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Bevezető 
 
Nehezen indult az év. 
 
Mindjárt itt a március és a januári és februári hírlevél csak 
most készült el. 
 
Ennek részben az volt az oka, hogy az év végére a 
szerkesztőhöz beérkezett anyagok nagyon 
megcsappantak, utolsó számunkkal egy-két anyag 
kivételével lényegében padlássöprésre került sor.  
 
Az év vége mindenkinek a lazítással telt el, majd az Avana 
rendkívüli közgyűlése – amelynek jegyzőkönyvét 
következő számunkban olvashatják – kötötte le az 
egyesület tagjainak erejét. 
 
Szerencsére február közepéig újra beindult a korábbi 
aktivitás, így mind Avanás tagoktól, mind Avana tagokon 
keresztül külsős sci-fi rajongóktól kaptunk anyagokat. 
 
Így, ugyan kicsit megkésve, de újra a szokott terjedelmű - 
és reményeink szerint mindenkinek izgalmas tartalmakat 
jelentő – írásokkal teli hírlevelet nyújthatjuk át Önöknek, 
Nektek. 
 
A jövő biztatóbb, a márciusi számhoz már sokkal több cikk, 
illusztráció érkezett, de azért szeretnék mindenkit írásra 
buzdítani! Akár önálló művel, akár a 3. oldalon olvasható 
mű folytatásával! 
 

Györgyi Ákos 
 

 
Avanások Bölcskén 
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Avana hírek 

 
 
 
Idén Bölcske lesz a HungaroCon otthona 
 
„Pihenj meg nálunk vándor, ne hajszold úgy az életet!” 
Ezzel a mondattal köszönti minden vendégét ez a kis 
község. Lakói barátságosak, és nyitottak minden újra. 
Virágzó kulturális életet tudhat magáénak, s ehhez adottak 
is a feltételei.  
 
Hosszas érvelések döntötték el, hogy egy vidéki kis falu, 
vagy egy budapesti helyszín alkalmasabb az idei 
HungaroCon megtartására. Bölcske csak egy hajszállal 
„nyert” a fővárossal szemben.  
 
A HungaroCon mindig is többnapos rendezvény volt, 
amiben mindig ragaszkodtak a hamar hagyománnyá 
szilárdult eseményekhez: az ünnepélyes megnyitó, a 
társművészetek kiállításai, esti tábortűz, szalonnasütés, 
másnap előadások, ünnepélyes díjkiosztó, díszvacsora, 
végül harmadnap kerekasztal beszélgetés meghívott 
írókkal, zsűritagokkal. És esetenként, ha már a tagság java 
egy helyen van – hisz az ország minden pontjáról érkezünk 
– közgyűlést is beiktatunk.  
 
Mindezek kivitelezéséhez egy nyugodt helyszín kell. Egy 
sürgő-forgó város, mint Budapest inkább alkalmasabb egy 
pörgős, egynapos rendezvényre, amire szintén szeretnénk 
sort keríteni az idei évben – talán nem is csak egyszer . 
 
Bölcske szívesen fogadja rendezvényünket. 
 
Alkalmassága a frissen felújított IKSZT (Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Terek) épületegyüttesében, és a közeli 
épületek kihasználhatóságában rejlik.  
 
A ma is működő mozi (Rákóczi Filmszínház) épülete a 
Könyvtár és a Művelődési ház egy udvarról nyílnak, 
felújításuk az elmúlt évben történt, irigylésre méltó 
helyszínt biztosítva színvonalas rendezvényeikhez, 
előadásaikhoz.  
 
A mozi tágas fogadóhelységéből ajtó nyílik a 280 
ülőhelyes, páholyos, nagyteremre, ahol vetítővászon és 
színpad található. Mellette egy klubhelység, ahol kávézó 
üzemel a filmvetítések vagy a színházi előadások ideje 
alatt. A tetőtérben pedig egy kisterem került kialakításra.  
 
 

 

 
 

 
Erdei iskola 

 
A Művelődési ház az iskola átépítése idejére otthont adott 
4 osztálynyi tanulónak, így az épület most újra egy kis 
átalakításon esik át: a leghátsó teremben színpadot 
alakítottak ki, parkettázzák, a falra tükör kerül. Ezen kívül 
az épület két kisterme és egy irodahelysége várja, hogy a 
község civil szervezetei belakják végre. 
 
Étkezésre több lehetőségünk is van, a tagság eldönti, 
melyik is lesz a legalkalmasabb a HungaroCon idejére. 
Szálláslehetőséget ad a Turul fogadó. A helyi iskola nem 
használt épületét erdei iskolává alakították, és ennek 
udvara sátorozásra is alkalmas. Ha valaki nem találja meg 
itt a számítását, az még bátran válogathat az innen 10 km-
re lévő Dunaföldvár kínálta lehetőségekből. 
 
A község, bár védett helyen van, megközelítés mégsem 
bonyolult. A Dunaföldvárt és Paksot összekötő, 6-os 
főútvonallal párhuzamos úton fekszik. 
Tömegközlekedéssel az autóbuszok járatai érintik, a 
vonatközlekedést sajnos már beszüntették. 
Az ország bármely pontjáról könnyű elérni, csak 
Dunaföldvárt vagy Paksot kell megtalálni, és már rá is lehet 
térni arra a barátságos kis bekötőútra, mely ebbe a kedves 
községbe vezet.  
 
Idén itt tartjuk a HungaroCont.  
 
Kellemes, családias, biztonságos. Tökéletesen alkalmas 
arra, hogy ez a baráti közösség, a hazai sci-fi kedvelők 
átadhassák magukat science-fiction világának. 
www.bolcske.hu 
 

Tóthné Baranyai Judit 
 

 
 

Turul panzió 

http://www.bolcske.hu/
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 Irodalom 
 

 
Időben-múlással 

 
A lemenő Nap ahelyett, hogy folytatta volna útját, 

visszafordult a horizontról. A giro rendszer váratlanul 
visszautalta számláinkra pénzeinket, a bankok pedig 
megfizették kölcsöneiket a kamatokkal együtt.  

 
A délután még nyugodt kérődzésben telt el, délelőttől 

azonban már felgyorsultak az események. A politikusok, a 
demokratikus berendezkedés új szabályai szerint, a 
parlamentben megválasztották a népet (egyharmada is elég 
volt hozzá). A fiatal Faludy György átölelte idős feleségét. 
Rövidesen nőtlen lettem én is. Demján Sándor cége, a 
Trigánit, előbb csak Dvágránit lett, majd később visszaadott 
mindent az államnak. Megnyíltak a határok is, hogy mindenki 
visszajöhessen a hazájába. Párizsban, a Gard du Nordon, 
valaki visszatette pénztárcámat a zsebembe. A krumplileves 
hamar kihűlt.  

 
Szentpéterváron, 1917-ben, a Nagy Novemberben, 

megnyílt az első múzeumok éjszakája a Téli Palotában.  
 
Mielőtt befejeződött volna az I. világháború, obsitot kaptunk 

József Ferenctől. Az első balatoni gőzhajót ünnepélyes 
keretek közt kiemelték a vízből. 

 
Franciaországban Henri Toulouse-Lautrec visszaszállt a 

lóra. A környezetvédő Voltaire szétdobálta a szemetet a 
fontainebleau-i erdőben, Rousseau megvert egy gyereket, 
Francois Villon gyors egymásután megadogatta kölcsöneit a 
Hercegnek. 

 
A törökök visszadobták a várból kiesett Dugovits Tituszt. A 

török sereg pedig végleg elhagyta Csáhom-ot. Így aztán 
hamarosan visszatérhetett a magyarok pozitív gondolkodása 
és élni akarása (kivéve Zách Feliciáné). A törzsek ennek 
ellenére kivándoroltak a jobb megélhetés reményében 
Levédiába.  

 
Rómában, Caracalla termáinak vizébe fiatal fiúk ugráltak 

be egy kis locspocsra, aztán beültünk egy Dáciába is. Majd 
másodszor is beleléptünk ugyanabba a folyóba (mint 
rendszerváltás után kétszer is a sz..ba). Valamivel később 
visszaérkezett Athénből Marathonba Pheidippidész, a 
gyorsfutó, aki saját haláláról értesítette az épp győztes 
sereget.  

 
Hiába vártunk, negyven napig nem esett. Mire Noé 

felvásárolta az összes állatot, kiszáradtak a tengerek.  
 
A további eseményekről - emlékezet-kiesés okán -, már 

csak a Wikipédia alapján tudunk beszámolni. Miszerint: a 
replikátorok sokféleségének létrejöttére nézve vagy a 
háromdimenziós vízteret (un. "ősleves"-t), vagy pedig 
valamiféle határfelületekhez kötöttséget ("felületi pizzá"-t) 
tételezhetünk fel. Még replikátorok hiányában is a 
szomszédos és tartósabb kapcsolatban álló autokatalitikus 
reakcióciklusok közötti kölcsönhatások könnyebben 
megvalósulhatnak valamilyen felületekhez kötődve, mint az 
"ősleves"-ben oldott állapotban. Ezért a "felületi pizza" 
körülményei és az elősejtek membránnal körülvett volta talán 
jobb alkalmat szolgáltatott a komplexebb szerveződési és 
egyben szelekciós egységek képződéséhez, mint az 
"ősleves" viszonyai.  

