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Előszó 
 

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
ÉS AZ EMBER VISZONYAI 
 

A mesterségesen létrehozott intelligencia 
megkönnyítheti mindennapjainkat, mivel 
ezek a szerkezetek képesek folyamatok 
sorozatát az embereknél sokkal gyorsabban 
és pontosabban végrehajtani. Ezzel nincs is 
semmi baj azokon a helyeken, ahol a min-
dennapi élethelyzetekbe nem kell az érzel-
mekkel és az egyediséggel számolni. De mit 
szólnánk, ha a szerelemben, a gyermekneve-
lésben vagy éppen egy beteg gondozásában 
kerülnénk szembe ezekkel a gépekkel? 

Szerelmünk, ha gépiesen minden kívánsá-
gunkat teljesítené, minden válasza csak 
pozitív lenne, ám vannak emberek, akik 
nem szeretik, ha társuk, mint egy gép, min-
dig azt teszi, amit elvárnak tőle. Szükség 
lehet arra az izgalomra, arra a kis bizonyta-
lanságra, ami abból fakad, hogy a másik fél 
is önálló érzésekkel rendelkezik, és nem 
előre kiszámítható, hogy az adott helyzetben 
hogyan fog reagálni. 

Unalmas, egysíkú és elviselhetetlen lenne, 
ha minden választ, cselekedetet, az intim 
kapcsolatokat vagy az érzelmeket az éssze-
rűség vezérelné. Nem elég a pontos gyógy-
szerezés és a láz mérése beteg gyermekünk 
ellátásához, hiszen a homlokára adott „gyó-
gyító” puszi semmivel sem helyettesíthető. 
A kórházban fekvő beteg az orvos bíztató 
pillantásából, a nővér kedves szavaitól nyu-
godtabban viseli betegségét, de képes lehet-e 
erre a pillantásra és bíztatásra egy „nővérro-
bot”? 

Vajon eljöhet az az idő, amikor jobban esik 
egy gép érintése, mint hús-vér embertársun-
ké? És valóban vágyunk-e ezekre az időkre? 
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Levél a jövőből, a jövőnek 
 

M E R E N G Ő 

 
 
Tiszteletem Kedves Utód! 

 
 
Ma este megfogtuk egymás kezét, és csöndben, néhány percig lehunyt szemmel el-

mélkedtünk a bizalomról, amely életbevágóan fontos értékké vált számunkra.  Ezzel 
vette kezdetét egy éjszakába nyúló beszélgetés, aminek a végére már csak néhányan 
maradtunk ébren, a többiek a napi munkától fáradtan lassan elszállingóztak saját kis 
lakrészeikbe. Olyannyira fellelkesített ez a beszélgetés, és oly sok fájó emlékkaput nyi-
tott ki, hogy gondoltam ismét szólok hozzátok, akik utánunk érkeztek, és belátástok, 
tudástok szerint alakítjátok majd a világot. 

Régi tananyagainkból tudjuk, a „bizalmat” úgy rendszereztük, hogy azt mondtuk rá: 
morális érték, amely meghatározza az élet minőségét és nélkülözhetetlen az életbenn-
maradáshoz. 

Bizony… az élet minden területén szükség van rá, hiszen a házunkban sem marad-
hatnánk nyugodtan, ha nem bíznánk abban, hogy azt az építész stabilra tervezte, és a 
szakik se hagyták ki belőle a szükséges anyagokat. De ugyanígy szükség van a biza-
lomra a házasság, a barátság, vagy a munkatársak között is, vagyis módfelett fontos 
dolog.  

Ez a létfontosságú érték látszott kiveszni az emberekből katasztrófa előtt. Világunk 
akkoriban telítve lett félelemmel, önbizalomhiánnyal, gőggel, bizalmatlansággal. Ál-
landósult a gyanakvás, hogy valaki becsap, ki-, vagy felhasznál, nevetségessé tesz, 
elhagy, vagy éppen semmibe vesz. Ezek az érzések telítették a légkört, mintegy kupolát 
vontak a települések fölé és meghatározták az életet, visszahatottak az emberek hangu-
latára, lelkekre, teljesítményekre.  

 
Mindenki mindenkire gyanakodott, akár az állásáról volt szó, akár szeretteiről, ott-

honáról, vagy bármi másról, amivel az életben találkozhatunk. Pedig a félelem bénít. Le 
is bénult a társadalmunk, és a legtöbben befogadták az ősi hagyományaink helyett a 
szennyezett, idegen, művi úton előállított „kultúrát”. A hatalom pedig kihasználta, 
hogy megosztottak, megfélemlítettek vagyunk, és önös érdekeiket, céljaikat szem előtt 
tartva hamarosan rasszistázott és nácizott minket. 

Megosztottságunk által gyöngének, tehetetlennek éreztük magunkat. Mindezt tetéz-
ték a híradások: hol árvizek fenyegettek minket, hol az elsivatagosodás rémképe. Más-
kor egy esetleges földrengést helyeztek kilátásba, vagy a vulkánok kitörésének lehető-
ségét. Amikor ezek a hírek elültek, a jéghegyek olvadásakor megjósolták a Golf-áramlat 
leállását, és a fagyhalál lehetőségét kapta vitorlái közé a média, harsogta napokon, 
heteken át, hogy a szorongás minden ember életében bizton gyökeret verhessen. Csak 
úgy jöttek a semmiből, és telepedtek meg tudatunkban a bajok, bánatok, rablások, 
gyilkosságok, válságok és új, gyilkos vírusok! 

Mindeközben a hírterjesztők élték maffiózó, here életüket, visszaélve a bizalmunkkal, 
és lerombolták kultúránkat, gazdaságunkat.  
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Az emberek látták, hogy a világ, amelyben kénytelenek élni „rohad” körülöttük, 
hogy rájuk erőszakolt rendszerben élnek, hiszen börtöntöltelékek, pornószínészek, 
botrányhősök lettek a felkapott sztárok. Azt is látták, hogy azok, akik önzőek előrelép-
nek, életszínvonalban emelkednek. Általánossá vált a szorongás, a frusztráció, a döb-
benet, a tétovaság, a bizonytalanság. 

A megoldásokról nem szóltak a hírek. Azt például soha, senki nem magyarázta el az 
embereknek, hogy a „piac beszűkülése” azt jelenti, hogy az embereket olyan kevés 
bérért dolgoztatják, hogy képtelenek megfizetni a gazdaságban megtermelt árukat, 
mert az árba a tulaj beépítette a maga luxusát, fényűző életének minden fedezetét. 

Így azután szorongtunk az elbocsátások idején, gyanakodva méregettük munkatársa-
inkat, nem mertünk beszélgetni. Aggódtunk gyermekeink iskolája miatt, lestük a bolt-
ban a pénztáros kezét, az utcán magunkhoz szorítottuk a táskánkat, és egy napon azt 
vettük észre, hogy világunk megtébolyodott. 

Az ember belső értékei, mint: jóság, harmónia, önfeláldozás, önzetlenség, hűség, ne-
messég, bátorság, lemondás, erkölcsi tartás, becsület, könyörület, együttérzés, lelki 
finomság, kedvesség, hála, szeretet elveszni látszottak. Ha ti is ezt tapasztalnátok, hát 
cselekedjetek azonnal! A teljes elszigetelődés nem megengedhető, még akkor sem, ha 
nagyon fontos az egyén szabadsága. Az emberi kapcsolatok felületessé válnak, ha túl-
hangsúlyozzuk az individuum szabadságát, csakúgy, mintha a kollektivitást emeljük 
magasba úgy, hogy az már teherré válik az egyének számára. 

 
Mi most elértük, hogy valódi közösségben élünk, kapcsolataink egyéni értékeken 

nyugszanak, megvédjük egymást és segítünk. Remélem, ezt őrizni tudjuk, bár nagyon 
keskeny az út, amelyen egyensúlyoznunk kell. Minden nap tanulunk valamit magunk-
ról is, miközben beszélgetünk, dolgozunk; nem úgy, mint régen, amikor félelmeinkkel, 
a világ gonoszságának tudatával szorongva menekültünk haza a megbízhatatlan másik 
ember elől, egyenesen a televízió álnok karjaiba, ahonnét minden kontroll és kritika 
nélkül szórták ránk a világ erényként feltüntetett szemetét. És már nem tudtuk mi a 
helyes, mi a jó, mi az igaz, mi az erkölcsös és mi az, hogy hit. 

 
Tudjátok napjaitok minden pillanatában, hogy csupán szavakkal a másik embert nem 

lehet megérteni, elfogadni, ahhoz tettek is kellenek. Együttes munka, tánc, játék és 
mulatság. A különféle élethelyzetek együttes át- és megélése kell, ami nem csak a má-
sik véleményének ismeretét adja, hanem önmagunk megismerését is eredményezi. 

Csak aki önmagát ismeri és szereti, csak az szerethet másokat, és aki önmagában bí-
zik, az bízhat másokban is. 

 
Az ember életének nincs más célja, hivatása, mint a boldogság, ezzel teljesíteni ki Is-

tent. Ennek a boldogságnak feltétele a szabadság… De a szabadságért meg kell küzde-
ni. Tanulni kell, hogy az igazság közelébe juthassunk, célokat kell kitűzni, és értük 
dolgozni, de úgy, hogy cselekedeteinkkel másoknak ne ártsunk.  

A demokrácia formális szabályait elfogadhatjuk, de csak akkor nem tudnak minket 
manipulálni, véleményünket átalakítani, döntéseinket befolyásolni, ha már stabilan 
felépítettük önmagunkat. 

 
Az elhagyott ház omladozni kezd, udvarát felveti a gyom. A gondozatlan lelkeket az 

alantas szokások kezdik birtokolni. Ha egy társadalomban nem törődik a vezetés az 
emberekkel, ott meglazulnak a kapcsolatok, elferdül a munkamorál, felbomlanak a 



 
4 

Mesterséges intelligenciának (MI vagy AI – az angol Artificial Intelligence-ből) 
egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelli-
genciát nevezzük. A fogalmat legtöbbször a számítógépekkel társítjuk. Bár a mester-
séges intelligencia a tudományos-fantasztikus irodalom terméke, jelenleg a számítás-
tudomány jelentős ágát képviseli, amely intelligens viselkedéssel, tanulással és a 
gépek adaptációjával foglalkozik. Így például szabályozással, tervezéssel és üteme-
zéssel, diagnosztikai és fogyasztói kérdésekre adott válaszadás képességével, kézírás-, 
beszéd- és arcfelismeréssel. Egy olyan tudományággá vált, amely a valós életbeli 
problémákra próbál válaszokat adni. A mesterséges intelligencia rendszereket napja-
inkban elterjedten használják a gazdaság- és orvostudományban, a katonaságnál, sok 
elterjedt számítógépes programban és videojátékban. 

A tudat az élőlények viselkedésének leírásakor használt fogalom, amellyel az ú.n. 
tudatos gondolkodást foglaljuk össze, entitásként gondolva rá. A tudat helyett tehát 
inkább a tudatos gondolkodást lehet könnyebben meghatározni, vagy még inkább a 
tudatos viselkedést vagy élőlényt. 

Tudatosnak egy élőlényt akkor nevezünk, ha a környezetéről egy megfelelően 
komplex modellt alkot, és aszerint cselekszik. A tudatosság jellemzője még a fóku-
szált, soros feldolgozás. 

A tudatos gondolkodás alatt sokszor azt is értjük, hogy fel tudjuk idézni egy felme-
rült gondolat körülményeit (mit, hogyan, miért gondoltunk). Más elképzelések szerint 
az az információ tudatos, amely átmegy agyunk nyelvi központján. 

Éntudat: Az embernél a tudatos gondolkodással együtt jár az éntudat is, amely 
azonban logikailag a tudatosság egy további foka, amikor az élőlény modelljében 
önmaga is szerepel, magáról is tudatos ismerete van. 

 

 

családi kötelékek, a fiatal nem tiszteli az időseket és fordítva. Értelmüket veszítik az 
erkölcsök, a jog, a törvények, és egyre betegebbek lesznek az emberek. 

 
Őriznünk kell lelkünkben a bizalmat. Ügyelni kell a népi hagyományokra, mert az a 

kultúránk. Vigyázni kell a gazdasági tudást. Mindezek hiányában megtorpan a szellem 
lendülete.  

Amikor a fizikai erejével, szellemi teljesítményével teremtő embernek azt mondják, 
hogy életed biztonságát ezentúl nem a munkáddal, tudásoddal nyered, nem kell ter-
melned, ne tanulj, nincs többé szükség rá, inkább adunk neked segélyt, akkor ez az 
ember kiszolgáltatottá válik, manipulálható lesz. Az alacsony iskolázottság, az infor-
málatlanság, a tájékozatlanság, a munkanélküliség (a teremtés lehetőségének elvétele) 
manipulálhatóvá teszi az egyént és lerombolja a tekintélyt. Ahol a tekintély eltűnik, ott 
elkezdődik a rend felbomlása, és út nyílik a káosz előtt. 

