100. Salgótarján, Fáy András körút. 86 

 e-mail: bodi.ildiko@chello.hu 
Számlaszámunk: 

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Salgótarján 
55400187-11032814 



 