 
Ebben az időben még táplálkozni és szaporodni is tudtunk. 

Aztán semmi. Nem is sejt-ettük mi fog történni velünk.  
T.A. 

 

 

Ötvenen túl 

Ligeti Franciska ötvenkét éves, és egy igazi 
csődtömeg. Legalább is annak érzi magát, ennek látható 
jeleként ide-oda császkál a lakásában. Tölt egy pohár 
vizet, aztán kiönti. Nem szomjas. Levesz egy könyvet a 
polcról, belelapoz, de közben kibámul az ablakon.  

 
 „Ez nem lehet igaz.”  – Sóhajt fel hangosan. „Na, 

most aztán van szabadidőm bőven. Csak éppen mit 
kezdesz vele, Franciskám?!” 

 
„Majd most kezdek el élni! Utazni…” 
 
„… na, persze, amikor a lakás hiteltörlesztését, 

rezsijét sem tudod kifizetni. Ne álmodozz! Frani, Frani 
ezt most jól kikaptad…”  

 
„Majd csak találok munkát.” – Séta polctól ágyig.  
 
„Ne röhögtess!” – Szólal meg rögtön a fejében 

megbúvó pesszimizmus. Leroskad az ágyra.  
 
„Leépítettek. Ötvenkét évesen nyugdíjhoz fiatal 

vagyok, dolgozni, öreg, hát dögöljek meg akkor.”  
 
„Na jó, ÉBRESZTŐ!!!!!!!! Ebből így semmi jó nem sül 

ki.”  
A kínzó önbeszélgetés azonban csak nem akar véget 

érni. Franciska hol csak gondolataiban, hol meg 
hangosan kimondva vitázik önmagával, pedig nincs 
tudathasadása, nem elmebeteg, csak elkeseredett, 
kétségbeesett, rémült, dühös. 

 
„A franc essen bele, csak egy statisztikai adat vagyok, 

x százalék a munkanélküliségi rátán, szemben a 
fejlődéssel, ami persze tagadhatatlan, némely esetben, 
amúgy globalice. Az új sportcsarnok, színház, a 
gombamód szaporodó bankok, utcánként minimum 
három, na meg a foci-akadémia engem nem ment meg. 
Ez a fene nagy szabadság a számomra 
munkanélküliséget hozott. Az ugyan igaz, hogy nem kell 
nyitás előtt sorba állni a hentesnél, hogy húshoz jusson 
az ember, mint gyerekkoromban, nem kell pult alól 
banánt vásárolni, a boltok tömve vannak mindenféle 
áruval, olyanokkal is, amelyekről álmodni sem mertünk, 
olyanokkal is, amikről még mindig fogalmunk sincs, hogy 
honnan jött, mire való. Külföldre utazáshoz sem kell 
három évet várni, útlevélért folyamodni. Tiéd a VILÁG! 
Csak éppen mi a frászt kezdjek vele? Rossz helyre 
születtem és rosszkor. Nincs tőkeerős hátterem, az 
újkezdést sem nekem találták ki.” 

 
A lakás szűknek bizonyult Franciska stressz–levezető 

járkálásához. Az utca, a város labirintusának 
végtelenségére, az éjszaka zajaira vágyott, a lakás falai 
szabta korlátok mellett vaskos súllyal hirtelen rádőlt az 
egyedüllét is. Ligeti Franciska ugyanis SZINGLI, e 
manapság nagyon is divatos létforma tagadhatatlan, bár 
a legkevésbé sem tudatosan vállalt képviselője. 
Dehogyis vonzotta őt a szingli lét, egyszerűen csak 
belegyalogolt és beleragadt, mint bogár a mézbe. 
Szeretett tanulni. Inkább könyvtárba járt, mint bulizni, így 
aztán gyerekként nem is alapozott meg egyetlen életre 
szóló barátságot sem.  
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Egyetemista korában még mindig szeretett tanulni, még 

mindig a könyvtár volt a kedvenc szórakozóhelye. Volt ugyan 
néha partnere, barátja, de egyik sem vette feleségül. Igaz, 
Franciskának sem jutott eszébe, hogy feleségül kellene 
mennie valamelyikükhöz. Később a munkája rabolta el 
minden idejét, energiáját. Ezt is szerette. Jó ideig észre sem 
vette, hogy szingli. 

 
Ha úgy tetszett éjjel is berohant a laborba, mert eszébe 

jutott valami, nem szólt rá senki, ha hajnali négy órakor vadul 
számolni, gépelni, kísérletezgetni kezdett, nem szólta meg 
senki, ha cserébe napközben, délben aludt. Sorra rendre 
előadásokat tartott, tanított, konferenciákra járt, volt, hogy 
hónapokig be se tette a lábát a saját lakásába, minden nap 
más városban találta. Biológusként az ÉLET-et kutatta, a 
Földet akarta megmenteni, megállítani a klímaváltozást, vagy 
legalább is jó, jobb mederbe terelni azt.  

 
Kínlódva próbál valami halvány reménysugarat, végső 

szalmaszálat előrángatni kétségbe esett gondolatai 
szénakazlából. Még mielőtt megcsillanhatna valami, az 
utcára menekülés is megbosszulja magát, a szembejövő 
kisebb csoportból egy ifjú kis híján keresztül gázol rajta, s 
emellett hangos méltatlankodással még helyére is teszi a már 
így is éppen eléggé zaklatott nőt:  

 
– Hé, mama, guruljon mán odébb! Nem látja, hogy 

keskeny ez a járda ötünknek?! 
 
„Nem elég, hogy öreg vagyok, mama…, érdekes, milyen 

durva tud lenni még ez a szó is, ha valaki szúrni akar vele, s 
mennyire elég egy másik szó, „guruljon”, hogy mélységesen 
megalázzon. Öreg vagyok, meg kövér, nem fiatal és szép, 
nincs is helyem a világban. Bölcsőm, s majd’…” 

 
A labor előtt megállt. A munkahelye, a volt munkahelye felé 

vitték lábai,… közel harminc évet dolgozott itt le. Szobája a 
nyolcadikon volt, de most tovább ment a lifttel, fel, ki a tetőre. 
Huszonnégy emelet, plusz egy, ide alig hallatszik fel a város 
zaja, a villamos nyiszorgása, fékcsikorgás, ifjú titánok 
harsánysága, zsebkendőnyi égen, a villanyoszlopok felett 
még csillagok is megvillannak. Tériszonya ellenére most nem 
rezdült félelem Franciskában, ahogy átlépett a biztonsági 
korláton, ki a keskeny, kis lélekmentő – vagy veszejtő – 
párkányra.  

 
„Nem is igaz, hogy ilyenkor lepereg az ember előtt az 

élete.” – Gondolta, és mosolyogva beledőlt a mélység sötét 
ölelésébe.  
 
–  A D8 szektorban a paplan idegen testet fogott föl.  
–  Hozzák ide! 
– Reanimálni kell. 
– Megsérült?! 

 
A döbbenet megfagyasztotta a laborban a levegőt. A 

paplan-nak becézett valami egy évek óta vizsgált, 
kikísérletezett védőháló, tulajdonképpen egy energia pajzs, a 
magasból lezuhanó emberek életének megóvására. 
Kifejlesztését a tűzoltóság kezdeményezte, de építkezések, 
vagy más nagy magasságban végzett tevékenység esetén is 
jó szolgálatot tehet. Ez a mai demonstráció az utolsó felvonás 
lenne a gyártás előtt, de úgy tűnik, valami nem stimmel, ha 
sérülést okoz, okozhatott. Még jó, hogy a kísérletek – 
legalább is a remények szerint – a legnagyobb titokban 
történtek, így talán nem harap rá a média, kibelezve a 
kutatócsoport tagjait szándékuk, anyagi ráfordításuk és 
látható eredmény, illetve eredménytelenségüket illetően.  

 
 

 
 
Közben beérkeztek a paplan adatai is az érintett 

szektorból képekkel, helyzetelemzéssel: 
 
< SZEMÉLYAZONOSÍTÁS: LIGETI FRANCISKA 52 

ÉVES FEHÉR NŐ – 72 MÉTER MAGASRÓL ZUHANT 
LE – KÜLSÉRELMI NYOM NINCS – BELSŐ 
SÉRÜLÉSEK NEM ÉSZLELHETŐEK – SZÍVLEÁLLÁS – 
REANIMÁLÁS UTÁN ÁLLAPOT STABIL – ÉBER KÓMA 

 
– A paplan tehát jó.  – Sóhajtott hatalmasat a 

kísérletvezető.  
 