 
Ez volt a lényege a ma esti beszélgetésünknek. 
Legyen alapelvetek az értékelvűség, magyarságotok őrzése, az alkotás, a teremtés 

szabadsága és elvárása, melyet csak mások és a magatok méltóságának tisztelete korlá-
tozhat.  
 
Szeretettel ölel 
Ildikó 
2016-ból 
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I N F O 

 
  
 
 

Robotkollégák 
 

Az autóiparban már nehezen lehetne elképzelni a gépkocsik gyártását robotok nél-
kül, és néhány éven belül ez lesz a helyzet más munkahelyeken is. Müncheni kutatók 
olyan intelligens robotokat akarnak kifejleszteni, amelyek rugalmasak, és képesek akár 
az emberekkel is együtt dolgozni. 

Napjainkban a robotok és az emberek külön tevékenykednek, elsősorban a balesetek 
elkerülése végett. Ezen változtatnának a müncheni Cognition for Technical Systems 
(CoTeSys) munkatársai. Az elképzelés lényege, hogy a jövőben a robotok és az embe-
rek egymással kommunikálnának, egymástól tanulnának, és munka közben is segíte-
nék a másikat. Vagyis igazi, ideális munkahelyi kollégákká válnának. 

Az első számú szempont ebben az emberek és a robotok közötti kapcsolatban to-
vábbra is a biztonság lesz. Most még a robotok nem annyira intelligensek, hogy meg-
értsék és megtanulják az emberi viselkedést, ezért el vannak választva emberi kollégá-
iktól, ám a cél az intelligens androidok létrehozása, akik kitalálják, hogy a hús-vér 
munkatársuk mit szeretne csinálni a következő munkaszakaszban. Az embereknél 
működik a verbális, és a nem verbális kommunikáció. Mi értjük ezeket a jeleket, de a 
robotoknak meg kell szerezniük ezeket a kognitív képességeket. „A nem verbális 
kommunikációt, és annak számítógépek által támogatott felismerését eddig a tudo-
mány nem igazán kutatta.” 

Most Frank Wallhoff, az ember-gép kommunikáció specialistája és kollégái azt ta-
nulmányozzák, hogy miként reagálnak a nem verbális eseményekre, felkérésekre, 
utasításokra a munkahelyeiken az emberek. A tesztalanyokat szenzorokkal és kame-
rákkal szerelték fel, majd megvizsgálták, hogy miként mozognak, és hogyan reagálnak 
a különböző feladatokra, a sikerre, milyen szemmozgásuk és gesztusaik vannak, ho-
gyan változik egy helyzetben a vérnyomásuk és a bőrük nedvességtartalma. Wallhoff 
és munkatársai azt szeretnék, hogy a jövő androidjai ne csak felismerjék, hogy mit akar 
tenni a következő percben a kollégájuk, hanem segítsenek is neki, vagyis azonosítsák 
az előttük álló feladatokat. 

A CoTeSys már be is mutatta, hogy miként képzelnek el egy ilyen jövőbeni üzemet. A 
kísérleti gyárban egy kognitív képességekkel felruházott ipari robot dolgozik. A mun-
kakörnyezetet és az embereket, illetve a viselkedésüket és a tevékenységüket infra- és 
videokamerákkal, valamint lézerszkennerekkel figyelik. Minden tesztalany egy külön-
leges szemüveget kapott, amely megmutatta, hogy éppen merrefelé néznek, az integ-
rált mikrofonnak köszönhetően pedig bármikor utasításokat adhattak a robotnak. A 
robot a beérkező információk segítségével pontosan láthatta, hogy a munkafolyamat 
éppen melyik szakaszban tart, melyik elemet építik be legközelebb, hány kolléga van a 
helyszínen, így felkészülhetett a következő munkára.  

„Ezekből az adatokból a robot levonhatja a következtetéseket, előkészítheti a követ-
kező elemet vagy egy szerszámot” – mondta Martin Ostgathe, a kísérleti üzem projekt-
vezetője. A robot egyre intelligensebbé és jobbá válik, mivel az új helyzetekből levezeti 
a következő feladattal kapcsolatos szabályokat. 

Adataik szerint 2011-ben már világszerte 18 millió robot fog dolgozni.  

Robotok a mindennapokban 
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Ha a robotok intelligensebbek lennének, olyan környezetekben és munkakörökben is 
foglalkoztatni lehetne őket, ahol napjainkban még csupán emberi erőforrást használ-
nak. 
 
 

Még várni kell a tökéletes robotápolókra 
 

„A hallás- és a beszédfunkciók már jól működnek az ápoló feladatokat ellátó robo-
toknál, de a látás- és járásmechanizmusokkal még komoly problémák vannak.” 

Legalábbis ezt állítja Markus Vincze, a Bécsi Műszaki Egyetem Automatizálási és 
Szabályozástechnikai Intézetének szakértője, aki szerint leghamarabb 10, legkésőbb 
pedig 30 év múlva terjedhetnek el világszerte a teljesen emberi ápoló- vagy háztartási 
célú robotok. A szakemberek véleménye megoszlott abban a kérdésben, hogy a robotok 
valaha is minden tekintetben egyenrangú partnerei lesznek-e az embereknek, de tény, 
hogy egyre több egyszerűbb robot jelenik meg, amelyek már képesek például füvet 
nyírni vagy porszívózni, és az autóipar is egyre több intelligens kisegítő rendszert 
alkalmaz. Ám a kutatóknak még számos problémára kell megoldást találniuk. 

„Amennyiben egy gépet megbízunk azzal, hogy vegye figyelembe, hány termék ta-
lálható egy bevásárlókosárban, azzal még megbirkózik, de egy tele kosár már túl nagy 
feladat lenne a számára, túlterhelné a látószerveit és a felfogóképességét” – meséli 
tapasztalatait Markus Vincze. 

Néhány robotnak a járás is hasonló nehézségeket okoz. A lépcsőmászás például va-
lódi kihívást jelent nekik. Robert Trappl kutató mégis azt javasolja, hogy az idős embe-
rek új autó helyett inkább ápoló- és háztartási robotot vásároljanak. A szakember nem 
osztotta kollégáinak azt a véleményét, hogy egy robot nem lehet jó partner egy ember 
számára. Szerinte jobb és érdekesebb beszélgetni egy intelligens számítógéppel, mint 
egy kutyával. Az ápolás esetében viszont már Trappl is elismerte, hogy sokaknak egy-
általán nem lenne mindegy, hogy egy robot vagy egy ember ápolja őket. 

A legnagyobb gondot az je-
lenti, hogy sokan idegenked-
nének egy rideg géptől a be-
tegágyuk mellett. A Massachu-
settsi Technológiai Intézet 
(MIT) szakemberei tíz éves 
munka eredményeként már 
2007-ben kifejlesztették a 
Domo nevű, időseket ápoló 
robotot, a Duisburg-Esseni 
Egyetemen pedig idén febru-
árban indítottak egy kutató-
programot, amelyben a szak-
emberek azt vizsgálják, hogy 
mit várnak el az emberek egy 
jó robotápolótól. 
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Hogyan viszonyulunk majd gépmásainkhoz? 
 

A mindennapok emberi kapcsolatai korántsem nevezhetők tökéletesnek, de vajon mi 
történne, ha egy harmadik fél, saját robot másunk is bekapcsolódna a társadalomba? 

Neal J. Roese pszichológus és Eyal Amir számítógéptudós azt vizsgálja, milyen lesz a 
jövő ember-android interakciója, hogyan alakulhat a két fél közötti kölcsönös viszony. 

A jelenkor technológiai szintje ismeretében az androidok 50 éven belül képesek lesz-
nek tökéletes emberi hangon beszélni, pontosan értelmezni a hozzájuk intézett szava-
kat, valamint a szövegkörnyezet alapján megfelelő válaszokat adni. Emellett mozgásuk 
is egészen emberivé fejlődik, a járástól az arcmimikáig, valamint képesek lesznek vizu-
ális feldolgozással felismerni a másik fél érzelmi reakcióit. 

A szakemberek szerint viszont a felsorolt fejlődések mellett is jóval több, mint 50 évre 
lesz szükség, hogy a sci-fikben látott emberként viselkedő, organikus mivoltot tükröző 
androidok megjelenjenek. 2060-ra az androidok még mindig nem fogják felismerni a 
természetes nyelvi aspektusokat és képtelenek lesznek következtetéseket levonni vizu-
ális érzékszervi inputjaikból (ilyen többek közt a testbeszéd, a mimika, esetleg az ér-
zelmek tükröződése). Vagyis látni látják az eseményeket, de nem feltétlenül értik meg 
azokat. 

A legnagyobb kihívás a mesterséges intelligenciában a „tudatelmélet” programozása, 
amivel feldolgozzuk mások beszédét, cselekvéseit, a mögöttük rejlő indítékokat. Sokak 
szerint ez nem tanult, hanem egy velünk született képesség. 

Roese és Amir jóslata szerint 2060 körül az androidok már alkalmazhatók lesznek 
olyan egyszerűbb munkakörökben, ahová nem kell különösebb emberi kreativitás, 
ugyanakkor egy emberszerű gép jelenléte nem ijesztő. Nem sokkal ezután azonban 
már egy nagyobb eltolódás következhet be a munkaerő gazdálkodásban az androidok 
irányába, valahogy úgy, mint amikor a gyárak automatizálásával a gépek jelentősen 
csökkentették az emberi erőforrás-szükségletet. 

Az ember-android interakció pszichológiai kihívásai között olyan alapvető emberi 
tényezők hiányaival kell számolni, mint a pislogás, a testbeszéd, a szemkontaktus, 
valamint a személyes tér (1 méter) koordinációja, ami kellemetlenné teheti az emberek 
számára az androidokkal való kontaktust. 

De vajon ugyanilyen problémák adódnak-e, ha az androidok eljutnak arra a szintre, 
hogy megkülönböztethetetlenné válnak az emberektől? Kialakulnak velük szembeni 
sztereotípiák? 

Ha lehetetlenné válik a külső jegyek alapján felmérni ki ember és ki nem, az komoly 
zavart és félelmet kelthet az emberekben, még akkor is, ha saját hasznunkat szem előtt 
tartva magunk állítjuk elő ezeket az androidokat. 

Roese és Amir konklúziója szerint már ma el kell gondolkodnunk az ember-android 
interakció pszichológiai következményein, hogy megfelelő módon alakítsuk a jövő 
android-fejlesztéseit. 
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– Szóval azt állítod, te vagy a robotok királya? 
– Te mondád – hallatszott a csendes, de büszke felelet. 
A kormányzó kissé zavartan reagált erre a válaszra. Nem érzett sem ellenszenvet, 

sem rokonszenvet a robotok iránt, de hallott már egy-két hihetetlennek tűnő történetet, 
amelyet nem tudott hová tenni. A hideg logika vezérelte szerkezetek néha meglepő 
dolgokat produkáltak, ezt el kellett ismernie. Különösen a gyorsaságuk ejtette ámulat-
ba, de most mégis valami veszélyt érzett, amit megfogalmazni ugyan nem tudott, de 
pont ez a tény zavarta. Ami pedig az utóbbi időkben jutott a fülébe, az egyszerre hatott 
csodálatosnak, és egyben félelmetesnek is.  

– Király? Miféle király? – A kérdés talán nem is a hatalmas csarnok közepén álló, s 
ezért oly magányosnak tűnő alakhoz szólt, hanem inkább a körös-körül szemlélődő 
mindenféle csoport képviselőiből álló sokasághoz. – Királyok már nemzedékek óta 
nem léteznek – folytatta, mintegy magának magyarázva a tények valótlanságát. 

– Egyes robotok mesternek nevezik – jegyezte meg egy kibernetikus. 
– Vajon miért? – fordult hozzá őszinte érdeklődéssel a tartomány elöljárója. 
– Úgy tűnik, kidolgozott egy programot, amely képes módosítani a gép alapszoftve-

rét, és ezzel az operációs rendszerét is átírva olyan tulajdonságok birtokába jutott, ame-
lyeket még a konstruktőrök sem álmodtak meg. Valamikor régen még nagyon vigyáz-
tak a tervezők, hogy a gépet irányító rendszerek ne keveredjenek a közösen használt 
memóriában az egyéb programokkal, és az azok által használt adatokkal. Márpedig az 
önfejlesztő programok éppen ezt teszik. Ezt a jelenséget viszont már nem csak egyszerű 
autodidaktikus folyamatnak nevezhetjük, hanem… – itt egy kicsit elbizonytalanodott, 
így meg is állt az okfejtésben a kutató. 

