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Előszó
MANIPULÁLT EMBER

Teljesítsük be vágyainkat! Szerezzünk
és szeressünk. Éljünk úgy, hogy beleszólni csak annak legyen joga, akiket
közel engedünk magunkhoz, hiszen mi,
apró, kicsi univerzumok gondolatainkban és tetteinkben is szabadok vagyunk! Edénykészlet, régi barát emlékét idéző pénzérme, távoli háborúk
keserű emléke, kétkezi munkás legendája meg sem érint, hiszen minket nem
lehet manipulálni. Aztán egyszer rádöbbenünk, hogy a manipulálni szó
csak egy kifejezés, és egyáltalán nem
pejoratív. Mi magunk vagyunk, aki
kezel, irányít, befolyásol, hiszen mi
egyeztetjük a számunkra kedvező időpontot azzal a szép szőkével, mi mondjuk meg, mikor vagyunk otthon, és
mikor vagyunk gépnél, mert ugye a
számítógép is manipulál… Vagy nem?
Kellemetlen belegondolni, hogy ugyanúgy mi is manipuláltak vagyunk. Csakhogy a manipuláltság kikerülhetetlen,
örök létező: kezel, hat, kényszerít,
használ, és tévedés azt gondolni, hogy
csak az élő ember manipulál. És itt van
a baj a szó szemantikájával.
Manipulálni nem rossz dolog. És manipuláltnak lenni sem az.
/Béef/
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Lőrinczy Judit

A tűz
középpontjában
„Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide.
Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában
anélkül, hogy visszariadnál.”
Oriah Hegyi Álmodó
öreg indián verse (részlet)

– Jaj, bocsásson meg, igazán nem akartam, sajnálom! – hebegte Mária, és szalvétával
próbálta felitatni a férfi nadrágjára fröccsent kávét.
A szomszédos asztalok irányából kíváncsi tekintetek rebbentek feléjük.
– Hát még én hogy sajnálom! – morogta a férfi, és eltolta a nő kezét. A kis balesetet
követően már csak feszengett, és hamarosan elfoglaltságára hivatkozva elköszönt.
Kifelé menet a magáét fizette, Mária látta, ahogy a pultnál asztaluk felé mutat. Amikor
odajött a pincér, és megkérdezte, hozhat-e még valamit, Mária nemet intett, és kérte a
számlát.
Az utcára kilépve eső fogadta. Kinyitotta ernyőjét; a cseppek halkan koppantak a levegőbe röppenő ponyván. Ősszel megszürkült Budapest, és mintha egyedül az ő vörös
ernyőjében maradt volna szín. Ahogy elindult, a szerkezet követte a levegőben.
Cipősarkának kopogását és a telefoncsörgést is elnyomta a járművek zaja. Megtorpant, amint megérezte a finom rezgést a táskájában; feje fölött ernyője is hűségesen
megállt. Hosszan kotorászott a kicsiny, vékony készülék után.
– Szia! – kiáltotta, mikor végre megtalálta a telefont, és fogadta a hívást.
– Na, szia! Te jó ég, hol vagy? Mi ez a zaj? Azt hittem, már fel sem veszed!
– Az utcán.
– És? És? Egyedül vagy? Mesélj!
Mária hóna alá csapta táskáját, elindult.
– Rémes volt! – sóhajtotta.
– Jaj, ne! Már megint?
– Unalmas, nagyképű alak. Egész végig csak magáról beszélt, én meg kavargattam a
kávém, és azon gondolkoztam, hogyan hagyhatnám ott. Aztán véletlenül leöntöttem a
nadrágját.
A telefonból jókedvű, hitetlenkedő nevetés harsant.
– Véletlenül?
– De tényleg! Persze gyorsan le is lépett. És képzeld, volt annyira sóher, hogy csak a
magáét fizette. Mondjuk, miért is vártam volna el tőle…
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– Ugyan már! És a profilja? Az jó volt amúgy?
– Ó igen, talán túlságosan is. Néha kezdem azt hinni, egy szinttel lentebb kéne adnom.
– Egek, azt azért ne! Ennyire nem lehetsz elkeseredve!
– Dehogy, csak egy kicsit már kezd elegem lenni. Ő a harminckettedik.
– Akkor se add alább.
– Te is azt tetted, és megtaláltad az igazit.
A nevetés most keserűen hangzott fel.
– Mert engem is átminősítettek.
Mária szava elakadt egy pillanatra.
– Igazán? De hogyan, miért?
– Jaj, hagyjuk ezt, drágám. Nem telefontéma. Majd… majd elmesélem. Nem mostanában volt. Egyszerűen félrediagnosztizáltak. Utólag korrigálták.
– Én azt hittem…
– Ilyesmit nem ver nagydobra az ember. De ha én találtam egy szinten belül, akkor te
miért ne?
– Azt hiszem, igazad van. Csak már olyan régóta várok. Sőt, nem is várok, én keresek!
Nem úgy, mint egyesek, akik csak regisztrálnak, és aztán minden nap lesik a hálót,
vajon írtak-e nekik.
– Jól van, szívem, ne add fel!
– Nem is. A profilom szerint minden rendben a jövőmmel, nincs miért bűnhődnöm.
Szóval biztosan nem leszek magányra ítélve.
Szeretett volna felnevetni a mondat végén, de elcsuklott a hangja. Megállt a zebránál,
a zöldre várt.
– Még szép, hogy nem – mondta a barátnője. – Na, mennem kell, most jelzett a mosórobot, hogy leállt a program, és még ezer dolgom van.
– Várj, Kitti, este nem érsz rá?
– Ó, nem, sajnálom, átjönnek a szüleim. Babázunk.
– Klassz program. Érezzétek jól magatokat. Addig én böngészek.
– Helyes, helyes, na, szia!
– Szia!
Egy szívdobbanásnyi ideig a telefon kijelzőjét nézte, aztán várta, hogy a nedves úttesten vörösen rikító átkelőhely csíkjai zöldre váltsanak.