–  Jó, és Frani ennek köszönheti az életét, de mit 

kereshetett a tetőn? Lehet, hogy öngyilkos akart lenni? 
Nem rég ment el az Intézettől.  

 
– Nem elment, leépítették, állás, megélhetés nélkül 

maradt. Mióta csak ismerem, a munka volt az élete. 
Nincs senkije, tudtommal egyedül él. Könnyen 
elképzelhető, hogy kiborult.  

 
–  Akkor szüksége lehet segítségedre Márk. Legyél 

mellette, ha kijön a kómából. Frani remek tudós, kiváló 
biológus. Nem is értem, hogy miért pont ő… hiszen 
szükségünk van a tapasztalatára, tudására. 

 
Márk a maga 28 évével iszonyú büszke volt, hogy egy 

olyan ember sorsát bízták rá, mint Ligeti Franciska, aki 
fogalom volt a tudósok közt. Teljességgel érthetetlen a 
nő kirúgása az Intézetből, de ennek nyilván nem 
szakmai okai vannak. Márk a maga részéről nem is 
óhajtott ezzel foglalkozni. Inkább minden erejét arra 
fordította, hogy kihozza Franit a kómából. Közben persze 
igyekezett minél többet megtudni pácienséről. 
Összegyűjtötte a nő valamennyi megjelent publikációját, 
megszerezte munkahelyi jegyzeteit, még az otthonában 
fellelhetőeket is begyűjtötte. Napról napra, hétről hétre, 
hónapról hónapra, majd évről évre ott ült az ágya mellett, 
olvasott, beszélt, „vitatkozott”, vagy éppen egyet értett 
Frani egyes eredményével, fejtegetésével.  

 
A fiatal pszichiáternek rögeszméjévé vált a nő. Észre 

sem vette az idő múlását, csak az a cél vezérelte, hogy 
mellette legyen, ha visszatér a kómából.  

 
Harminc év múlt így el.  
 
Egy nap, 2062. jeges, havas januárjában, Márk 

simogató keze alatt mozdulat éledt Frani ujjaiban, 
megrebbent a szempillája, és halk sóhajtással kinyitotta 
a szemét. Tagjai ólomnehezek voltak, nem könnyű kis 
álomból ébredt… 
 

Pigniczki Ágnes 
 
 

Tisztelt olvasó! 
 

Most Rajtad a sor! 
 

Szeretnéd tudni, hogyan folytatódik a történet? 
 

Ez csak Rajtad áll! 
 

Képzeld el és küldd meg nekünk! 
 

A legjobb folytatásokat hírlevelünkben tesszük 
közzé. 
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Olvasónapló 
 

Atlantisz 
 
Idáig elég sok ismertetőt írtam 

különféle sci-fi történetekről, és 
ezt nagy örömmel tettem, arra 
számítva, hogy ez mást is 
érdekel. Kénytelen voltam 
azonban arra rájönni, hogy egy 
kissé egyoldalú voltam. Eddig 
ugyanis a klasszikus sci-fit 
részesítettem előnyben, és nem 
nagyon beszéltem a fantasyról.  
Itt az ideje, hogy ezt pótoljam, 
vagy legalábbis egy kicsit ezzel 
is foglalkozzak. Ezért aztán 
elővettem az Atlantisz című újságot, és megállapítottam, 
hogy ebből az utolsó szám 1991 januárjában jelent meg, 
azaz huszonegy éve. Ez a megfelelő alkalom arra, hogy erről 
is írjak. Úgy látszik, ez az újság valóban a nevében hordozta 
a végzetét. Ráadásul a tizenharmadik szám volt az utolsó. 

 
Rászántam két délutánt, és szép 

sorjában elolvastam minden 
megjelent elbeszélést. Nem volt 
elvesztegetett idő, amit erre 
fordítottam. Kiderült, hogy jól 
emlékeztem, valóban magas 
színvonalú újság volt. Annak idején 
számonként olvastam, de együtt 
végignézve, más hatást keltett, 
mert az egészről lett áttekintésem. 

 
 
 

Az első, ami feltűnt az, hogy 
elég sok írónőtől közöltek 
novellát. Ez azért meglepő 
számomra, mert ezt a műfajt 
általában férfiak művelik. Azt is 
észrevettem, hogy a nők által írt 
novellákban nem biztos, hogy 
az erőszak az egyetlen 
megoldás, időnként a többet 
ésszel, mint erővel alapon 
oldják meg a felmerülő eseteket. 
Persze van, hogy ez az út nem 
járható. Ilyenkor ők is harcolnak, 
méghozzá eredményesen. 

 
Azt hiszem, ideje áttérnem a konkrét novellákra. 

 
Sokszor szerepelnek a műfaj 

klasszikusai, pl. Robert E. Howard 
(végre megtudtam, hogy az "E" 
Ervint jelent), Lovecraft, vagy pl. 
Nathaniel Hawthorne. Nagy 
örömömre felfedeztem Conan, a 
barbár afrikai megfelelőjét, Imarot. 
Ő is nagy erejű harcos, 
hercegnőket ment, és szörnyeket 
irt. Hála az ottani állatvilágnak, 
sokkal egzotikusabb állatokkal 
veheti fel a harcot. Ezeket a 
novellákat Charles R. Saunders 

írta, érdekesek, olvasmányosak. Már a címük is 
figyelemfelkeltő: Az őrület városa, illetve a Hold Tava, a 9 és 
10. számban jelentek meg. 

 
 
 
 
 
 
 

Áttérek a női szerzőkre. 
Tőlük is találtam olyan 
elbeszéléseket, amik 
ugyanazon főhősök 
szereplésével játszódnak.  Ilyen 
Jennifer Roberson: Az 
átváltozás szertartása, illetve a 
Lány és a tigris, ezeket a 4, 5 
számban adták ki. Ötletesen 
egy szerelmespár vív benne. 
Úgy is, mint kard-táncosok. Ez 
harcművészeket jelent, akik 
ebből élnek. Általában színlelt 

viadalokat játszanak el, de hajlandók időnként testőri 
feladatot is elvállalni. Ilyen alkalommal kell visszarabolni 
egy sejk túszul ejtett fiát.  

 
A visszaszerzett gyerekről kiderül, hogy elrabolták 

ugyan, de korántsem fiú… Csakhogy abban a 
társadalomban a nőket nem becsülik semmire, a 
megszületett lányokat általában kiteszik a homokra. 
Ugyanúgy, mint egyes beduin törzseknél. Ezek után 
nagy meglepetés lehetett az ottani emberekre, hogy a 
táncospár egyik tagja, Del, 
kitűnően forgatja a kardot, sőt ő 
a jobb kettejük közül. A hősök 
neve is jól megválasztott: 
Homoki Tigris, Del pedig a 
Delila beceneve.  

 
 
A következő írónő, Marion 

Zimmer Bradley neve 
sokunknak ismerősnek 
hangzik. Ő is teremtett egy 
külön világot, Darkovert, ahol 
vegyül a mágia és a technikai.  

 
Az itt említett novellák nem ebből a sorozatból valók, 

bár ezekből az írásokból is többet leközölt az Atlantisz.  
 
 
A most említett novellák a Kék csillag sorozathoz 

tartoznak.  
 
Ezekben az írásokban is saját külön világ szerepel, 

nagyon jól felépített történetekben. 
 

Itt a hősnő, Lythande, az 
egyetlen női mágus. Annyira 
tanulni akart, hogy férfinak 
adta ki magát, és így sikerült a 
mágikus tudásra szert tennie. 
A mesterei rájöttek ugyan, de 
addigra már késő volt. Ezért 
aztán arra ítélték, hogy 
mindvégig el kell titkolnia a 
valódi nemét, és sosem ehet 
vagy ihat férfiak társaságában.   

 
Minden varázslónak van egy 

titka, ha ezt egy másik mágus fölfedi, akkor a leleplezett 
minden tudása ellenfele birtokába kerül. Lythande 
esetében nem nehéz kitalálni a megőrzendő titkot. 
Persze, hogy Lythande gondosan ügyel arra, hogy ez ne 
derüljön ki.  
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Ő a főszereplő két elbeszélésben, a Hasznavehetetlen 

varázsló, illetve a Kék csillag címűben. 
 

Megfigyelhető egy érdekes 
jelenség, ami a fantasy írók 
esetében gyakorlat: ha valakinek 
sikerül egy jól megírt világot 
alkotnia, mások kölcsönvehetik az 
alaphelyzetet, esetleg a hősöket 
is szerepeltethetik.  

 
A kék csillagban Cappen Varra, 

a kóbor lantos szerepel. Róla is 
szól egy novella, később ez is 
sorra kerül. 

 
 
Még egy érdekesség van ezekben az elbeszélésekben: 

sok esetben a humor játssza főszerepet. Nem arra gondolok, 
hogy a varázsló pálcalengetés közben orron szúrja saját 
magát, ennél kicsit ironikusabbra.  