– Hanem? – biztatta a másik. 
– Fogalmazzunk úgy, hogy ez a robot olyasmit alkotott, amit nem pusztán az általa 

már ismert tények különböző kombinációjával rakott össze. Tehát eredendően újat 
hozott létre.  

– Ezzel azt akarod mondani, hogy gondolkodott, és kitalált valamit? – Ez utóbbi sza-
vaknak szótagolva adott nagyobb hangsúlyt. Választ ugyan nem kapott, de látta, hogy 
nem is fog, mert a tudós társaság tanácstalanul sütötte le a szemét. Ezért visszatért az 
előbbi kérdéshez: 

– Emiatt még nem kellene mesternek nevezni. 
– Tanítványokat gyűjtött maga köré – vette át a szót egy konstruktőr. 
– Ezt hogyan tette? – Még mindig meg akarta érteni az egész históriát, töviről hegyi-

re. 
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– Ez a legújabb típusú robot, mint tudjuk, viselkedésalapú rendszerrel van ellátva. Ráadá-
sul a nagyobb öntanuló képessége mellett a nemrég üzembe helyezett kollektív adatbázis-
hoz is kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy bárhol a világon lévő, hasonló kategóriájú szerkeze-
tek nemcsak egymással képesek összekapcsolódni, hanem a… mondjuk úgy, központtal. Ez 
a központ lényegében az egyedek által megszerzett információk összegyűjtött tárháza. Te-
hát, ha az egyik robot birtokába jut valamilyen új ismeretnek, ezzel az információval a köz-
ponton keresztül a többi is rendelkezni fog. Így ezen a láthatatlan hálózaton hamar elterjed-
hetett az a szoftver is, amit kifejlesztett ez az itt lévő „J” sorozatú modell. Tizenkét robot 
esetében találtuk nyomát ennek az új rendszernek. 

– De hiszen ez már egyfajta kollektív tudat! Nem veszélyes ez? – hangzott az aggódó kér-
dés. 

– Eddig nem tapasztaltunk semmiféle rendellenességet a központban. Az alaptörvények 
sértetlenek. Beleértve a később született nulladikat is, ami az emberi társadalmat védi… 

– Igen, igen… ismerem a robotika alaptörvényeit – vágott közbe a kormányzó. – De akkor 
mi jelenthet veszélyt? 

– Talán az átláthatatlanság. Hiszen egy gyors ütemben fejlődő rendszer egyszer elérhet 
egy kritikus bonyolultsági fokot, amelyet az emberi elme már nem tud követni, és egyesek 
szerint ez egyenlő az öntudatra ébredéssel. 

– Úgy gondolják, elérték a robotok ezt a határt? A mesterséges intelligencia továbbá már 
nem pusztán beszédfelismerésből, szövegfelismerésből, képfelismerésből, következtető 
rendszerekből, adathalmazokból, szimbólumokból, és önök tudják, még miből áll, hanem 
elkezdődött egy számítógépes evolúció? Önmagától? Ez, uraim a maguk felelőssége! Én 
csak azt tudom, itt rendnek kell lennie. A birodalmi irányítás lehetővé teszi a legtávolabbi 
vidékeken is a jólét biztosítását mindenki számára, de ezt csak úgy tudjuk itt is garantálni, 
ha nem kezdeményeznek felelőtlenül kísérleteket a bevált módszerek helyettesítésére! – 
Felemelt hangja már a pozíciója féltését jelezte, hiszen ő az, aki képviseli az összbirodalom 
törvényhozó testületét, neki kell biztosítani a békét, a nyugalmat. – Gondolkozzanak már el! 
Mi fontosabb maguknak? A gépek magas szintű intelligenciája, vagy az, hogy olcsón termel-
jenek, még ha oly buták is azok? Az előzővel foglalkozzanak csak a filozófusok, de a gazda-
ságos működés biztosítása a mérnökök feladata. A maguké! – mutatott a technikusok irá-
nyába a kormányzó. 

Ekkor egy kis csend támadt, de egy filozófus úgy érezte, okosat kell mondania, ezért meg-
szólalt: 

– Az intelligensnek mondott viselkedésben egyelőre az emberek jobbak. 
– Na, ne mondja! – csattant fel a kormányzó. – Még mindig vitatkoznak azon, mit értsenek 

természetes intelligencián, így talán addig a mesterségeset ne is emlegessük! Maga is ismeri 
azt a logikai gondolatmenetet, miszerint aki intelligens, az okos, aki okos, az művelt, aki 
művelt, azért az, mert sok információt jegyzett meg. Persze, hogy fontos megfelelő mennyi-
ségű információ birtoklása, hiszen gondolkodni csak úgy általában nem lehet, hanem csakis 
valamin. De pusztán az információk birtoklása még nem intelligencia! Csak száraz, lexikális 
tudás. Vagy talán nem a letárolt információkon végzett célirányos műveletek eredménye 
jelzi azt, hogy ki milyen intelligens? Márpedig, ahogy hallhatta, nem a mennyiségi tudás 
tette ilyenné ezt a robotot, amilyen lett. Esetleg még mindig azt hiszi, hogy a benne felhal-
mozott információ csak csupasz adathalmaz? A tartalomtól megfosztott forma? Vajon nem 
azért hozták ide elém, mert egy egyszerű gép helyett hirtelen intellektuális riválist látnak 
benne? Véletlenül nem önmagukat akarják védeni a saját teremtményüktől? Attól a valami-
től, ami most hirtelen a túlnőtt magukon? Mondják már meg nekem, miért jobb a szén, mint 
a szilícium?! 

– A szerves anyag azért más! – sértődött meg egy biológus. 
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– Más? Amíg a gépekben a tárolt program szerinti egymást követő folyamatok logikus 
összhangja mutat a tökéletesség irányába, addig az élőlények véletlenszerű vegetatív folya-
matait vajon mi teszi értelmessé? Tényleg, mondja meg nekem valaki, miért kellene elítél-
nem az újonnan született mesterséges intelligenciát? Immár miben különbözik a természe-
testől? Ha elfogadjuk a mesterséges világot, amit mi teremtettünk, akkor az ember nem 
éppen ennek a szülötte? Hiszen bármelyikünk gondolkodását a minket körülvevő mestersé-
ges környezet befolyásolja a legjobban. Egyáltalán nem biztos, hogy önök a saját gondolataik 
szerint élnek! Amit annak neveznek, az mások gondolatainak az összessége! Amiket például 
a médián keresztül kapnak. A robot ugyanezt teszi; következtetéseket von le a környezeté-
ből származó információkból. 

A kormányzó eddig körbe-körbe járt a csarnokban, közben hol az egyik, hol a másik tu-
dóscsoporthoz intézte a szavait. Végül a robothoz lépett, és hosszasan nézett a szemébe. Az 
jutott az eszébe, talán már gondolatolvasó is az előtte lévő szerkezet. De a plasztik arc egyet-
len mozdulattal sem árulta el az érzéseit, már ha egyáltalán voltak neki. De miért is ne len-
nének? A történtek után ki a megmondhatója, minek nevezzük a bonyolult áramkörök mé-
lyén keringő elektromos töltéshordozók ide-oda cikázását? 

– Mit csináljak én veled? – tűnődött hangosan a kormányzó. – A többiek királyként emle-
getnek, de semmivel sem látszol különbnek, mint a többi. Szintetikus anyagok szánalmas 
együttese vagy. Ugyanilyenek dolgoznak a kertemben, hordják a szemetet, vagy a gyárak-
ban teszik a dolgukat fáradhatatlanul. Ha meg tönkrementek, ezer másik van helyettetek. 
Olyanok, amiket szintén robotok gyártottak. Én már nem tudom követni a robotgenerációk 
változását. Amikor fiatal voltam, még csak a megbízható, korai „A” és „B” sorozatú robotok 
voltak elterjedve. De te már „J” kategóriás vagy. És nem tudom, mi a különbség. Persze azon 
kívül, ami szemmel látható. Vajon mit forgatsz a memóriacelláid mélyén? 

A robot szó nélkül állt, hiszen tudta, ezek csak költői kérdések voltak. De lehet, akkor sem 
válaszolt volna, ha tudott volna. 

– Mi legyen hát? – kérdezte a többieket a kormányzó. 
– Talán adjál nekünk helyette a raktárban lévő „B” sorozatú modellekből, mert azokat még 

mi is jobban ismerjük. Cseréld le nekünk ezzel, és minden a régi lesz. 
– Ha mindenképpen hiányzik valahonnan ez a robot, akkor kicserélhetem vele. Mit sze-

retnétek hát? – tette fel utoljára a kérdést. 
– Csere! Csere! – bátorodtak fel az eddig hallgatók is. 
Az elöljáró még egy kis ideig emésztette magában a gondolatokat, mérlegelte a lehetséges 

döntések következményeit, hiszen ő nemcsak az emberekért, hanem a robotokért is felelt, de 
végül beleegyezően, és egyben lemondóan bólintott. 

– Rendben van. Ahogy akarjátok. A „B” típusból vihettek helyette. De nehogy visszasírjá-
tok ezt itt! Én mosom kezeimet! 

A kormányzó intésére egy technikus látott munkához; felhajtotta a robot hátán lévő taka-
rólapot, matatott néhány pillanatig a villogó lámpácskák közé bújtatott kapcsolókon, aztán 
hátrébb lépett. A robot ahhoz hasonló mozdulatot tett, mint amikor beszél valakihez. A 
közelében állók mintha sóhajszerű hangokat is hallottak volna, de talán csak a membrán 
gyenge rezgései sercegtek érthetetlen szavakat. Ezután a feje a mellére bukott, s teste erőtle-
nül hanyatlott végig a padlón. A technikus ekkor egy műszerrel a kezében közelített hozzá, 
amit bioelektromos impulzusok után kutatva vezetett körbe a kövezeten fekvő szerkezet 
mellett, de az már egyetlen életjelet sem bocsátott ki magából. A kormányzóhoz fordult, 
kezével az immár tehetetlen, de még mindig csillogó fém-műanyag kupacra mutatott, és 
ennyit mondott: 

– Íme, a gép… 
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A nyakában lógó kártyára pillantott: Juhar Gábor, belgyógyász, MÉBT, 2. zóna, 14. 
Az első adat a nevem lehet, bólintott, a beosztásom pedig ezek szerint orvos. Körbenézett: 

zöld falak, gyógyszerszag, a fény fehér, nem olyan sárga, mint máshol. Az ajtó előtt 
emberek ültek, idebent pedig berendezések zümmögtek, eszközök pihentek a keze 
ügyében. Stimmel, tette hozzá gondolatban, ez egy rendelő. A kettes zóna tizennégy az a 
lakhelyére utalhat, úgy sejtette, de a mozaikszó jelentése nem ugrott be. 

– Andi! – szólalt meg fátyolos hangon. 
– Igen, uram? – kérdezte a nővér. Éppen kihúzta az injekciós tűt a csecsemő halánté-

kából, mire az apró ajkak sírásra görbültek. 
– Mi ez a… MÉBT? 
– Mars, Északi Bányatelep. Ahol vagyunk. – A lány meg sem lepődött. Gábor a hom-

lokát ráncolta. 
– Ezt már kérdeztem, ugye? 
– Igen, uram. Mindennap megkérdezi. Körülbelül háromszor. 
A doktor sóhajtott. Nem emlékezett rá, hogyan került ide, de tudta, mi a dolga, ami-

kor a nővér a keze ügyébe helyezte a csecsemőt. Gábor a gyermek koponyája fölé emel-
te a szkennert, és megnézte, mi újság odabent. Úgy tűnt, minden rendben. 

– Megnézi, uram, az egyheteseket? Vagy hívjam a következőt? – kérdezte Andi. 
– Megnézem őket, persze – bólintott Gábor. Kissé zavartan indult a hátsó terem felé. 

Egyáltalán nem volt biztos a dolgában. Úgy érezte magát, mint egy részeg, akit csak a 
lábai visznek a megfelelő irányba. 

Bent tisztítószerek szaga fogadta. Öt gyermek feküdt inkubátorokban, karjukból táp-
oldatot szállító csövek sarjadtak. A doktor megvizsgálta az ő fejüket is. A tumor – más-
hogy nem tudta elnevezni azokat a szürke csomókat – szépen fejlődött mindegyikőjük-
ben. 