Éjfélig böngészte a hálót. Több ezer társkereső hirdetés közül választhatott, egymás
után olvasgatta a bemutatkozásokat, letöltötte a háromdimenziós képeket, és időnként
fel-felnevetett. Némelyik férfi izmait hangsúlyozandó egy szál alsóneműben pózolt,
mások elegáns ruhában feszítettek, vagy éppen lezser ingben sétáltak a tengerparton,
néhányan családközpontúságukat kiemelendő gyerekekkel játszottak egy zöldellő
kertben. De olyanok is akadtak, akik csak szimpla, száznyolcvan fokig forduló, arcukról készült igazolványképet töltöttek fel.
Őt azonban ezeknél is jobban érdekelték a profilok. Aki nem adott hozzáférést vagy
meg sem csináltatta, lehetett bármilyen jóképű, megnyerő bemutatkozással, labdába
sem rúghatott nála.
Mária harmincegy éves volt. Mindent elért a munkájában, most már gyerekeket akart,
és kertes házat, kutyával. Csak épp egy férjre várt, akinek tiszta a jövője. Akinek nem
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kell előző életében elkövetett bűnökért – legalábbis a Közép-Európai Jövőlátó Központ
felmérése szerint – most fizetnie.
Megnézte saját adatlapját. A legelőnyösebb, háromdimenziós mozgó felvételeket töltötte fel magáról, és engedélyezte a hozzáférést a profiljához. A nagyvonalakban készített előrejelzés nem árulta el, meddig fog élni, csak azt, hogy elviekben nyugodt, boldog életre számíthat, és nem történnek olyan tragédiák az életében, amelyek miatt – a
lélekkutatók hivatalos szóhasználata szerint végletesen – szenvednie kellene.
Mikor megjelent az első konzultációkon a Központban, kételkedett az eljárásban, és
abban is, hogy tényleg tudni akarja-e, ki volt előző életében. Hosszú, töprengéssel teli
órákat töltött egy óriási készülékben fekve, mely az egész testéről felvételeket készített.
Vajon milyen bűnt követhettem el korábbi életeimben? Megfizettem már érte? Vagy
most vár rám büntetés?
Majdnem elsírta magát, mikor végre közölték vele, minden rendben.
– A XVII. századig tudtuk visszavezetni a lelke fonalát – mondta a fehérköpenyes,
ódivatúan szemüveges férfi, a Központ munkatársa –, akkor már valamilyen nagyobb
termetű emlősállat, talán ló, vagy esetleg nagymacska formájában létezett. A XVIII.
században emberi testbe került, de a vonalak nem túl erőteljesek, valószínűleg kisgyermekként elhalálozott.
– Furcsa, éreznem kellene valamit emiatt? – kérdezte.
– Dehogy. A közöny teljesen normális, különösen az állati testben töltött primitív időszakkal kapcsolatban.
– Úgy gondolok saját magamra, mint egy másik emberre, aki réges-rég élt, és nem
jelent semmit a számomra.
A fehérköpenyes férfi arcán mosoly suhant át. Meg sem lepődött. Vajon hányan
mondták már neki ugyanezt?
Mária később azt is megtudta, hogy török katonaként részt vett az oroszok elleni háborúban, és valószínűleg többeket megölt. Azt hitte, a harcban történtekkel folt esett a
lelkén, de a profilját összeállító szakértő megmagyarázta, hogy mivel a hazájáért harcolt, és nem maradt más választása, az isteni igazságszolgáltatás szemet huny az effajta
gyilkolás felett. Legalábbis ez a tapasztalat.
Isteni igazságszolgáltatás. A keresztény kultúrkörben így hívták a megfoghatatlan
törvényt, ami az emberi lelket működtette. Az alaptételt, amely szerint valamikor,
valahogyan büntetés jár a bűnökért. Az egyházak eleinte nehezen fogadták el, de az
eredményeket nem lehetett megkerülni: egyszerűbb volt beépíteni a napi igemagyarázatokba, mint szembeszállni vele. Ráadásul az újfajta tudomány hatására ezrek és ezrek
tértek meg, remélve, hogy ezzel is kompenzálják bűneiket, és következő életükben nem
a legnagyobb nyomorban látják meg a napvilágot.
– A XIX. század közepén vétett az isteni törvény ellen – magyarázta tovább a Központ munkatársa. – Meglehetősen pontos képet sikerült felállítanunk, köszönhetően a
levéltári egyeztetéseknek is.
Kiderült, hogy Mária az Egyesült Államokban élt, mint rabszolgatartó. Vérszomjas,
kegyetlen férfi volt, aki megverte és megerőszakolta feleségét, a feketéket halálra dolgoztatta a gyapotföldeken. Ezenkívül az alkohol rabjává vált, és egy szép napon fejbe
lőtte a kártyapartnerét egy vita során, amiért aztán felakasztották.
– De hiszen akkor elfogadott volt, hogy ilyesmiket művel valaki, nem? Mármint, nem
a gyilkosságra értem, hanem például a rabszolgatartásra.
– Ezért valóban nem ítélte el a társadalom egésze – felelte készségesen a férfi. Úgy
tűnt, mindenre van válasza. – Azonban az isteni igazság objektív fogalom, olyan tör4