 
Most térek rá a trubadúr történetére, ő szerepel a Cappen 

Varra bátorsága című novellában, 
ami az 5. számban jelent meg. 
Paul Anderson írta, az ő neve nem 
ebben a műfajban lett közismert. 
Ebből az írásból kiderülhet, 
valóban fontos-e az, hogy valaki 
pontos ismeretekkel rendelkezzen. 
Az alaphelyzet szerint a lantos 
fényt lát valahol, odamegy, hogy 
tüzet és élelmet szerezzen. Sajna, 
egy rút trollasszony barlangjába 
téved, aki rögtön kilátásba helyezi, 
hogy vendégül látja vacsorára, 
szerepelni fog az étlapon.   

 
Az a megtiszteltetés éri, hogy egy elrabolt királylány fogja 

elkészíteni. A trubadúr nem ijed meg, mert van egy amulettje, 
és ha ezt viseli, semmiféle varázslat nem fog rajta. 
Bátorságán és szemtelenségén a troll úgy meglepődik, hogy 
későbbre halasztja a vacsorát. Elfelejti, hogy ha valaki 
bántatlanul eltölt egy éjszakát nála, szabadon távozhat. Ez az 
eddig háromszáz éve alatt nem fordult elő. Cappen Varra 
egyúttal a király lányát is magával viszi.  

 
Az ifjú hölgy, aki némi joggal félt a trollasszonytól, 

megkérdezi, hogy-hogy nem ijedt meg. Derék trubadúrunk 
azt feleli, tudta, hogy az amulettje megvédi. A meglepő 
reakció az lett, hogy a trollok nem használnak mágiát, 
egyszerűen csak nagyon erősek. Még szerencse, hogy ezt 
Cappen Varra nem tudta… 

 
A másik novella, ami szintén nem 

nélkülözi a humort, eléggé 
szokványos helyzettel indul. Szép 
és fiatal lányt feleségül akarják adni 
egy undok, kéjsóvár vénemberhez. 
Nem nagyon lehet visszautasítani a 
kérőt, szükség van részint a 
pénzére, részint a kapcsolataira. 
Még szerencse, hogy nem tudja, kit 
is akar elvenni. Julana ugyanis 
beszéli a méhek és a hangyák 
nyelvét.  

 
Ki szereti, ha ebéd közben méhek döngik körül, esetleg 

csípnek is, ha meg kimegy az udvarra, vöröshangyák marnak 
a bokájába? Ezért aztán dühösen távozik, de nem akarja a 
nevetséges helyzetét közhírré tenni, ezért inkább hallgat. 
Viszont legalább a jegyességet felbontja. 

 

Szintén a humor kategóriájába tartozik L. Sprague de 

Camp: A császár legyezője című elbeszélése, amit a 12. 

számban adtak ki. Itt egy kínai császár birtokába jut egy 

varázslegyezőnek, ha valamit-valakit megsuhint vele, az 

eltűnik. Igen ám, de később megbánhatja a tettét, ezért a 

semmiből visszahívhatja az eltüntetett embert. Ez 

bizonyos kód alapján történik, a kódkönyvet a császár jól 

eldugja.  

 

Sajna, a császárnak vannak 

ellenségei, és egy szép nyári 

napon kilegyezik a világból, 

utána azt állítják, hogy melege 

volt, és saját magát próbálta 

hűsíteni… 

 

Csak keveset tudtam 

ismertetni a sok megjelent 

írásból, biztos, hogy másoknak 

más novella lehet a kedvence. 

Egyszóval: érdekes olvasmány, akinek módja van rá, 

lapozgassa, nem fogja megbánni. 

Pasztler Ágota 

Címlapok: http://www.eladomakonyvem.hu/ 

 

   

Vlagyimir Vasziljev: Káosz-őrség 
 

Végre elolvashattam a tetralógia ötödik kötetét. 
Bocsánat, ezt csak tréfának szántam! Maga az író sem 
próbálta Őrség-sorozatnak eladni a művét, hiszen az 
eredeti címe: A fekete Palmira arca. Ebből a Palmira 
Szentpétervár megnevezése, bár azt eddig nem sikerült 
tisztáznom, hogy ugyan miért. 

 
 A történet tulajdonképpen a két és feledik kötet 
lehetne a sorozatban. Kosztya Szauskin még vígan 
repked, Nágyecska pedig még csak születendő 
gyermek. (Nem kezdem megmagyarázni, ki kicsoda, 
mert az soká tartana. Aki még nem olvasta a sorozatot, 
az lesz szíves elhinni, hogy az említett személyek 
szerepeltetése meghatározza a kötet sorozatban 
elfoglalt helyét, egyébként pedig sürgősen pótolja a 
mulasztását.) 
 
 A történet éppen olyan városi fantasy, mint a 
szerzőtárs Szergej Lukjanyenko sorozata, ugyanabban a 
világban játszódik, mondhatnám, minden ismerős. 
Természetesen mégis más, hiszen más írta.  
 
 Első, nagyon fontos különbség, hogy itt szinte 
csak a Setét elkötelezettjei szerepelnek, ráadásul a 
szerző határozott szimpátiával rajzolja meg szereplőit. 
Próbáltam megfejteni, mi ennek a részrehajlásnak az 
oka. Arra jöttem rá, hogy ezek a Setétek majdnem 
teljesen hétköznapi emberek. Mondjuk, kicsit sokat 
isznak az én ízlésem szerint, de nem sok gonosz van 
bennük. Ebből viszont következik az a kényelmetlen 
tanulság, hogy a regényen kívül is a hétköznapi emberek 
úgy általában talán túlságosan, talán tudattalanul a Setét 
követői. Bár a sorozat többi részében a Fény követői 
sem igazán szimpatikusak azzal a sok megalkuvással, 
ravaszkodással. Hát nem tudom… 

http://www.eladomakonyvem.hu/
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Nekem hiányzik a sorozat többi részében oly gyakran 

előforduló sok csavar, majd azok ügyesen kifejtett 
magyarázata. De ezt nem hányjuk az író szemére, miért kéne 
neki ugyanúgy alkotni, mint szerzőtársának?  

 
 A másik nagyon lényeges különbség, hogy ebben a 

regényben az embereken kívül a városok szerepelnek. Ha 
elolvassuk a szerző életrajzát, miszerint kalandvágyóan 
bejárta az egész, nagyra sikerült hazáját, akkor ez nem 
meglepő. Nekem a városok jellemzése meglepő. Azt 
készséggel elismerem, hogy Kijev barátságos, emberszerető. 
Még azt is simán elfogadom, hogy Moszkva közömbös.  De 
miért állítja, hogy Szentpétervár ellenséges? Szerintem Pityer 
egyszerűen gyönyörű, semmi ellenségeset nem találtam 
benne.  

 Az a ház a regényben, az Egyiptomi-híd mellett, az 
nagyon életszerű. Magam is laktam olyan kollégiumi 
szobában, ahol a falról félig leszakadt a tapéta, különösen a 
sarkokban, sőt, abban a kollégiumi szobában poloskák laktak 
a félig leszakadt tapéta mögött a sarokban. De ez csak 
nyomor, esetleg igénytelenség. Vagy mindkettő. Hol itt az 
ellenség? 

 
 Nem igazán van jogom vitatkozni a szerzővel. 

Kijevben kétszer voltam, egy-egy napig, minden zöldellt, 
barátságosnak találtam, ez rendben van. Odesszát sosem 
láttam. Leningrádban (bocs, akkor még az volt!) összesen 
talán egy-két hónapot töltöttem el. Akkor még nem volt olyan 
reménytelenül mocskos, mint a regényben, és hát gyönyörű, 
sajnálom, nem tudok rá más kifejezést! Igazán csak 
Moszkvát ismerem, de az meg olyan hatalmas, hogy nem is 
lehet más, csak közömbös. Az emberek nem, azok nagyon 
barátságosak. Voltak. Leginkább ezért nem vitatkozhatok: az 
én emlékeim úgy negyven évesek. A szerző nálam 
lényegesen jobban tudja, hogyan változott meg a helyzet 
azóta, mi van most abban a nagy országban.  

 
Talán már a Másfélék is megjelentek. 
 

Maruzs Éva 
 

 

 Naptár 

 
Január 
 
Január, ősi magyar nevén Fergeteg hava, a népi kalendárium 
szerint Boldogasszony hava, nyelvújítóinknak Zúzoros 
(brrrrr...), de bármilyen néven illetjük is, ez az év első 
hónapja. Eredeti névadójához, a kétarcú Janus istenhez 
méltón a múlt(évből) átvezetett bennünket az 
jövő(esztendő)be.  
 