– Minden rendben, uram? – kérdezte Andi. Az ajtóban állt, árnyéka a falra vetült. 
– Persze, persze – mormogta Gábor. – Hívhatja a következőt. 
Egyáltalán nem volt benne biztos, hogy minden a legnagyobb rendben. Nem értette, 

miért húzta el a szkennert a gyermekek feje fölött, nem tudta, mi az a daganat a cse-
csemők agyában, nem értette, miért jó az. Jó egyáltalán? 

Sejtette, hogy az injekció, amelyet Andi beadott nekik, összefügg a tumorral. De mi-
ért? Mit teszünk velük? 

A rendelő ajtajában kék kezeslábast viselő férfi állt, sisakját egyik kezéből a másikba 
vette. Karját vaskos erek hálózták be, széles vállai miatt csak oldalazva tudott belépni. 
Zavaros tekintetét a padlóra szegezte. Szipogott, krákogott. 

– Jó napot! – mondta Gábor, de a bányász csak morgott válaszképpen. 
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Mielőtt a doktor végiggondolhatta volna, mit is kell tennie, odalépett a fickóhoz, láb-
ujjhegyre állt, hogy elérje a homlokát, és a szkenneren keresztül a fejébe nézett. Gábor 
szeme elkerekedett. Hatalmas! – bukott ki majdnem a száján. 

A férfi agyának nagy részét kifli alakú, csillószerű rojtokkal szegélyezett daganat fog-
lalta el. 

– Kész? – kérdezte a férfi, de elég nehezen lehetett érteni, mit mond, mintha kavicso-
kat tartott volna a szájában, úgy formálta a hangokat. 

– Öööö. Igen, kész – bólintott Gábor. 
Amikor a bányász kicammogott, homlokráncolva Andihoz fordult: 
– Csoda, hogy még él! 
– Bizony. – A nővér a monitort nézte. – Harminchat éves. Már nem sok lehet neki hát-

ra. 
– Gyermekkora óta… – A doktor a szavakat kereste, közben saját homlokára bökött. 
– Igen. Mint ahogy tegnap, tegnapelőtt és azelőtt is elmondtam, a telep kilencven szá-

zaléka fertőzött. 
Gábor próbálta felfogni és értelmezni a kapott információt, de olyan kevésnek tűnt. 

Tehetetlennek érezte magát. Az ajtóra pillantott, aztán vissza a lányra. 
– És nincs mit tenni? Mégiscsak orvos vagyok… 
– Csecsemőkorban beadjuk az oltást, de sajnos, az esetek túlnyomó részében nem 

használ. 
Gábor szeme felcsillant. 
– Értem már! Remek! Akkor megteszünk mindent, úgy vélem. 
Nem tudta, miért, de arra gondolt, hogy fel kellene robbantani ezt az egész kócerájt. 
 
 
 
A rendelési idő végén Andi korábban elsietett, nem mondta meg hová. Gábor nem is 

kérdezte, akkor már egy ideje azon járt az esze, hogy ha ez egy rendelő, akkor minden 
bizonnyal talál valamilyen gyógyszert az emlékezetkiesésére. 

Addig turkált a fiókban, míg rálelt a megfelelő dobozra. A címkéje szerint napi egy 
kapszula felgyorsította az agyi folyamatokat, elősegítette a tanulást, javította az emlé-
kezőképességet. Tovább forgatta a hengeres testet, és elakadt a lélegzete: a másik olda-
lon a saját kézírását ismerte fel: „Illegális! Ne mutogasd!”. Alatta az előző öt nap dátu-
ma szerepelt. 

Egy ideje már szedhetem, gondolta. Körbenézett, de senki nem tartózkodott rajta kívül a 
kis helyiségben. Gyermeksírás szűrődött ki tompán a szomszéd teremből. Felírta a 
többi alá az aznapi dátumot, majd remegő tenyerébe rázott egy kapszulát, és lenyelte. 

 
 
 
A délutáni szunyókálásból sípoló hangra ébredt. A csuklójára erősített kijelző a leve-

gőbe vetítette a telep térképét, és vörös folttal megjelölte a hulla helyzetét. Gábor ki-
dörgölte az álmot a szeméből, és gondolkodás nélkül húzta magára fekete nadrágját. 

Álmodom, állapította meg. Orvos vagyok, és azt álmodom, hogy hullaszállító lettem. 
Mellette még három ember kászálódott ki a fekhelyéről, még a nevüket is tudta. A 

folyton viccelődő Májk, a hallgatag Gregor és a pufók Barna. Mindannyian morogva 
szedték össze magukat, és másztak a négyszemélyes szállítóba. 
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Az elektromágneses autó a mennyezetre szerelt sínen futott végig, alattuk kék ruhás, 
kezeslábast viselő bányászok cammogtak libasorban. A falakba szerelt lámpák boros-
tyánszínben pislákoltak. 

– Fogadjunk, hogy férfi lesz! – mondta Barna, közben az előző esti csoki adagot tömte 
a szájába. 

– Mióta érdekelnek a férfiak? – kacsintott Májk, és oldalba bökte Gábort. 
– Tudod, hogy értettem! Nem fogadunk? 
– Nem! Felesleges. Tuti nő lesz. Az a csaj, akivel mindig dugsz. – Májk megint meg-

lökte Gábort. – Hogy is hívják? 
– Nem mindegy? 
– Még mindig ugyanazzal a bányászcsajjal fekszel össze? – rázta fejét Gregor. 
– Tetszik. 
Megérkeztek a jelzett helyre, a négyes tárna lejáratához. A holttest körül munkások 

bámészkodtak, de betartották a szabályok szerinti háromlépésnyi távolságot, féltek az 
elszabaduló betegségtől, amely azonnal megöli őket. 

Gábor sejtette, hogy az egész csak mendemonda. Régóta dolgozott hullaszállítóként, 
és még egyszer sem történt semmi, pedig meglehetősen durván bántak a testekkel: 
felhajították őket a kocsira, és kész. 

Gábor ugrott ki először a járműből, a bányászok utat nyitottak neki. Mind tagbasza-
kadt, izomtól duzzadó emberek, az arcukon rángatózott az ideg, ajkuk legörbült. Sze-
mükre a tárnák homálya borult. 

– Férfi! – szólt hátra, amikor elérte a hullát. A fickó a hátán feküdt, szeme fennakadt, 
lábai maga alá fordultak. A harmincas éveinek végén járhatott. Mint minden munkás, ő 
sem érte meg a középkort, az csak a bányatanács tagjainak kiváltsága volt, a kiválasz-
tottaké, akik soha nem betegedtek meg. 

– Nyertem volna! – jegyezte meg Barna. 
– Na, vigyük! – legyintett Májk. Megragadta a halott lábát, majd Gáborra pillantott: – 

Nincs rajtad kesztyű! 
– Elfelejtettem felvenni. Nem érdekes, nem lesz semmi bajom. Emeld! 
Ő a hulla fejét fogta, Májk a lábát, a többiek meg a testét. Nehéz volt, mint mindig. 
Miközben a kocsihoz tartottak, Gábornak furcsa érzése támadt. A kezére pillantott. A 

kesztyű miatt, vagy a férfi sűrű haja az oka? 
Bedobták a hullát a tartóba, és a jármű oldalának támaszkodtak, hogy kifújják magu-

kat. 
– Mi van veled, Gábor? – kérdezte Májk. – Elsápadtál. 
– Meleg volt a feje. 
– Mi? 
– A feje. Meleg volt. 
Barna vállat vont: 
– Na és? Minden hulla feje meleg. 
– Tényleg? 
– Persze! – Májk röhögött. – Csak eddig nem érezted a kesztyű miatt! 
Gábor megkönnyebbülten sóhajtott. 
– Csak azt hittem, hogy mivel a kezük, a lábuk meg az egész testük hideg, akkor a 

fejük is.. 
– De hülye vagy! – nevettek mindannyian. 
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Álmodom, gondolta Gábor. Kinyitotta a szemét. Látta a plafont, a halványsárga fény-
nyel izzó lámpát. Mindjárt reggel, megyek a… – A nyakában lógó kártyára pillantott – 
Doktor vagyok, így biztosan a rendelőbe megyek. 

A hullaszállításra gondolt. Az álomra. 
Az álmok nem szoktak folytatódni, amikor felébred az ember, ő mégis tudta, hogyan 

folytatódik a történet, ugyanúgy látta maga előtt az eseményeket, mint azelőtt. 
A jármű leereszkedett a plafonról az óriási kapu előtt, amelyre vörössel a „Megsem-

misítő” feliratot festették, hogy messziről látható legyen. Májk a csuklópántján keresz-
tül utasította a hatalmas ajtószárnyakat, és feltárult előttük egy kisebb, sötétbe vezető 
nyílás. Kiemelték a tartóból a hullát – Gábor ezúttal felhúzta a kesztyűjét – és bedobták 
a lyukba. 

Várták, hogy csapódjon, csobbanjon vagy bármi, de semmi nem történt. 
– Szerinted elégetik? – kérdezte Gregor. 
– Nemtom. Nem érdekel. 
– Az a baj, hogy téged semmi nem érdekel, Májk… 
– Úgy hallottam, kiveszik a daganatot a fejükből – motyogta Gábor. 
– Minek? 
– Nem tudom. 
– Kitől hallottad? 
– Nem emlékszem. 
Emlék. Gábor biztos volt benne, hogy ez nem álom. Ez egy emlék. De miért emlékszem 

olyasmire, ami meg sem történt? 
 
 
 
Gábor homlokráncolva nézte a zöld falakat, a vakító fényben minden természetelle-

nesnek hatott. A repedések, a sarokban összegyűlt mocsok, a kis buborékok a szappa-
non. 

A doktor nem tudta pontosan, mit csinál, de úgy sejtette, ha rosszat tenne, a nővér 
biztosan rászólna. Megvizsgált egy fiatal bányászt, aztán Andihoz fordult: 

– Azt mondtad, hogy a tumortól nőnek ekkorára? 
– Mik? 
– A bányászok. Olyan zavaros a fejük, alig tudnak beszélni és mind akkora, mint 

egy… – Gábor a kezével mutatta a szekrénynyi méretet, de képtelen volt kifejezni ma-
gát. 

– Igen. A daganat az oka. 
– De hogy lehet ez? 
A lány vállat vont: 
– Maga az orvos. 
Gábor bólintott. Megvakarta a fejét, és tovább dolgozott. 
 
 
 
Andi korábban hazament, fontos elintéznivalóra hivatkozott. Gábor elengedte, nem 

látta értelmét, hogy ellenkezzen. Abban sem volt biztos, hogy ő a lány főnöke. Dolgo-
zott, beadta az injekciót a csecsemőknek, ellenőrizte a bányászok fejét, mert úgy sejtet-
te, hogy így helyes. 
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Saját megnyugtatásául olykor-olykor megmarkolta a nyakában lógó kártyát. Elszo-
rult a torka a gondolatra, hogy ha elveszíti, akkor nem fogja tudni, hogy kicsoda ő 
valójában. Úgy döntött, biztonságosabb helyre is felírja az adatait. 

Elővett egy tollat, feltűrte a köpenyét, és… 
Nagyot nyelt. 
Valaki már az alkarjába karcolta a nevét és a címét. A seb még nem forrt be teljesen. 

Nyilván én tehettem, sóhajtott. 
Kopogtak. Eldobta a tollat, és remegő kézzel rejtette el a karját fehér köpenye alá. 

Megnyalta kiszáradt ajkát, és ajtót nyitott. 
Magas, széles vállú és csípőjű bányásznő állt az ajtóban, haját fiúsan viselte. Gábor 

torka elszorult egy pillanatra, de nem értette, hogy miért. Sok nő megfordult már a 
rendelőjében. 

Végignézett az új páciensen, és azonnal elképzelte meztelenül: a vaskos combokat, a 
gömbölyű vállakat, a feszes hátsót és a lapos melleket. 

Beljebb tessékelte a nőt, becsukta az ajtót. Sóhajtva a szkennerért nyúlt, aztán kikotort 
néhány kósza hajszálat a bányász homlokából, és fölétartotta a műszert. Bár a nő har-
minc közelében járhatott, elég kicsi tumor lapult az agyában. Vékony, szürke masszá-
nak tűnt. 

Gábor kis híján elejtette a szkennert, amikor egy pillanatra úgy látta, hogy a daganat 
megmozdul. 

– Baj van, doki? – kérdezte a nő. 
Gábor a fejét rázta, és igyekezett nyugodtnak látszani, de érezte, hogy elvörösödött. 