Január 1.  A Béke Világnapja, 1967. óta a katolikus egyház 
ünnepe, 2000. január 1-jétől ENSZ kezdeményezésre 
nemzetközi békenap, majd Globális Család Nap, amikor a 
Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért. 
(Szerény megjegyzés: Jó lenne, ha nem világnapja lenne a 
békének, hanem helye a világban, minden nap – és 
mindenhol.) 
1823-ban e napon született Petőfi Sándor 
1817. január 1. Az első magyar nyelvű tudományos folyóirat, 
a Tudományos Gyűjtemény megjelenése 
 
január 3.   A Magyar Királyi Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet 1913. január 3-án felbocsátotta az 
első önműködő magaslégkör-kutató ballonját (ballonszondát). 
A ballon 14,3 km-es magasságba emelkedett, ahol a 
műszerek mínusz 54 Celsius fokot mértek. 

 
január 4.  A Braille-írás világnapja.   

Louis Braille (1809. január 4. – 1952. január 6.)   
 
január 6.  Vízkereszt, a farsang kezdete  
1978. január 6-án több, mint három évtized után 

hazatért a magyar állam önállóságának és 
függetlenségének jelképe, a Szent Korona. Cyrus 
Vance, az USA külügyminisztere hozta Budapestre a 
koronázási ékszerekkel együtt, és adta át az 
Országgyűlés akkori elnökének a Parlamentben.   

 
január 21.  Madách Imre (Alsósztregova, 1823. 

január 21. – Alsósztregova, 1864. október 5.) 
drámaíró, költő születésnapja. 

 
január 22.   A Magyar Kultúra Napja. A kézirat 

szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte 
be a Himnusz megírását. Erre az eseményre 
emlékezve ünnepeljük 1989 óta január 22-én a 
Magyar Kultúra Napját. 

 
január 27.  1945. január 27-én az első ukrán front 

néhány katonája lépett be elsőként az auschwitzi 
haláltábor kapuján. 1942–45 között majd 2 millió 
ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. 
2006-tól január 27. – az ENSZ határozata alapján – a 
Holocaust nemzetközi emléknapja. A világon 
mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a 
körülbelül 6 millió emberről, aki már soha nem 
térhetett vissza az életbe. 

 
Ez a néhány dátum természetesen csak halvány 

jelzése annak, hogy mennyire gazdag fontos és 
emlékezetes eseményekben az év első hónapja. A 
következő felsorolás további érdekességeket tár fel.  
(forrás: wikipédia)  
 
január 2.:  Nagy Szent Vazul és  

Nazianzoszi Szent Gergely ünnepe 
január 3.:  Jézus nevének napja 
január 5.:  Spanyolország -  

a háromkirályok felvonulása 
január 7.:  Kambodzsa - a népirtó rendszer  

fölött aratott győzelem napja 
január 8.:  Bulgária - bábanap (Babinden),  

az anyaság ünnepe  
január 9.:  Panama - a mártírok napja 
január 10.:  Benin - Vudu-nap 
január 11.:  Marokkó - függetlenségi ünnepnap 
január 12.:  A 2. magyar hadsereg emléknapja 
január 13.:  Litvánia: a szabadság védelmének 

emléknapja 
január 14.:  India - szankranti az őszi aratás 

záróünnepe
[3]

 
január 15.:  A Wikipédia születésnapja  
 (Wikipedia Day) 
január 16.:  USA - a vallásszabadság napja 
január 17.:  Nagy Szent Antal ünnepe 
január 18.:  Árpád-házi Szent Margit ünnepe 
január 19.:  USA - Lee tábornok emléknap 
január 20.:  Szent Sebestyén ünnepe 
január 21.:  Szent Ágnes ünnepe 
január 23.:  Kaposvár napja 
január 24.:  Szalézi Szent Ferenc ünnepe 
január 25.:  Szent Pál apostol megtérése 
január 26.:  Ausztrália napja 
január 28.:  Aquinói Szent Tamás ünnepe 
január 29.:  Balassagyarmat,  

„a legbátrabb város” napja 
január 30.:  India - a mártírok emléknapja 
január 31.:  Bosco Szent János ünnepe 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_2.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vazul
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nazianzoszi_Szent_Gergely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_3.
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_5.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Napkeleti_b%C3%B6lcsek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_7.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kambodzsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_Khmer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bulg%C3%A1ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_9.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Panama
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_10.
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Vudu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_11.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marokk%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_12.
http://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_13.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_14.
http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r#cite_note-2
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_17.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Remete_Szent_Antal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_18.
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Margit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_19.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_20.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Sebesty%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_%C3%81gnes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_24.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_Szent_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_apostol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_26.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_28.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aquin%C3%B3i_Szent_Tam%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_29.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_30.
http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_31.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosco_Szent_J%C3%A1nos
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Január hónap már idén is meghozta a – számunkra 

különös jelentőséggel bíró – nevezetes napját.   

A nap képe 

2012. január 6-án egy magyar fotós, Éder Iván felvételét 
választotta a nap csillagászati képének a NASA által 
üzemeltetett Astronomy Picture of the Day, azaz a nap 
csillagászati képe nevű honlap.  Ez a honlap a 
leglátványosabb csillagászati felvételeket gyűjti egybe.  

Éder Iván fényképe a Tejútrendszer központi vidékéről 
készült. A felvételen élesen rajzolódnak ki a Tejútrendszer 
sötét, fényelnyelő csillagközi felhői, a sok sűrű molekulafelhő, 
amelyek elnyelik a távolabbi csillagok fényét, itt sötét 
alakzatokként mutatkoznak. A kisebb vöröses és rózsaszínes 
foltok forró csillagok által felhevített gázanyagot jeleznek.   

Forrás: origo 

 

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120112-a-

tejutrendszer-kozponti-videke-eder-ivan-magyar-fotoja-a.html 

 

Jelentős napok februárban 
 
Önkényes és nagyon szűkített válogatás 

 
Február 1.  Szomorú és tragikus esemény emlékére 
nyilvánította a magyar országgyűlés a Tisza Élővilágának 
Emléknapjává. 2000. január 31-én az Aurul bányavállalat 
cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos felső 
folyásának vízgyűjtő területét. A szennyeződés február 1-12. 
között vonult le a Tiszán súlyos ökológiai katasztrófát okozva 
a folyó élővilágában.  
 
Február 2.  Időjósló nap. Nálunk medve, más 
népeknél borz, farkas, vagy éppen mormota jelzi, hogy 
meddig tart még a tél. 
 
Február 6-8.  A barátságos Internet napján harminc 
ország kormányai, tartalomszolgáltatói, pedagógusai és 
szakértői hívják fel a figyelmet az interneten fellelhető, 
gyermekek számára káros tartalmakra. Segítenek eligazodni, 
hogy az Internet ne ártalmas legyen, hanem hasznos 
időtöltés, szórakozás, tanulás. 
 
Február 14.  Valentin Nap – A szerelem és szeretet 
ünnepe.  
 
  

 
Február 21.  Az anyanyelv nemzetközi napja  
1952-ben, amikor a többségében bengáli anyanyelvű 
Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen 
hivatalos nyelvvé, február 21-én Dakkában a diákok 
fellázadtak az intézkedések ellen. A rendőrség és a 
tüntetők összetűzésében öt diák életét vesztette. Ennek 
emlékére nyilvánította az ENSZ Banglades javaslatára 
1999-ben február 21-ét Nemzetközi Anyanyelvi Nap-nak. 
 
Február 30. A mai naptárakban nem létező nap, de a 
történelem során 3 alkalommal is előfordult ez a dátum. 
Svédországban 1712-ben, Szovjetunióban 1930. és 
1931-es évben volt február 30.-a. Az eredeti Julián 
naptárban is 30 naposak voltak a szökőévek februárjai, 
míg Augusztus császár a magáról elnevezett hónaphoz 
nem csatolta ezt a napot. Bár a rómaiak február 30.-át a 
„március első napját megelőző nap”-nak nevezték.  
 

 
Szót érteni egymással 
 
Gyakran nem fordítunk kellő figyelmet fontos dolgokra. 
Természetesnek vesszük egyebek közt azt is, hogy szót 
értünk egymással. 
 
Ha hirtelen elém toppanna egy földönkívüli – még ha 
emberszabású is – valószínűleg az ijedtségtől, vagy 
inkább a tehetetlenségtől simán elájulnék. Könnyű azt 
sci-fi íróként elképzelni, hogy van kommunikátor, vagy 
fordítógép, esetleg telepatikus beszélgetés-segítő kézi 
készülék, én mégis tehetetlennek érezném magam arra, 
hogy szót értsek az idegennel.  
  
Még egy Földlakó is, akivel azért mégis egy helyen 
ringott a bölcsőnk, félreértheti a felé nyújtott békejobbot, 
vélheti álcázásnak barátságos mosolyomat, de vele 
legalább van rá esélyem, hogy találjunk egy közös 
nyelvet. Ha mást nem, hát a gesztusok nyelvét, 
mutogatás kézzel, fintorral.  
 
Néha azonban még az unokámat is meg kell kérnem, 
hogy fordítsa le nekem kortársai szövegét, magyarról 
magyarra. Olykor ráförmedek egy fülemnek, szívemnek 
különösen ellenszenves szókép, beszédfordulat miatt, 
hogy ne rongálja a nyelvet.  
 
Ne legyen „zsír” az, ami szép, gyönyörű, nagyszerű, 
csodálatos, remek, kápráztató.  Ne silányítsa el a 
nyelvet, amelyen egy egyszerű gyalogos helyváltoztatás 
történhet úgy, hogy valaki megy. lépdel, ballag, ődöng, 
fut, vagy szalad, lohol, surran, oson, trappol, csörtet, 
halad.  
 
Nyelvünk gazdag tájjellegű változatokban, de ezek is 
mind tökéletesen érthetőek egymás számára.  Az idő 
vasfoga sem tépte meg, és ha nem is könnyedén, de 
nem lehetetlen megérteni letűnt korok üzenetét. (Énekek 
éneke, Halotti beszéd) Nem tudom, van-e más nyelv, 
amelyben egyetlen magánhangzó elegendő több 
oldalnyi összefüggő, értelmes szöveg megalkotására, ez 
az eszperente nyelv, vagy teljes történet elmesélhető 
pusztán ugyanazzal a mássalhangzóval kezdődő 
szavakkal.   
 
Február 21. az Anyanyelv Nemzetközi Napja. Bangladesi 
diákok emelték ünneppé, de egy kis figyelmet a 
magyarság részéről is megérdemel ez a nap.  
 
Őrizzük meg nyelvünk értékeit, hiszen nekünk a magyar 
a legszebb nyelv a világon, nekünk ez az anyanyelvünk. 
 

A Naptár rovat cikkeit írta: Pigniczki Ágnes 

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120112-a-tejutrendszer-kozponti-videke-eder-ivan-magyar-fotoja-a.html
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120112-a-tejutrendszer-kozponti-videke-eder-ivan-magyar-fotoja-a.html
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Tudomány 

 
Űrbéli kedvezmény 
 

A Fobosz-Grunt orosz műholdból legfeljebb 200 kilónyi 
hullik vissza a földre január 10 és 20 között. Több, mint 
valószínű, hogy 15-én. A számítások szerint nem lehet 
kizárni, hogy az űrszemét Magyarországot találja el – írja 
az (origo). A műhold tényleges súlya 11 tonna, hőálló 
darabjai, melyek átélik a légköri súrlódást, hiszen erre 
készültek, húsz-harminc darabra szakadva is jelentős erőt 
képviselnek. És ha a 200 kilogrammot elosztjuk, és az 
esetlegesen fejünkre hulló lövedékek csak néhány kilósak 
lehetnek, elgondolkodom. Itt, Magyarországon. 

 
Szóval, a Roszkoszmosz szerint sok tényező 

befolyásolja a műhold fékeződését /a légkörbe való 
belépés időpontja, az éppen aktuális naptevékenység, 
légköri viszonyok stb./, és ha azokból a lehulló darabokból 
egy éppen erre téved, akkor az valahol földet ér, bizony. 
Akár Lengyelország déli vidékein, akár itt. Üldögélsz a 
teraszon, és a fejedre hullik egy darab a 11 tonnás 
műholdból? Beleképzelem magam a szituációba. Abszolút 
mindegy, hogy fél kilónyi, esetleg ötvenkilónyi anyagot 
vonz vissza a gravitáció, és zúgatja át a légkörön, hogy 
engem meglátogasson, vagy akár bárki mást, mert akkor 
már nem számít. 

 
Ahogy szétnézek a mai világban, ez az akár már régóta 

benne van minden banki-multi pakliban: a kedvezmény 
felvillantása, és a veszteség feledtetése, de vetítsük a 
világűrre.  

 
Ha a természet meggondolja magát, és egy pillanatra 

szabad folyosót teremt a földi légkörben, akár mind a 11 
/más források szerint 13/ tonna a fejünkre zuhanhat. Ha 
félúton az életadó Nap visszafogja a „tevékenységét”, akár 
el is kerülhetik a lehulló darabok a lakott helyeket. Az 
Európai Űrügynökség szakemberei feladták a 
próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjenek a föld körüli 
pályán rekedt orosz szondával.  

 
Ez jó hír: ami nem megy, az nem megy, el kell ismerni, 

el kell fogadni, ez is benne van a pakliban, de amúgy 
mellékesen mérgező anyagok, és radioaktív izotópok is 
vannak a fedélzetén, ami még Csernobil és Fukushima 
után sem elhanyagolható körülmény. Akár aprópénznek is 
felfoghatom. 

 
Vagy a természet tudja már öröktől fogva, hogy 

milyenek vagyunk /leszünk/ mi, emberek, vagy mi, 
emberek mintáztuk le a természet nagylelkűségét, amely a 
Fobosz-Grunt esetében akár kedvező is lehet számunkra, 
nem tudom.  – „11 tonnás szondát küldtünk fel” – mondta 
büszkén /és meg is tette/ a Roszkoszmosz. – „11 tonna 
helyett akár csak néhány kilót kaptok vissza, de azt 
megemlegetitek” – mondja a természet.  

 
Elgondolkodtatott egy ideig, hogy tavaly októberben a 

német ROSAT lehulló darabjai szerencsénkre az Indiai-
óceánba hullottak, elkerülve a lakott területeket, de engem 
valahogy nem vígasztal, hogy az amerikai UARS esetéhez 
képest kisebb, apróbb darabok érték el a földfelszínt. 
Lehettek volna nagyobbak is. Akár. Űrbéli kedvezmény. 

 
Tavaly júniusban kis híján űrszeméttel ütközött az ISS 

nemzetközi űrállomás. A legénységnek ideiglenesen el 
kellett hagyni a fedélzetet. 2010 júliusában az 
irányíthatatlan Galaxy-15 haladt el egy másik űreszköz 
mellett.  

 
 
 
Az ENVISAT helyzete még rosszabb: százévekig 

keringhet űrszemétként a Föld körül. A Jupiter, 
Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz természet adta 
gyűrűit talán megirigyeltük, tehát már a Földnek is 
készítünk egy apránként kiteljesedő, mesterséges 
gyűrűt. 
 

Szemétből. Jéggé kövesedett vizeletből, véletlenül 
elveszített szerszámosládákból, milliókat felemésztő, 
kiégett rakétafokozatokból, elhasznált modulokból, halott 
szondákból. Én nem hiszem, hogy Gea anyánk ezt a 
szemétből készült jegygyűrűt elfogadná, de hát, ez van. 
Akár el is fogadhatja. Eddig is mindig kedvezményt 
adott, általában azt tartottuk szem előtt, és sohasem 
vesszük észre a nagyobb veszteséget. 

 
„Védett, Föld körüli pályákat, a mainál szigorúbb 

szabályokat terveznek a szakemberek a műholdak 
használatára, főleg a működésük utáni időszakra. 
Emellett egy európai űrszemét-követő rendszert is 
létrehoznak, amely az USA és Oroszország mellett 
harmadikként monitorozza a Föld körüli térséget – 
határoztak egy közelmúltban megrendezett űrszemét-
konferencián”. /Origo/ 2009. május. 

 
Európai rendszer épült az űrszemét követésére. Hm. 

Akár meg is úszhatjuk, hogy egy természetellenes 
gyűrűje legyen a Földnek. Ami most fent van, azt már 
nem. Akár a világűrt is meghódíthatjuk. De ha a 
természet, és Földanyánk is mindig ad egy újabb és 
újabb kedvezményt, akár életben is maradhatunk. Az 
egyes embernek egy fél kilón is múlhat. 

 
Nem vitatkozom az akár szó reklámértékével. Ne 

bosszankodjunk, ha egy veréb, vagy galamb lepottyantja 
a gallérunkat! Örüljünk, hogy a strucc nem tud repülni! 

 
/béef/    

 

 
A kép forrása: 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/talajmintat-hoz-a-
mars-holdjarol-a-fellott-orosz-urszonda.html  

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/talajmintat-hoz-a-mars-holdjarol-a-fellott-orosz-urszonda.html
http://richpoi.com/cikkek/tudomany/talajmintat-hoz-a-mars-holdjarol-a-fellott-orosz-urszonda.html
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Ökológia és  
környezetvédelem 

 
Lények - VII. rész Óriások 
 
A múltkorijában az interneten egész sor elbűvölő képet 

találtam: régészek éppen óriás emberi csontvázakat 
tisztogattak, méricskéltek. Nagyon tudományosan nézett ki az 
egész! Olyan jó lett volna hinni benne! De – mondanom sem 
kell – manipulált képek voltak, sajnos. Itt lehet megcsodálni 
egy részüket:  
http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html 
(Óriások az újkori régészetben) 

 
Állítólag az emberek azért hisznek az óriások létében, mert 

a hajdani őshüllők és egyéb hatalmas lények csontjait találták 
meg az erdeikben, hegyeikben. Ez stimmelhet éppen: 
gondoljunk csak a szibériai mamutkölyökre. Bár annak semmi 
ember-formája nincs. Igen, egy kicsit gyanús nekem ez a 
magyarázat: a jellegzetes koponya hiányában én bizony egy 
nagy csontról nem gondolnám, hogy emberfélétől származik. 
Inkább hatalmas állattól riadoznék. 