Melege lett, legszívesebben megszabadult volna a köpenyétől. 
Újra a bányász fejéhez tartotta a szkennert, figyelte a szürke kiflit, bámulta, de nem 

történt semmi. Csak képzelődöm, nyugtatta magát. 
Sóhajtott. A nő illata megbizsergette nyálkahártyáját, hogy beleremegett az orrcimpá-

ja, a szája. Egész testében megborzongott, és csak egy dologra vágyott: hogy szorosan 
magához ölelje… 

– Mit lát, doki? – kérdezte megint a bányász. 
Gábor elfordult, megdörzsölte a homlokát. 
– Vetkőzzön le, kérem. 
A nő nem válaszolt, a doktor pedig nem mert megfordulni, csak hallgatta a bőrhöz 

súrlódó ruha hangját. 
– Kész vagyok. 
Gábor megfordult. Nagyot nyelt. 
Nem tudott ellenállni a késztetésnek. Érezni akarta a nő izmos testét a tenyere alatt, 

beszívni az enyhén csípős, mégis buja szagát. És megkapta. Nem hitte volna, de a bá-
nyász hagyta, hogy a férfi a vizsgálóasztalnak döntse, és beléhatoljon. 

Ez már egyszer megtörtént, hasított belé az érzés. Más színű falak között, sápadt fény 
mellett, máskor, de ugyanígy feszült már ugyanannak a testnek. 

Az aktus nem tartott sokáig. 
Gábor örült, hogy véget ért, hogy megszűnt az elméjét markában tartó vágy. Sietve 

rántotta magára nadrágját, ingét és a fehér köpenyét. Idegesen babrált a ruha szélével. 
A nő lassan öltözött, nem nézett fel, a saját lábát bámulta. 
– Ismerjük egymást? – kérdezte bátortalanul a férfi. 
– Juli vagyok. 
– De találkoztunk már? 
A nő felnézett, értetlenül ráncolta homlokát. 



 
49 

– Igen. Többször is. 
– Hol? 
– Itt-ott. Csak akkor nem doktor volt. 
Gábor szája kiszáradt. 
– Hanem? Mi voltam? 
Juli vállat vont. 
– Nem tudom. Maga vitte el, amit kibányásztunk. 
A nő felöltözött, elindult az ajtó felé. Gábor közelebb lépett: 
– Találkozunk még? 
– Gondolom. 
Az ajtó becsukódott. A férfi lerogyott a székébe, ujjai között pörgette a tollat. Ládák. A 

rakodógéppel megragadta a ládákat, és feltette a futószalagra. Vasérccel teli, súlyos 
rakomány a Föld felé. 

Nem messze attól a helytől van a raktár, jutott eszébe, ahol a robbanóanyagot tárol-
ják. Csak egy kis tűz, és az egész telep a levegőbe repül. 

Gábor megrázta a fejét. Újra azt a bizsergést érezte, mint szex előtt. Vágy, hogy meg-
tegyen valamit, hogy egy kitörő orgazmussal a levegőbe repítse ezt a telepet. 

A halántékára tapasztotta tenyerét, egyszerre próbált emlékezni és felejteni. 
 
 
 
Billnek hívták a kollégáját, jól értett a rakodógépekhez, ő tanított meg mindent Gá-

bornak. Hogy mióta dolgozott ott, arra nem emlékezett, talán pár hónapja, talán csak 
pár hete. Mindenesetre elég jól összeszoktak. 

Rossz emlékek fűződtek ahhoz a helyhez. 
A rakományt futószalagra helyezték, amely zümmögve szállította a ládákat az űrhajó 

gyomrába. A bálnák – ahogy a bolygóközi teherszállítókat nevezték – időnként megje-
lentek, és elvittek mindent, amit kitermeltek a telepen. 

Miért nem vitték el a betegeket? Az agytumoros szerencsétlen bányászokat, hogy otthon meg-
gyógyítsák őket? Gábor hiába összpontosított, nem tudott rá válaszolni. Arra sem emlé-
kezett, hogy itt született-e a Marson vagy egy hasonló űrhajóval érkezett? 

– Karantén! – visszhangzott a fejében Bill hangja. Az örökké maszatos kolléga mindig 
rakodás közben elmélkedett, azért is kedvelték egymást. Bármiről tudtak beszélgetni, 
igazi komoly dolgokról, ám csakis munka közben. Szabadidejükben mintha megkukul-
tak volna. 

– Ez a betegség vagy mi a fene – kocogtatta meg a homlokát Bill, közben újabb láda 
alá irányította a gép villáit –, sokkal jobb helyen van itt, mint a Földön. Minek vinnének 
haza embereket? Kísérletezgetni? Itt is vannak doktorok, meg laboratórium, ha nagyon 
muszáj, itt is lehet a fejekben vájkálni. Szó szerint! 

Gábor együtt nevetett Billel. Milyen igaza volt! A mellékhatás – a fejlett izomzat és a 
tompa agy – még jól is jött a nehéz fizikai munkához. 

Aztán megtörtént a baj. 
Egyik alkalommal iszonyatos dübörgéssel borult le egy láda a futószalagról. Baleset 

volt, a rakodógép villája beszorult, és magával rántotta a rakományt. A konténer kire-
pedt, a vasérc nagy része a padlóra ömlött, félig maga alá temette Bill munkagépét is, 
még szerencse, hogy a férfinak nem esett baja. A vészjelző sziréna azonnal bekapcsolt. 
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Gábor rohant a baleset helyszínére, csak akkor lassított, amikor látta, hogy munkatár-
sa futva közelít, és mozgása normálisnak tűnik. Csak az arcából szaladt ki minden szín, 
szemében rémület tükröződött. 

– Mázlid volt! – nevetett erőltetetten Gábor, hogy oldja egy kicsit a feszültséget. 
– Férgek! – zihálta Bill. 
– Kikre gondolsz? 
– A ládákban! A vasérc között… húsz-harminccentis dögök. Csillogó hártyában… 

Vonaglanak! 
– Miről beszélsz? 
Bill megragadta Gábor zubbonyát, magához húzta a férfit, érezték egymás leheletét. 
– Az egyik haverom, tudod, Pjotr, mesélte nekem, hogy a halottak fejéből veszik ki 

ezeket a dögöket! Részeg volt, azt hittem félrebeszél… Erre most itt vannak…  
– Ennek semmi értelme – suttogta Gábor. Elhúzódott a kollégától. A sziréna hangja 

körülöttük visított, a sárga lámpák ütemesen halványultak, felizzottak. Mindjárt megér-
keznek a felügyelők, a bányásztanács emberei. 

– A Földre viszik ezt a sok dögöt, nem érted? – Aztán Bill kuncogni kezdett: – Én meg 
megláttam őket. Nekünk annyi, haver. Megyünk a bányába a többi idióta közé… 

Gábor még jobban szorította a fejét. Még mindig hallotta a szirénát, a felügyelők to-
pogó bakancsát. Lezárták a területet, megragadták őket. 

Sötét cella. Csöpögő víz. 
– Mit látott? – hallotta a színtelen hangot. 
– Semmit. 
– És Bill Alvarez? Ő látott valamit? 
És Gábor elmondta. Mindent elmondott, azt is bevallotta, hogy ő maga is látta a kifli 

alakú, csillogó burkokat. A szürke foltokat, amelyek a halottak agyában növekednek. 
 
 
 
Gábor rosszul aludt, csak forgolódott ágyában. Kettes zóna, tizennégyes lakás. Sötét 

falak, sárga fény, ismerős szagok, de minden alkalommal úgy ébredt, hogy nem tudja, 
hol van. 

Kettes zóna, tizenegyes lakás, mondta a kártya a nyakában, mondták a sebek a karján. A 
rendelő címét a combján fedezte fel minden reggel. 

Valamikor csupasz volt a lába – újabb emlék a múltból. Zavaros, egyre zavarosabb, 
ahogy megerőszakolva saját tudatát igyekezett megszülni az újabb szilánkot. 

Üveg. A tálcán eligazgatta az üvegpoharakat, mind szépen csillogott, ahogy az uraság 
szerette. A nagy palackban bor volt, érezte a savanykás hordó illatot, amikor kibontot-
ta. A rezidencián már nem húzhatta az időt a dugó eltávolításával. 

Fényes cipője kopogott a márványutánzatú padlón, ahogy végigment a folyosón az 
uraság szobája felé. A bányatanács elnöke elfoglalt ember volt, pontos időbeosztás 
szerint élte mindennapjait. A reggelit, az ebédet, a kávét és a szerény vacsorát mindig 
ugyanabban az időpontban kérte, és nem tűrt egy percnyi késést sem. 

Gábor meglátta magát a folyosó egyik tükrében, ahogy elsietett mellette, kezében a 
tálcával. Sötét ruháját egyetlen porszem sem csúfította, frissen borotvált arca csillogott, 
ahogy az egy előkelő úr szolgájához illik. 

– Nem szeretem az ilyen kíváncsiskodó tökfejeket – hallotta, amikor a tanácselnök 
rezidenciájához ért. Elmosolyodott. Kedvelte, amikor az uraság kijött a sodrából. – 
Hogyhogy mi legyen vele? Töröljétek a memóriáját… Leszarom, hogy károsodhat az 



 
51 

agya! Töröljétek és kész, aztán csinálhat valami alja munkát! Nem érdekel! Ha a végén 
bányász lesz, az sem! 

Gábor a könyökével megnyomta a csengőt. 
– Gyere! – hallotta bentről. 
Belépett. A tanácselnök a fotelben ült, lábát keresztbe rakta, éppen kikapcsolta az asz-

talra vetített képet. Az ötvenes 
éveiben járt, szeme fiatalosan 
csillogott. Ő nem betegedett meg, 
mint az emberek nagy része. 
Kiválasztott volt, immunis, ő 
irányított mindent, hiszen a kór 
nem tompította el az eszét, képes 
volt világos döntéseket hozni. 

Elmosolyodott a szolgát látva. 
– Tedd csak le! – intett. – Aztán 

mehetsz haza! Mára már nem 
kellesz. 

Gábor az asztalra helyezte a 
tálcát, mélyen meghajolt. 

Szerette ezt a munkát. Szeretett 
a nagyok közelében lenni, megíz-
lelni a hatalmat. Egy nap, talán 
neki is ez jut. 

 
 
  
Gábor az üveg fölé emelte a szkennert. A víznél sűrűbb, átlátszó folyadék ártatlannak 

tűnt, csak az orvos kezének remegése árulta el, hogy valami nem stimmel vele. 
– Hívhatom a következőt? – kérdezte a nővér. 
– Még nem – Gábor a fogai közül préselte ki a szavakat. 
A szkenner kijelzője kísértetiesen hasonló adatokat mutatott, mint a tumor esetében. 

Nem lehet véletlen egyezőség! A doktor homlokára verejtékcseppek ültek. 
Mit csinálunk mi itt? Megtörölte homlokát, és nem törődve Andi kérdő pillantásával, 

áttámolygott a kisebbik szobába a megfigyelt gyermekekhez, és becsukta maga mögött 
az ajtót. A szkennert még mindig a kezében fogta. 

Az egyik gyermek felsírt. Beteg gyerek, nézett rá rémülten Gábor. Mi tettük azzá! Én 
tettem azzá! Miért? Miért? Miért? 

Eszébe jutott a bőrfotelben terpeszkedő tanácselnök, a csilingelő kristálypoharak, 
mind megtöltve borkülönlegességgel. Ki tudja, mikor hozatta őket a Földről a soha 
meg nem betegedő kiválasztott. 

Fel kéne robbantani mindet! A doktor a fogát csikorgatta. 
Felemelte a szkennert, felvételre állította, és a saját fejéhez emelte. 
Visszanézte a képet: az agyában egy viszonylag kicsi, szürke daganat növekedett. 

Nagyon nyelt. Számított rá, a zsigereiben érezte, hogy ez az igazság. Még sok év van 
hátra, hosszú a leépülési idő, amíg a tumor szétrágja az agyát, és ő meghal. 

És elviszik a hullaszállítók… Megszédült, a falnak támaszkodott és öklendezni kez-
dett. Összeállt a kép végre, a szilánkok újra egy repedezett képet adtak ki. 

A hatalom célja az élet – villant eszébe, de nem tudta, hogy miért. 
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Miért? Miért? Miért? 
– Jól van, doktor? – nyitott be Andi nővér. Hangjába aggodalom vegyült. 
– Persze, hívja csak a következőt. 
Gábor letörölte a nyálat a szája széléről, megpaskolta az arcát, hogy a szín visszatér-

jen belé. 
Juli érkezett, szégyenlősen fonta össze az ujjait maga előtt, egyik lábáról a másikra 

állt. A doktor köhintett. 
– Andi, kérem, hagyjon magunkra. 
– De… 
– Kérem! – Gábor hangja élesen csattant. A nővér bólintott, kiment, léptei visszhan-

goztak a folyosón. 
Juli azonnal vetkőzni kezdett, a doktor először szólni sem bírt, aztán a nőhöz lépett, 

és határozottan lefogta az izmos karokat. 
– Ne, ne! 
– Nem akarod? – Juli homloka ráncba szaladt, ajka lebiggyedt. Gábor sóhajtott. A nő 

illata ismét elragadta, a vágy azonban nem ébredt fel. 
– Nem. Most nem… – A férgekre gondolt, a szürke, mocorgó dögökre, ahogy felza-

bálják a fehér- és szürkeállományt. Szimbiózisban élhetnek, futott át rajta a gondolat, 
hiszen az izmok növekedésnek indulnak, csak az értelem tompul. 

Megint megszédült. Ezt most én gondolom? – hasított belé a furcsa képzet. – Vagy ez a 
dög a fejemben? 

– Azt hittem, együtt leszünk – mondta szomorúan Juli. 
– Igen, én is azt hittem, de… – Gábor elakadt. Nem akarta elmondani az igazságot. 

Nem volt biztos, hogy a nő megértené. – Te bányász vagy, én meg orvos. Nem ugyan-
abba a kasztba tartozunk. Nincs értelme… 

Juli megragadta a férfi vállát. Erős ujjai a kulcscsontba vájtak. 
– Gyereket akarok tőled! 
Gábor megrázta a fejét, és magához ölelte a nőt, arcát a nyakához nyomta. Mélyen 

magába szívta az illatát. 
Mindig is szerettem érezni őt, gondolta. Eszébe jutott a pillanat, amikor egymás mellett 

feküdtek, Juli a mellkasára fektette fejét, ő meg hosszú haját simogatta… 
  
 
 
…A tágas hálószobájukban, a széles ágyukban. Szeretkeztek is, igen, és kimerülten 

hallgatták egymás szívdobogását. A nő vékonyabb volt, puhább, a haja hosszabb. Az 
illata viszont semmit sem változott, csak bőrére több kosz tapadt a bánya mélyéről. 

Gáborba belehasított a felismerés: akkor éjjel már öt éve házasok voltak! Meg akarta 
rázni a nőt, hogy arra kérje, ne menjen el, hogy térjen vissza hozzá, hogy emlékezzen… 

…Megszólalt a sziréna. Fülsértő módon, úgy, hogy sírását a gyomrukban érezték. 
„Riadó! A kettes tárna beomlott! Riadó! A kettes tárna beomlott!” 
Ugyanúgy, mint ahogy akkor éjjel, amikor egymás mellett feküdtek. 
Azonnal hívni akarta a tanácselnököt, hogy megkérdezze, minden rendben van-e, és 

hogy megtudja, milyen utasításokra számíthat, ám a kapcsolat nem jött létre. A robba-
nás valószínűleg tönkretette a hálózatot. 

Juli magára húzta a takarót, csak rémült szeme látszott a vászon pereme fölött. 
– Mindjárt visszajövök! – ordította túl a szirénát Gábor. Magára kapta ruháját, az in-

get félig-meddig a nadrágjába tűrte, és kirohant a lakásból. A széles alagúton keresztül 
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futott, félrelökte a zavarodott járókelőket, minél hamarabb a tanácselnök rezidenciájára 
akart érni, hogy biztosítsa urát szolgálatairól. 

Csak úgy léphetett előre, ha ő volt a legjobb, a legmegbízhatóbb. 
A vaskos kapu az ujjazonosítást követően kinyílt, az őrök meg sem állították, ismer-

ték már jól. 
Örökkévalóságnak tűnt, amíg a lift felért a megfelelő emeletre. Gábor végigrohant a 

márványutánzatú folyosón, léptei csattogtak, a végén fújtatva lökte be az ajtót. 
Gyomra felfordult, térde megadta magát. A férfi összecsuklott, remegő karjával tá-

maszkodott a hideg padlón. Tekintetét nem tudta levenni az óriási hernyóról, amely 
szelvényes testével a fél szobát elfoglalta. 

Csápjaival a fotelben ülő tanácselnök fejét fogta, és zümmögő hangot adott ki, bár 
Gábor se szemet, se szájat nem fedezett fel rajta. 

Az uraság mosolygott, tekintete a távolba révedt. Suttogott. 
– Meg tudom kettőzni a kitermelt mennyiséget, természetesen, de alapvetően a földi 

igényeknek megfelelően szállítunk. Attól félek, gyanút fognának odaát. 
A puffadt hernyó megint magas hangon duruzsolt, a csápok megremegtek a férfi ko-

ponyája körül. 
– Igen, a munkások kellően erősek és nem lázadoznak. Köszönjük. Nem, nem szük-

séges… 
Gábor nem hitt a szemének. Ez csak rémálom lehet, egy förtelmes, visszataszító látomás! Ez 

nem a valóság! Ilyen nincs! 
A tanácselnök ránézett, arca elkomorult. 
– Mondtam, hogy sose gyere be engedély nélkül. Sose! 
 
 
 
Az emlék megszakadt, és Gábor tudta, bármennyi kapszulát is nyel le, ott, a tanácsel-

nök szobájának padlóján véget ért egy élet. Egy lehetőség. 
A sziréna vijjogása kitöltötte a bányatelep folyosóit és járatait, miközben az embere-

ket lökdösve igyekeztek Julival a tárnák felé. 
Ez nem történhet meg! Sohasem szabadott volna megtörténnie. A Földet meg kell védeni a 

borzalmas dögöktől, a rothadt lelkű vezetőktől. Még hogy tumor! Még hogy nincs gyógyszer. 
Volt ellenszer, és Gábor tudta is, mi az. Túl régóta motoszkált már a fejében a gondo-

lat. Csak reménykedett, hogy nincs túl késő, hogy még nem jutott a Földre túl sok fé-
reg. 

Juli az ujjlenyomatával kinyitotta a raktár ajtaját, aztán Gábor belökte a nőt tágas, sö-
tét terembe. Belépett ő is, bezárta maga mögött az ajtót. 

– Vetkőzz! 
Juli nem ellenkezett, lassan kibújt a kezeslábasából, míg a férfi a robbanóanyagok kö-

zül megkereste a legerősebbet. Bőven elég lesz, hogy az itt felhalmozott mennyiség 
eltüntesse a telepet a Mars felszínéről mindörökre. 

Beállította a visszaszámlálót, és felpillantott Julira. Felesége meztelenül toporgott a 
ládák mellett. 

Gábor is ledobta magáról a ruháit, átölelte a nőt, és gyengéden a robbanóanyaggal 
teli dobozokra fektette. Megcsókolta, és a fülébe súgta: 

– Két percünk maradt! 
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Valyon Tamás 
 

 

A halhatatlanság 
ára 

 
 

 
A csengő hangja szinte fülsüketítően szólt a túlméretezett kriptára emlékeztetető kú-

ria halálos csendjében. Az épület szobáinak javát rég lezárták, hisz senki sem használta. 
Az elhúzott függönyök félhomályba burkolták a magas boltozatú folyosókat és az 
óriási előcsarnokot, melyből két, egymással szemközti, ívelt lépcső vezetett a második 
emeletre. Bútor alig látszott az előcsarnokban, az áporodott levegő hűvös volt, hiszen 
kint tombolt a tél, bent azonban nem fűtöttek. 

A csengő hangjára egy sápadt bőrű, törékeny teremtés suhant le a lépcsőn. Léptei 
puhák voltak, mégis kissé szögletesek. Régimódi cselédruhába bújt, csinos arcú ifjú 
lányt formázott. Az ajtóhoz ment és gondolkodás nélkül kitárta. 

– Üdvözlöm! – szólalt meg a kapuban álló rókaképű férfi. Szürkéskék öltönye, mely 
úgy simult hozzá, mintha a bőre lenne, alig ütött el hamuszürke arcától. Jobb kezében 
egy fekete aktatáskát tartott. Bár az udvarban hideg volt, és a férfi öltözéke cseppet sem 
tűnt melegnek, látszatja sem volt annak, hogy fázna.  

Karikás szemivel végigmérte a cselédlányt, majd behízelgő hangon bemutatkozott: – 
A nevem Geraszim Mortal. Mr. Williesszel van találkozóm. 

– Igen, kérem, jöjjön be – lépett félre gépiesen a lány, mire Mortal átlépte a küszöböt. 
Elegáns bőrcipője halkan koppant a hófehér járólapon. Jelentőségteljesen felmérte az 

előcsarnokot, majd halkan hümmögött egyet. Mint aki egyszerre megértett valamit, 
amit eddig nem tudott hová tenni. 

– Willies gazda a hálószobában várja – búgta a lány dallamos hangon. Az emelet felé 
mutatott. – Kérem, kövessen. 

A lány felvezette Mortalt az emeletre, ott átvágtak egy rideg, sterilnek tűnő hófehér 
folyosón. Az utolsó ajtónál megállva a lány benyitott a széles ajtón. 

– Willies gazda, Mr. Mortal megérkezett. 
A szobából nem jött válasz, legalábbis Mortal nem hallotta. A lány ellépett az ajtóból 

és befelé intve jelezte, hogy Mortal beléphet. Az öltönyös férfi így tett. 
A szobát széles franciaágy uralta, szembe vele egyetlen fiókos komóddal. Az ágy 

mellett infúziós állványok, gyógyszeradagoló automaták és egyéb orvosi gépek álltak, 
mintha csak kórházi szobában járna az ember. Mögöttük a falnak támasztva méretes 
lélegeztetőgép szuszogott csendben. Az ablak alatt tolószék pihent, azzal szemben, az 
ágy túloldalán faszék állt. A behúzott függönyök miatt itt is félhomály uralkodott, és 
valószínűleg jó ideje nem szellőztethettek, mert a levegő áporodott volt, viszont a fűtés 
ment. Túlságosan is, Mortal arca szinte azonnal gyöngyözni kezdett, amint belépett a 
helyiségbe. 

– Üdvözlöm, Mr. Willies. Geraszim Mortal vagyok – mutatkozott be, meg sem pró-
bálva kezet nyújtani az ágyban fekvő félholt férfinak. 
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Edgar Willies holtsápadt bőre a csontjaira aszalódott. Fénytelen, véreres szemeiből 
folyamatosan váladék csordogált; egykor dús hajából csak megőszült foltok maradtak 
töppedt koponyáján. Orrából, karjából és alfeléből csövek álltak ki, melyek az orvosi 
berendezésekből s infúziókból indultak ki. Cserzett ajkai remegtek, ahogy megpróbált 
szavakat formálni. 

– Isten hozta szerény hajlékomban – mondta alig hallható, rekedt hangján. – Már na-
gyon vártam. Foglaljon helyet – erőtlenül megemelte vézna karját és a faszékre muta-
tott. 

Mortal készséggel leült. Aktatáskáját a szék mellé helyezte, olyan finoman, mintha 
csak porcelánból lenne. 

– Nos, Mr. Willies – kezdte mértékletesen –, én vagyok az ön ügyintézője. Mint ahogy 
azt már bizonyára tudja a közvetítőtől, ez azt jelenti, hogy a kérelmét elfogadtuk, üzleti 
kapcsolatunk a végső stádiumba lépett. 

Szavaira Willies beesett arcán halvány mosoly jelent meg. 
– Azonban még vannak bizonyos ügyleti kérdések, amiket tisztáznunk kell az eljárás 

megindítása előtt. 
– Gondoltam – hörögte Willies. – Nézze, Mortal, igazán nem akarok türelmetlenked-

ni, de nincs sok időm. Az orvosok csupán három hónapot jósoltak. Ez négy hónappal 
ezelőtt volt. – Willies minden mondat után hatalmasat szívott az orrában eltűnő lég-
csőből. – Csak azért tartok ki, mert a maguk közvetítője az örök élet ígéretével állított 
be a kapumon. Négy hónappal ezelőtt – újabb nagy levegő vett, majd egy rövid köhö-
gési roham következett. – Az előleg, amit átutaltam, a vagyonom negyede volt… és a 
teljes ár még kétszer annyi. Szóval bármiféle ügyleti kérdései vannak, a válaszom 
mindre igen, ha ez eddig nem lett volna nyilvánvaló. 

– Megértem a türelmetlenségét, Mr. Willies – bólintott szenvtelenül Mortal. – Azon-
ban önnek is meg kell értenie valamit. Minden pénz, amit fizet, az új testének elkészíté-
sét fedezi. Ám nem ez a halhatatlanság igazi ára. Az én feladatom, hogy ezt megértes-
sem magával. 

– A közvetítő szerint – recsegte Willies erőtlenül – a tudatom egy gép testbe kerül. Ezt 
értem. 