 
Ámde: a tudósok szerint többszázezer éven át létezett a 

korai ősemberekkel párhuzamosan a Gigantopithecus nevű, 
orángután-szerű ősmajom, ami kb. 2,5-3 m magas lehetett és 
3-400 kg. Ez az! Egy ilyen csontváz már meggyőző lehetne! 
Kína területén élt, és csak úgy félmillió éve halt ki, tehát 
őseink bőven találkozhattak vele akár élőben is. A hozzáértők 
szerint nem is volt túlságosan buta állat, olyasmi értelmi 
képességei lehettek, mint manapság a csimpánznak.  
Messziről egészen értelmesnek tűnhetett, nyugodtan 
nézhették őseink kicsit bamba óriási embernek. 

 
Aztán a harmadik variáció, hogy csakugyan éltek valamikor 

óriások a földön. Az a baj, hogy ez már csak találgatás, amit 
szintén a hálón találtam egy fórumon: 

 
„A történelem előtti időkben talán létezett egy másik 

emberfaj, ami azóta kihalt?   
Lehet, hogy Atlantisz (ill. az annak nevezett, feltételezett 
prehisztorikus globális civilizáció) népe óriás volt? Ha ez így 
lenne, magyarázatot adna a globálisan előforduló hatalmas 
építmények rejtélyére (piramisok, többszáz tonnás kövekből 
álló épületek Dél- és Közép-Amerikában, óriás kőszobrok, 
kőfejek stb). 

 
Vagy talán már a dinoszauruszokkal együtt kifejlődött egy 

nagytestű (hiszen akkor a gravitációs viszonyok miatt minden 
nagyobb méretű volt) értelmes humanoid faj? Volt egy 
civilizációjuk, mely egy globális katasztrófa során kihalt? És a 
túlélőkkel találkoztak őseink?” 

 
Ugye, milyen gusztusos kis elmélet? Roppant kedvemre 

való, azért idéztem ide. Mindamellett egyáltalán nem a 
gravitációs viszonyok miatt nőttek óriásra a dínók, tehát 
vannak hiányosságai ennek az ötletnek is. 

 
Akad más megoldás is: egy király a seregébe, sőt, a 

testőrségébe olyan ifjakat válogatott be, akik „kilógtak” a 
tömegből. Amikor az átlagember magassága még csak 150-
160 cm volt, akkor a 180 cm fölöttiek, különösen együtt, egy 
gárdában valószínűleg óriásnak néztek ki. Még a XIX-XX. 
században is volt egy brit haderőnem, a gránátosok, ahová 
minimum 6 láb magas ifjakat vettek csak be, és akkor még 
rájuk adták az emelt tetejű medvekucsmákat. Olyan magasak 
lettek, hogy a köznép csak ámult a láttukra.  

 
 

 
 
Íme, ez a fénykép: Szegeden készült! 
 

 
 
Tessenek csak megnézni azt a kardot a két férfiú 

között: mekkora ember tudta ezt akár csak fölemelni is, 
de pláne hadakozni vele? Pedig ez valós tárgy, állítólag 
a Fekete-ház gyűjteményéből. Hm! Toldi - úgy mondják 
– létező személy volt. Ennek a képnek is van azonban 
egy icipici hibája: hozzáértők szerint ez egy hóhérpallos. 
Nem kellett a harcban forgatni. Részben az elrettentés 
céljából volt ilyen óriási, részben a súlyosabb pallossal 
könnyebb volt elvégezni a hóhérnak a feladatát. 
Mindamellett elég szép teljesítmény lehetett a kicsikét 
fölemelni. 

 
Akkor nézzük, miféle óriásokkal találkozunk a 

regékben, mondákban? Mindjárt a Bibliában is szóba 
hozzák a fajtájukat: „Az óriások valának a földön abban 
az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai 
bémenének az emberek leányaihoz, és azok 
gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik 
eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” 

 
De miután a lelőhelyet nem tudom, a fenti blogban 

leírt többi idézetek pedig gyönyörűek, de a helyüket 
illetően teljesen hamisak, ezért csak a közismert Góliátot 
említem meg, ama híres Dávid, a leendő király ellenfelét. 
Ő valószínűleg csupán egy „sorból kilógó” harcos volt. 
Csupán, mondom én. Nem nekem kellett harcolnom 
vele. 

 
Énok próféta apokrif könyvében arról tudósít, hogy az 

istenek nemzetsége óriásokból áll. Báruk apokrif könyve 
még az óriások számát is közli, akik az Özönvíz előtt 
éltek: 4.090.000.  Hozzá kell tennem: állítólag. Kissé 
gyanús a forrás, ahol az adatokat leltem. 

 
A görög mitológiában hemzsegnek az óriások: ott 

vannak a titánok, akik Zeusz rokonai (hogy azt ne 
mondjam, nagybátyjai), időnként ellenségei, és óriás 
méretűek. A kedvencem, az embereknek tüzet adó 
Prométheusz is egy titán gyermeke. Ott vannak a szintén 
óriási küklopszok, akik közül az Odüsszeusszal 
huzakodó egyszeműt ismerik legtöbben: óriás volt, egy 
szeme volt, azt is kiszúrta furfangos ellenfele, azonkívül 
meglehetősen ostoba volt. Óriáséknál ez elég gyakori: 
nagyon buták tudnak lenni, a mesék-regék tanúsága 
szerint. Vagy talán csak az ember volt büszke magára, 
amiért egy akkora behemótot le tudott győzni? Azért 
mesélt utólag mindenfélét? 

 
Uranosz, az ég és Gaia, a föld nászából először a 

hekatonkheirek, a százkezű óriások, és az előbb 
emlegetett küklopszok születtek.  

http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html
http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html
http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html
http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html
http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html
http://mitoszokeslegendak.blogspot.com/2010/10/oriasok.html
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Utánuk a titánok, köztük Kronosz, Zeusz apja. De Kronosz 

is, Zeusz is hadat viselt tulajdon apucikája ellen. Ebben a 
harcban segítették a százkezűek Zeuszt.  

 
A Sztrugackij testvérek szerint a százkezűek hárman 

voltak, egyenként ötven fejük volt, amik mind más, holt és élő 
nyelveken karattyoltak, legtöbben ógörögül tudtak, de szintén 
nem a magas IQ volt a jellemzőjük. 

 
Prózai kérdés: hogyan lehetett inget szabni egy ilyen 

lényre? De még akár valami tunikát is? 
 
A görögöknél még ott volt Atlasz, aki – mint tudjuk – a 

vállán tartja a Földet (ha meginog a fáradtságtól, megremeg 
alattunk a talaj); de rajta kívül is szerepel a görög 
mitológiában számtalan gigász, akár külön tanulmányt 
lehetne róluk összeszedni. 

 
A keltáknál az óriás neve Ymir, de ezt az óriást nem lehet 

lénynek tekinteni, miután Odin és a többi isten az ő 
szétdarabolt testéből készítette el ezt a mi világunkat, tehát 
mostanában már nem cselekszik semmit. Az angolszász 
mesevilágban azonban ott vannak a trollok és az orkok, „akik” 
többnyire óriások, de nem feltétlenül; viszont rendszerint 
gonoszok és nagyon ostobák. A fantasy kedvelői ezt nálam 
jobban tudják. 

 
A skandináv mesékben is van óriás, nem is kevés: 

embermód, családban élnek, nem feltétlenül bántják az 
embert, néha hegyeket hajigálnak; önmagukban ember-
szerűek, csak nagyra nőttek. 

 
A Koránban Allah kinyilatkoztatta, hogy óriási méretű 

embereket teremtett, olyanokat, akiket azóta sem teremtett 
újból. Nagyon magasak, nagyok és erősek voltak, például 
képesek voltak egy fatörzs köré kulcsolni a karjaikat és úgy 
kihúzni a földből. Később Allah és a próféta ellen fordultak, és 
Allah minden szabályát áthágták. Büntetésből Allah 
elpusztította őket. (Megintcsak nem vállalom a hitelességért a 
teljes felelősséget. Sajnálom!) 

 
A hindu mitológiában Brahma teremtette saját kezűleg az 

óriásokat, de aztán az egész társaságot lenyilazta. Még nem 
jöttem rá, mi volt ennek a dolognak az értelme, de Brahma 
általában is gondolkodó, szemlélődő alkat volt, ha csalódott a 
teremtményeiben, akkor gyakran eltakarította őket, majd 
valami mást teremtett.  

 
(Tetszik figyelni, mennyi baj volt az óriásokkal? Majdnem 

minden mitológiában el kellett őket pusztítani.) 
 
Ugyanott Indra, az ég istene is óriás volt (és részeges! egy 

isten!), de ellenfele meg akkora, hogy csak bekapta Indrát. És 
az említett ellenfelet csak a tenger tajtékjával lehetett 
legyőzni, alkonyatkor. Ezt a tajték-dolgot nem egészen értem. 