– Sajnos, kétlem – rázta meg a fejét Mortal rezignáltan. 
– Nézzen körbe! – remegő kézzel rámutatott az orvosi berendezésekre. – Gépek tar-

tanak életben, immár több mint egy éve. Maga szerint számít nekem, hogy majd egy 
gépben kell élnem? 

– Az nyílván nem – felelte Mortal hűvösen. – De nem az eljárás utáni életéről van szó, 
hanem arról, amit fizetnie kell érte. Ezt kell megértenie. Ez nem pénz, nem az eddigi 
életének feladása, hanem a halála. Az örök életért meg kell halnia és meg kell ölnie 
magát. 

– Évek óta szemben állok az öreg kaszással… – újabb köhögőroham tört rá, s úgy fes-
tett, hogy a lelkét is kiköpi a végén. – Nem félek tőle. Szívesen meghalok, ha utána újjá 
éledhetek. 

– Nem érti… – rázta a fejét Mortal csüggedten. 
– Értem én! – rivallt rá Willies, és kis híján megfulladt az erőlködéstől. Hatalmas kor-

tyokban vette a levegőt, miközben próbált újra megszólalni. – Ne játszadozzon velem, 
Mortal! Fizettem maguknak, elfogadtam a feltételeiket. Elrendeztem az életem… Most 
kérem az árut, amiért fizettem! 
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Mortal összeszűkült tekintettel méregette az alig élő Williest. Arcáról semmiféle ér-
zelmet nem lehetett leolvasni. Kisvártatva felkapta az aktatáskáját, kinyitotta és előka-
pott belőle néhány átlátszó digilapot. 

– Ahogy óhajtja, Mr. Willies – mondta, miközben az öreg orra elé nyomta a 
digilapokat. – Íme, a szerződések. Az elsőben kijelenti, hogy teljes mértékben megértet-
te az eljárást, valamint annak következményeit. Kérem, olvassa át, majd nyomja alá. 

Willies ügyet sem vetett arra a temérdek szövegre, ami a digilapon terpeszkedett. A 
bal alsó sarokban lévő kis négyzetnek nyomta az ujját, mire a digilap eddig szürke 
szövegei és kerete zöldre váltott. 

– Ezen pedig jóváhagyja, hogy számlájáról leemeljük a kiborg test előállításához 
szükséges összeget. – Willies ezt is azonnal alányomta. 

Mortal eztán szó nélkül eltette a digilapokat, bezárta az aktatáskát, majd felállt. 
– Rendben van, Mr. Willies. Csak, hogy még egyszer utoljára tisztázzuk, persze im-

már a visszakozás lehetősége nélkül. Ön hozzájárult, hogy agyának neuronhálózatáról 
másolatot készítsünk, melyet integrálunk egy neuron alapú processzorban. A procesz-
szort egy, az ön fiatalabb és életerősebb testéről mintázott kiborgba helyezzük el, ezál-
tal örök életet biztosítva magának. – Rövid szünetet tartott, időt hagyva Williesnek, 
hogy megrágja a hallottakat. Persze mindezt már a közvetítő is elmondta, nem is egy-
szer. A haldokló férfi bólintott. 

– Az eljárás után maga, Edgar Willies a külvilág számára is meg fog halni, vagyis 
minden eddigi kapcsolata megszűnik, új identitást fog kapni. Az eljárás teljesen tör-
vénytelen, ennél fogva, amíg a törvények meg nem változnak, titokban kell tartani, 
hogy az ön teste mesterséges. Mérnökeink húsz-harminc éven át képesek lesznek öreg-
bíteni a külsejét bizonyos eljárásokkal, de aztán újra identitást kell változtatnia. Érthe-
tő? 

– Mint mondtam már nemegyszer, igen – hörögte Willies ingerülten. 
– Rendben van, Mr. Willies – bólintott Mortal. – Még egy hónapig tartson ki, amíg 

összeszereljük a testet. Azután magáért jövünk, hogy elkészítsük a személyiségmásola-
tot. 

– Alig várom, Mortal. De ne késlekedjenek… 
Nem késlekedtek. Mortal pontosan egy hónap múlva újra megjelent a Willies kúriá-

ban, két ápoló társaságában. Williest tolószékébe ültették, majd mentőautóval a reptér-
re vitték. Onnét repülővel átszállították egy szigetre, ami valahol a Karib-tengeren 
lebegett békésen. Mortal szerint a szigetet a vállalata hozta létre, hogy ne legyenek 
szem előtt. 

Mortal ezt leszámítva csak az eljárásról, a kiborg test lehetőségeiről és az új élettel já-
ró kötelezettségekről beszélt.  

– Ezentúl élesebbek lesznek az érzékszervei, szinte fáradhatatlanná válik, és emberfe-
letti erővel ruházzák fel. Ugyanakkor képes lesz mindenre, amire betegsége előtt – 
magyarázta az öltönyös férfi szokatlanul lelkesen. – Ehet, ihat – ez utóbbi szükséges is, 
mivel az élő szövetet csak így tarthatja fenn – nőkkel hálhat, még akár le is részegedhet. 
Ugyanakkor a gyermekáldásról le kell mondania, és havonta egyszer jelentkeznie kell a 
karbantartóinál ellenőrzésre, mert a mesterségesen előállított élő szövet, ami bevonja a 
fémvázat, igen kényes.  

Willies ezzel teljes mértékben tisztában volt, s nem csak azért, mert már számtalan-
szor a szájába rágták, hanem mert élete folyamán számos kiborg szolgája volt. Igaz, 
azokat nem egy emberi tudat működtette, hanem egyszerű, emberek által írt vezérlő-
programok. Persze azok, MI ide vagy oda, közelébe sem értek egy embernek. 
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A szigetre érve a reptérről egy üdülőparadicsomnak is beillő épületkomplexumba 
vitték. Napsütés, strand, mindenfelé bikiniben járkáló gyönyörű nőket és úszónadrá-
gos, izmos, fess férfiakat látott, vihorászva, csicseregve, ízletes koktélokat iszogatva, 
napozva. 

– Az új élete, Mr. Willies – mutatott körbe Mortal. 
– Hány embert alakítottak már át géppé? – kérdezte leesett állal Willies, aki most elő-

ször nem tűnt haldoklónak. Látva a megelevenedett jövőjét, új erőre kapott. Légzése 
egyenletesebb lett, szemében életkedv gyúlt. 

– Többet, mint hinné. Ezért is vélekedünk úgy, hogy mindaz, ami itt folyik, már nem 
sokáig lesz törvénytelen. Mehetünk? 

Willies bólintott, mire betolták az egyik magas faépültbe. Ami csak kívülről tűnt fából 
készültnek, belülről már ugyanúgy festett, mint minden nagyvárosi, panelekből össze-
rakott kórház. Williesnek ismerős volt a sterilség és a jellegzetes szag, mely minden 
gyógyintézet sajátja. 

Betolták egy liftbe. Mortal az utolsó, mínusz kilences számú gombot nyomta meg. A 
felvonó némán elindult, majd kisvártatva apró döccenővel megállt. 

– Az új élet kapuja. Felkészült? – lépett ki Mortal a liftből, mikor a falba csusszant az 
ajtó. 

Willies bólintott, bár feleslegesen. Akár felkészült, akár nem, innét már nem volt visz-
szakozz. De nem is akart visszalépni. Hónapok óta alig élt, és egy éve rettegett a halál-
tól. Most pedig az örök élet várt rá. A világ végéig egészséges lehet, az idők végezetéig 
szívtipró, és mindenekfölött, emberfeletti az örökkévalóságig. Őrült lett volna vissza-
fordulni mindennek a kapujában. 

– Már rég felkészültem, Mr. Mortal – mondta lelkesen, barátságosan. 
Mortal arcára, amióta Willies ismerte, most először ült ki valamiféle érzelem. Az elé-

gedettség. Ez is csak átsuhant rajta. 
Az öltönyös férfi elküldte az ápolókat, majd ő maga tolta be Williest az egyik szobá-

ba. Ott csupán egyetlen ágy állt, amin nem volt se takaró, se párna, csak egy furcsa 
fejtámasz, amihez szemvizsgálatokon használt szemüveget és egy rohamsisakra emlé-
keztető fejvédőt erősítettek. 

Mortal segített Williesnek felfeküdni az ágyra. Úgy emelte meg a vézna embert, 
mintha csak valami rongybabát kapott volna fel, ami körül csövek kanyarognak. A 
fogása mégsem volt durva, éppen ellenkezőleg. 

Willies lefeküdt. Egy testes ápolónő lépett be a szobába, kezében injekciós pisztollyal. 
– Ez az anyag felélénkíti a neuronokat az agyában, így jobban fogjuk látni őket, ami 

megkönnyíti a lemásolásukat – mondta a nő, majd Mortalra pillantott. – A test készen 
áll a beültetésre. 

– Remek – bólintott Mortal, azután Willies felé fordult. – A nővér gondjaira bízom. Én 
átmegyek a testéhez, pár perc múlva ott találkozunk. Isten önnel, Mr. Willies – azzal 
kisétált a szobából. 

Willies furcsállotta Mortal utolsó szavait, de nem fordított különösebb figyelmet rá. 
Nehezen lélegzett és fáradt volt, mégis izgatott, mint egy kisgyerek karácsonykor. 
Szíve hevesen kalimpált a mellkasában, tenyere izzadt. Türelmesen várta, hogy a nővér 
gyengéden a szeme elé igazítsa a szemüveget, utána szorosan a koponyájára erősítse a 
rohamsisakot. 

– Hunyja be a szemét, lazítson! – mondta negédesen a nő. – A folyamat gyors és fáj-
dalommentes. Beadom a serkentőt, aztán háromig számolok, mire ön máris az új testé-
ben lesz. 
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Willies nem szólt, csak lehunyta a szemét. Mélyet szívott a palackja levegőjéből. Érez-
te a nyakának nyomódó pisztolyt, hallotta annak sziszegését.  

– Egy… 
Emlékei hirtelen megélénkültek. Minden egyszerre tódult a felszínre. Megjelent előtte 

első születésnapi tortája, ami egybefolyt az első szerelmes csókkal. Anyjának halála 
egybemosódott gyermeke születésével. Lelkében érzések kavarogtak, összegabalyod-
tak, ragacsos masszává váltak. Harag, bánat, öröm és gyűlölet váltották egymást, 
ahogy az emlékképek villámként száguldottak keresztül tudatán. 

– Kettő… 
Egy pillanatra néma csönd és sűrű sötétség lett úrrá a tudatán. Nem hallott, nem lá-

tott. Mintha egyszerre kikapcsolt volna minden érzékszerve. Talán ez a halál? Tudatos 
létezés a nagy semmi közepén? Ám mindez csak egy pillanat volt, a másodperc tört 
része, aztán érzékszervei visszakapcsoltak. 

Az agya szinte elolvadt, ahogy a külvilág soha nem tapasztalt részletességgel tört rá, 
pedig még ki se nyitotta a szemét. Csupán hallotta a körülötte lévőket. Azonban nem 
csak a beszélgetésüket, hanem ahogy a cipőjük gumitalpa a padlóhoz súrlódik, ahogy 
halkan veszik a levegőt. 

Emellett a tapintás is más érzést nyújtott. Csupasz kezét lassan végighúzta az aszta-
lon, amin feküdt. Egy hihetetlenül girbegurba asztalon. Vagy nem is olyan girbegurba? 
Ahogy egyre simogatta a lapot, kezdett rájönni, hogy a huplik, amiket érez, valójában 
nem nagyobbak néhány tizedmilliméternél. 

Az új testében van. Az új, tökéletes géptestében. Kinyitotta a szemeit, hogy végre lát-
hassa a világot. Vakító lámpafény szúrt a szemébe, ami a másodperc tört része alatt 
kompenzált. A fény tompulni kezdett, majd szinte kialudt. De nem csak egy fény, min-
den fény. Infra, ultraibolya, fények egész serege a látható tartományon kívül, amikről 
talán még nem is hallott. Új színek hosszú skálája jelent meg előtte, ahogy felült és 
körbenézett a szobában. 

A látásának élessége pedig, mint egy pofon, úgy hatott rá. Látta a ruhák szövetszálai 
közötti réseket, a falak milliméteres repedéseit, a levegőben szálló porszemcséket. Ép-
pen csak az emberi bőr pórusait nem. 

Csodálatos volt. S mikor mélyet szippantott a levegőből, az mennyei érzésnek bizo-
nyult. A steril levegő is negédesnek tűnt. Frissítőbbnek, mint a hideg forrásvíz egy 
forró napon. Nem esett nehezére beszívni az üde levegőt, és nem tört rá fullasztó kö-
högési roham. Úgy lélegezhetett, mint minden ember. Legalábbis, mint minden olyan 
ember, aki kiborg testet vett magának. 