 
A szláv legendákban az óriások voltak a Föld első lakói: 

felhalmozták a hegyeket, kiásták a folyók medrét, a növények 
magjait is ők szórták el mindenfelé. Mostanában is az óriások 
félig hegyek, félig emberek.  

 
Tessenek Rumcájszra emlékezni a bájos cseh rajzfilm-

sorozatban: a hegyek nála is óriásokká váltak, 
kiegyenesítették vagy széthúzták az utat, majd megint szikla 
lett belőlük. (Már kaptam olyan kritikát, hogy egy rajzfilm nem 
lehet mérvadó. Karinthyval megkérdezem: mér’ ne lenne 
vadó? Rumcájsz kalandjai nagyon pontosan képviselik a 
cseh népmesék világát. Majdnem annyira, mint nálunk a 
Magyar népmesék-sorozat. Tehát Rumcájsz – és Moha, 
valamint Páfrány – igenis mérvadó!)  

 
 
A magyar mitológiában kicsit zűrös a helyzet. A 

Néprajzi Lexikon szerint a népi hitvilágban ismeretlen az 
óriás. Viszont a mondákban mégis ott szerepelnek: 
árkokat ástak, sziklákat dobtak más helyre.  

 
Csonka Csabának a legendás és regélő várakról szóló 

sorozatában bőven lehet óriást is találni; vagy Kőváry 
László 1892-ben kiadott, ezért bűbájos nyelvezetű 
könyvében Erdély régiségeiről szintén szerepelnek 
óriások is (de több a tündér), mint ama várak, sziklák, 
árkok megalkotói. Földi Pál a Legendás várakban 
például az Olt völgyében fekvő Bálványos várát említi, 
mint óriások művét, hogy valami konkrétat is mondjak. 

 
És a meséinkben is előfordulnak. Melyik óriás jó 

hozzánk, segíti a mesehőst, melyik szörnyen ostoba, 
esetleg gonosz is, kőkenyeret esznek, ólomgaluskával 
(János vitéz!), időnként hasonlítanak az ördögre, vagy 
tulajdonságaikban az ősmagyar, sokfejű, ám embermód 
élő sárkányra. 

 
Lehet más óriásokról is hallani: a már említett Toldi, 

de Szent László királyunk is valószínűleg óriás volt, ha ő 
vágta kardjával a tordai hasadékot. Gondoljuk csak el, 
mekkora kard kellett ahhoz? És mekkora ember, aki azt 
a kardot forgatni bírta! Jó, Isten segítségével történt a 
dolog, és azért ez sokat számít… De mindegy, ők 
semmiképpen nem voltak lények, „csak” erős és talán 
nagy termetű emberek. 

 
Van nekem egy elméletem, de tényleg csak az 

enyém, nem olvastam sehol: szerintem azért nincs az 
ősmagyar hitvilágban óriás, mert nem volt rá 
szükségünk. A magyar nép egyik része a sztyeppén 
nyargalászott, legeltette az állatait. A Napot imádták, a 
szelet, a természet egyéb erőit. Sehol nem volt a 
sztyeppén hegy, amit az óriások dobáltak volna össze. 
Aztán őseink elrabolták az erdőlakó lányokat, mint 
ismeretes. Viszont az erdőben sem kellett lennie 
óriásnak, ott a nagy fákat meg a forrásokat lehetett 
tisztelni.  

 
Őseink egyik ágának sem volt szüksége a világ 

megmagyarázásához az óriások létére. Tehát boldogan 
éltek, míg meg nem haltak, de a gyermekeiknek nem 
meséltek óriásokról. Ám bejöttünk ebbe a mi 
medencénkbe! Körös-körül hegyek. Hogyan kerültek 
vajon ide ezek a sziklák, égbe nyúló csúcsok? Nos, friss 
szomszédjaink megadták a felvilágosítást saját 
regéikkel, meséikkel. Azóta tudjuk, hogy itt a réges-régi 
időkben léteztek óriások is, hát befogadtuk őket és a 
hozzájuk tartozó meséket. Ettől lett ilyen kettős helyzete 
minálunk az óriásoknak. 

 
 
FÜGGELÉK: bocsánat, kénytelen vagyok egy ilyet is 

írni, annyira megragadta a fantáziámat a százkarú 
óriásoknak varrandó ing problematikája. 

 
Alapállás: A.  Sztrugackij – B. Sztrugackij: A hétfő 

szombaton kezdődik. Nekem oroszul van meg, 
Gyetszkaja Literatura kiadó, 1965. Rajzolta: Je. 
Migunova. Három százkarú szerepel, egyenként ötven 
fejjel. A számot máshol még nem találtam meg, de a 
Sztrugackij testvérekről feltételezem, hogy hiteles 
adatokkal dolgoztak. A cipekedéshez a hekatonkheirek 
menet közben feltűrték temérdek ingujjukat. Egyikük a 
tizennyolcadik jobb kezén eltörte egy ujját. Illetve csak 
kificamította, de ez most mindegy. 
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Gondolatkísérletek következnek: hogyan lehet elképzelni 

egy százkarút? Az ember eléggé szimmetrikus lény. A 
lábak száma normális, azaz kettő. Legegyszerűbb 
megoldás: két felől, egymás alatt sorakoznak a karok. 
Azért óriás a hekatonkheir, mert azt a rengeteg kart el kell 
helyezni egymás alatt. Leginkább egy százlábúra fog 
hasonlítani. Az inget kiszabni talán nem is olyan nehéz, az 
egymás alatti ujjak szerves egymásba kapcsolódását kell 
megvalósítani. 

 
Hiba: ilyen alaprajz mellett az illetőnek csak egy feje 

lehet. No jó, mondjuk három még elfér. Ötven biztosan 
nem. Hacsak hosszában lefelé, minden karpárhoz egy fejet 
nem rendelünk. De az hogy néz ki? Gombokkal díszített 
százlábú. 

 
Ha a karok számát megduplázzuk egy sorban, akkor 

felülnézetben kereszt alakú az óriásunk. Mondjuk, inkább 
Andráskereszt-alakú, minél kisebb szögben álljanak 
egymáshoz képest a karok, de azért még ne zavarják 
egymást. Ez esetben „csak” huszonöt kar magasságú az 
óriásunk. Az inget nagyjából úgy kell kiszabni, mint az 
előző esetben, és gondolom, oldalt egy cviklivel lehet a 
karokat egymástól elválasztani. A lehetséges fejek száma 
viszont itt is elenyésző. 

 
Ha az ötven fejnek helyet akarunk teremteni, akkor a 

karok csak 2, 4 vagy 5 sorban állhatnak és a kellően nagy 
vállra elrendezhetjük a fejeket. De! Itt hogyan számoljuk ki, 
melyik a tizennyolcadik jobb kéz? Egyáltalán: melyik az 
ilyen szabású óriás indulási oldala? Egyértelmű: amerre a 
lábfejei állnak.  

 
Viszont a karoknak körben-körben mindenütt lenniük 

kell. Attól tartok, itt már csak megállapodás alapján lehet 
eldönteni, melyik a tizennyolcadik. Hogy jobbos, az a 
tenyér állásából meghatározható. Azt hiszem, minden 
karra egy jelet vagy sorszámot kéne tetoválni ahhoz, hogy 
aztán egyértelműen megkülönböztethetők legyenek. 

 
Aztán itt van a fejek elhelyezkedése. Idézet: „hátsó 

fejei… türelmetlenül harapdálták az elülső fejek füleit, hogy 
ne takarják el a kilátást.” 

 
Ezek szerint minden fej egy irányba nézett, 

egyértelművé téve az indulási oldalt. Két szempontból 
kellemetlen megoldás: egyik, hogy helyesebb lett volna 
különböző hosszúságú nyakakon, fokozatosan emelkedve 
helyezni el a fejeket. Akkor mindegyik látott volna mindent, 
nincs fülharapdálás. Talán a gallérok kiszabását is 
megkönnyítette volna a fejek ilyetén elhelyezése. 

 
Másik, hogy ötven fej esetében inkább a teljes, 360 

fokos látást helyeztem volna előtérbe, sőt, néhány fej 
fölfelé is nézhetett volna. Bár azt hiszem, egy óriásnál nem 
olyan számottevő a biztonságra való törekvés. Kicsinyes, 
emberi szempontból vizsgálom a kérdést. És a gallérok is 
nehezebben megoldhatók ilyen fej-elhelyezésnél. 

 
De még ez a százkarú is többé-kevésbé szimmetrikus 

alakzat lenne. Inkább kevésbé. Mint azonban a könyvből 
vett képen látható, ezek a lények kissé kaotikus 
kinézetűek. Szimmetria csak nyomokban, a test alsó 
részénél. Váll nem érvényesül, bár kell lennie valaminek. A 
nyakak meg… phű!  

Ami az inget illeti: egészen biztosan nem vállalom a 
kiszabását! 

Maruzs Éva 
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