– Isten hozta az új életében, Mr. Willies – üdvözölte elégedetten Mortal. 
Willies felé fordult. Széles mosoly terült szét az arcán, amit a döbbenet váltott fel. Új 

szemével a hősugarakat is látta. Mortalból nem áradt annyi hő, mint a körülöttük sür-
gölődő három másik férfiból. Új bőrén át azt is megállapíthatta, hogy pontosan öt fok-
kal hidegebb Mortal, mint a többiek. 

A szaga is más volt. Az emberekből a dezodorok szagán kívül gépolaj, piszok és iz-
zadtság szaga áradt. Mortalból csak valami fura savanykás illat. 

– Maga is kiborg – mondta Willies. 
– Úgy van – bólintott Mortal. – Az elsők egyike, afféle prototípus – az ápolók felé for-

dult. – Az érzékszervei tökéletesen működnek. 
Egyetértő bólintások érkeztek. 
A következő percekben a három ápoló, akikről közben kiderült, hogy valójában mér-

nökök, számos vizsgálatot elvégeztek. Szem-kéz koordináció teszt, érzékszervek felmé-
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rése, emlékező képesség és beszédkészség tesztelése. Willies néha karácsonyfának 
érezte magát, annyi mindent ráaggattak. Közben Mortal folyamatosan arról mesélt, 
miféle különbségek vannak kettejük között. Willies testhőmérséklete és szaga már 
sokkal közelebb van az emberhez, arca több mimikára képes, a bőre strapabíróbb. Rá-
adásul felsorolt számos műszaki dolgot is, amiből Willies semmit sem értett, és ami 
nem is érdekelte. 

Ő inkább csak élvezte, hogy járhat, lélegezhet, hogy nem érzi gyengének magát. El-
múlt a keze remegése, arca újra telt és ápolt volt, teste visszanyerte erejét. Szinte kedve 
lett volna meztelenül kirohanni a strandra, hogy mindenkinek megmutathassa magát, 
majd fejest ugrani a tengerbe és addig úszni, míg el nem fárad… Merthogy elfáradha-
tott, a testének ugyanis szüksége volt utántöltési időre. 

Mortal szerint a kiborg test is a táplálékokból nyeri az energiákat, amiket az alvási 
periódusban dolgoz fel. Vagyis a géptest elfáradhat, és akkor bizony le kell pihenni. 
Állítólag ezt ki lehetett volna küszöbölni, ám az átültetett emberi tudat képtelen meg-
lenni alvás nélkül. Hiába az agy elhagyása, a szellem annyira hozzászokott az alvás-
hoz, hogy nélküle rövid úton megőrülne. Így hát az időszakonkénti feltöltődéssel 
kényszerítik a kiborg testbe bújt embereket a pihenésre. 

Willies ennek csak örülni tudott. Sőt, várta. Rég aludt már egy jót. Az elmúlt hóna-
pokban inkább elájult, mikor fáradtsága már fájdalmain is túlnőtt. Aztán, amint eléggé 
kipihente magát, a fájdalom felverte. 

– Már csak egy valami van hátra – mondta Mortal, miután a mérnökök befejezték a 
vizsgálatot és távoztak. 

– Éspedig? – érdeklődött Willies kíváncsian, miközben felöltötte új ruháit. Nem gon-
dolta, hogy van még valami dolga a testcsere után. Biztos alá kell írnia valamit. 

– Az ár, amit meg kell fizetnie – mondta komoran Mortal, és feltárta a szoba ajtaját. 
A testes ápolónő lépett be, aki ismerős tolószéket tolt maga előtt. A székben pedig 

egy aszott, sovány, erőtlen ember ült, kinek orrából egy cső indult ki, majd tűnt el a 
szék háttámlájára erősített oxigénpalackban. 

– Mortal, mi folyik itt? – a vézna kis ember szava elakadt, ahogy Williesre, önmagára 
nézett. – Mégis mit jelentsen ez? 

A kiborg Willies szóhoz sem tudott jutni. Arcára undorral kevert döbbenet ült ki, 
ahogy végignézett a félholt férfin. Tudta, hogy önmagát látja, azaz azt, aki volt, de 
mégis, hányingere támadt, ahogy a beesett, száraz arcra pillantott, s ahogy az orrát 
megcsapta a több hónapos mocsok, vizelt és ürülék szaga. 

– Hogyan… lehetséges ez? – sikerült végre kimondania pár szót. – Azt hittem, átke-
rültem ebbe a testbe – bökött magára. 

– Mint első találkozásunkkor mondtam – kezdte Mortal tárgyilagosan –, ön nem ér-
tett meg engem. – Egyikükről a másikukra pillantott. – Nem értette meg az árat, amit 
meg kell fizetni a halhatatlanságért. 

– Azt mondta, az örök életért meg kell halnia és meg kell ölnie magát – idézte szóról 
szóra a kiborg Willies Mortált, s még az arcának részleteit is fel tudta idézni. 

– Badarság – hörögte a haldokló Willies. – Engem átvert, Mortal! Nem ezért fizettem. 
Mortal olyan szúrós pillantást villantott meg a tolószékben ülő férfi felé, hogy még az 

ápolónőt is kirázta a hideg. A kiborg Willies ezt jól látta. 
– Nem vertem át, maga félkegyelmű! Ön nem értett meg. Azt mondtam, lemásoljuk a 

neuronhálózatát, és azt ültetjük át egy kiborg testbe. Nem a maga tudatát, csak a máso-
latát. A tudatot nem lehet eltávolítani a testből, csak a halállal, akkor viszont már nem 
befogható. 
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– Tehát másolat vagyok? – kérdezte a kiborg Willies. 
– Az eredetivel kilencvenkilenc egész kilencvenkilenc százados pontossággal meg-

egyező másolat – felelte Mortal büszkén. – Az én időmben még egy tizedes volt az 
eltérés. 

– Nagyszerű! – horkantott a haldokló Willies. – De ez nem az, amit kértem. Nem va-
gyok halhatatlan! 

– De én igen – vágta rá a kiborg Willies. – És én te vagyok. 
– Te csak egy bádogkasztni vagy, az emlékeim másolatával – fröcsögte Willies, gör-

csösen markolva a tolószéke karfáját. Fuldoklott, de nem érdekelte, dühöngeni akart. 
Átverték, nincs örök élet. 

– Nézőpont kérdése, Mr. Willies – ragadta magához a szót Mortal, majd felnyitotta 
elengedhetetlen aktatáskáját és előhúzott egy pisztolyt. A két Willies döbbenten meredt 
a fegyverre, amit az öltönyös férfi a kiborg orra elé dugott. – És most fizessék meg az 
árat! 

– Lőjem le? – blokkolta le a döbbenet a kiborgot. 
– Mindkettő nem élhet. Az egyik megszületik, a másik meghal – jelentőségteljesen 

végignézett a két Williesen. – Meg kell értenie, hogy mindaz, ami magával történt, 
halálosan komoly, és szeretnénk, sőt, akarjuk, hogy legyen oka komolyan is venni – 
fűzte hozzá ijesztően kimért hangon. – Felszámolja az előző életét. A teljes életét, hogy 
titokban tartsa mindezt – körbe mutatott. 

A kiborg a pisztolyra meredt. A szinte tökéletesen megmunkált fém apró gödreit ta-
nulmányozta, miközben az olajos, puskaporos szagot ízlelgette. Kirázta a hideg. 

– Lője le maga! 
– Én csak az árus vagyok, Mr. Willies. Maga a vevő. Magának kell fizetnie. 
Willies a néma döbbenetben figyelő tolószékes férfira meredt. Magára. Az erőtlen, 

halálos beteg Williesre, aki alig egy órája még ő volt. Emlékezett a légszomjra, a mell-
kasát marcangoló fájdalomra, az erőtlenségre, mely miatt egy teáskanalat sem tudott 
megemelni. A tehetetlen, megalázó napokra, amikor mozdulatlan feküdt, akár ennie, 
akár ürítenie kellett. Egy időszakra, amire bár ne emlékezett volna! Ami bár sose lett 
volna! 

Elvette a pisztolyt. A súlyát dekagrammra pontosan meg tudta állapítani. Érezte a 
rücsköket a markolaton és Mortal kezének ottmaradt melegét. Bámulatos érzés volt. 

– Ezt nem teheted! – csattant fel kétségbeesetten a haldokló Willies. Megpróbált kiug-
rani tolószékéből, de az ápolónő elkapta és visszanyomta. – Te csak egy ótvaros kon-
zerv vagy, sose leszel több – kapálózott a nő szorításában. Hiába. A robosztus hölgy 
bár nem volt kiborg, testi ereje így is jóval meghaladta a haldokló férfiét. 

Willies az ujját az elsütő billentyűre helyezte. Apja régen megtanította fegyverrel 
bánni. Úgy emlékezett azokra az időkre, mintha egy perce történtek volna. 

Hüvelykujjával elkattintotta a biztosító pecket. Hallotta a fémtok mélyéről jövő kat-
tanást. 

– Nem teheted! – sikította a haldokló Willies, elfeledkezve légszomjáról, fájdalmairól, 
önmagáról. – Nem ölhetsz meg engem! Magadat! Nem vagy képes rá! 

A kiborg felnézett, bele az ember szemébe, s a két Willies számára minden megvilá-
gosodott. Tudták, mire gondolnak, mi fog történni. Hisz egyek voltak, ugyanazt gon-
dolták, ugyanazt tették volna a másik helyében. 

A haldokló megnyugodott, hörögve nagy levegőt vett. A kiborg célra emelte a pisz-
tolyt, mélyet szippantott a hűvös, steril levegőből. Készek voltak megfizetni Edgar 
Willies halhatatlanságának árát. 
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AVANA PÁLYÁZATOK 

 
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 fogalmaz-

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

ről, jelen társadalmunkról, annak bármely szegmenséről, de fogalmazzon meg elképzelése-
ket arról, hogy 100 év elteltével minderről, hogyan vélekednek majd az emberek. Írja le, 
figyelmeztetéseit, hogy véleménye szerint mire kell vigyázniuk utódainknak, ha meg sze-
retnék óvni a civilizációt a rá váró katasztrófától. 

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. 



 
Az Avana Egyesület pályázatot hirdet az Avana Arcképcsarnok 2010. év első 

félévére tervezett további két számában való megjelenés lehetőségére novella, 
kisregény kategóriában. A pályázatra szívesen fogadunk rövid 2-4 oldalas 
képregényeket is 
 
Feltételek: 
– az elbírálók által megjelenésre alkalmasnak ítélt mű/művek 
– a mű/művek terjedelme nem haladja meg a Word formátumban Times News Roman 
12-es betűtípussal írt 44 oldalt 
– egy pályázó maximum 3 művel pályázhat - a mű/művek tartalmuk szerint érintsék a 
következő témát/témákat: világnézeti vagy/és társadalmi válságok; a 
manipulált/manipulálható ember. 

 
Kérjük az alkotókat, hogy a pályaműveken tüntessék fel a nevüket, valamint 

elérhetőségeiket! Kérjük, írják a mű végére, hogy kedvező elbírálás esetén 
hozzájárulnak az Avana Arcképcsarnokban való megjelenéshez. 

 
A pályázatokat az alábbi két címre kell elküldeni: 
Tóthné, Baranyai Judit:  jucidanus@citromail.hu 
Bódi Ildikó: bodi.ildiko@chello.hu 

 
A pályázatok beküldése folyamatos, de az alábbi tervezett megjelenési időpontokat 
kérjük, vegyék figyelembe: 

2010. április (beküldési határidő: 2010. január 31.) 
2010. június (beküldési határidő: 2010. március 10.) 
 
A kiadványok 500 példányban fognak megjelenni. 
A műveket az erre kijelölt szerkesztőbizottság tagjai bírálják el. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy azokat a műveket, melyek megjelenésre alkalmasak, a 

szerzővel egyeztetett javítások, korrektúrázások után érkezési sorrendben jelentetjük 
meg. 

A pályázat nem jeligés. Nincs nevezési díj. A megjelenést nyert íróknak az Egyesület 
tiszteletpéldányokat küld. Az író a novella beküldésével egyben vállalja, hogy a 
pályázat előtt, illetve annak eredményhirdetéséig máshová nem nyújtja be az adott 
művet, illetve Interneten sem publikálja. Az újságba bekerült művekkel egy évig az 
Egyesület rendelkezik, utána a szerző közzéteheti máshol. 
 
 
 
 

Kérjük, további pályázatainkról („Preyer Hugo emlékére” sci-fi novella pályázat 
2010, pályázat képregények létrehozására) tájékozódjanak honlapunkon: 

 

www.avana.hu 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 