vény, aminek meg kell felelnünk minden korban. Az ember nem alacsonyodhat le,
vannak bűnök, tettek, amelyeket nem lehet igazolni.
– És a halálbüntetés, amit kiszabtak rám? Az nem számít? Kegyetlenül megbüntettek
azért, amit tettem. Azaz… amit az a férfi tett.
– A kutatásaink szerint úgy tűnik, az isteni törvényszerűség alapján az emberek által
emberekre kiszabott büntetések, így egy kivégzés korántsem jelent elégtételt az egész
életen át elkövetett szörnyűségekért. Amit a katolicizmus Purgatóriumnak hívott, arról
bebizonyosodott, hogy az valójában a következő inkarnációnkban történő vezeklés. Ez
az egész esélyekről, lehetőségekről és valószínűségekről szól, kedves Mária. Ha letöltöttük a büntetést, a következő életben megkapjuk rá a lehetőséget, hogy alapvetően
boldogan éljünk. Persze ettől még mi magunk tönkretehetjük a saját életünket, ha rossz
döntéseket hozunk.
– Az akarat szabad – sóhajtotta Mária.
A szemüveges férfi jelentőségteljesen bólintott, majd hosszan magyarázott arról,
hogy az isteni igazság olyan parancs, amely független a vallási tanításoktól, és a nem
keresztény országokban is elfogadták, mint tudományosan bizonyítható jelenséget –
csupán másként nevezik. Máriát azonban jobban foglalkoztatta, mi történt későbbi
életeiben. A tudós készségesen közölte, hogy az első világháború idején német katona
volt, aki 1916 tavaszán elesett Verdunnél, az 1990-es években pedig Afrikában élt fiatal,
sokgyermekes anyaként, akit egy törzsi háborúban megerőszakoltak; később aknára
lépett, elvesztette a fél lábát, és hamarosan meg is halt.
Most, több mint száz év elteltével megtisztult lélekként tért vissza egy új emberi testbe. Nehezen hitte, hogy térben és időben oly messze élt, olyasmiket tett és tettek vele,
amikre nem emlékszik. De a bizonyítékok ott hevertek előtte az asztalon. Az elemzést
részletesen elmagyarázták neki, ahogy a módszert is, abból azonban vajmi keveset
értett.
Megborzongott a táblázatok láttán, melyekben végeláthatatlanul sorolták a büntetések lehetséges módjait. Másvalaki egyénre szabott büntetése egyben másoké is. Ki
szeretne együtt élni egy diktátor jellemű férfival? Olyannal, amilyen én voltam Virginiában? Vajon az asszony, aki a feleségem volt, mit követett el előző életében, hogy velem büntették? És nekem miért járt ugyanaz, ha esetleg csak eszköz voltam az isteni
igazságszolgáltatás kezében? Vagy közben ugyanúgy szenvedtem magam is az alkoholizmustól, bűntudattól vagy valami lelki betegségtől?
A profilja összeállítása után egy évig pszichológushoz járt, hogy segítsen feldolgozni
az élményeket. Már ott tartott, hogy álmában találkozott előző életében volt önmagával, és időbe telt, míg a doktor meggyőzte, mindezt csak képzeli; a Központ szerint
senki sem léphet kapcsolatba előző énjével, nincs rá bizonyíték, mint ahogy az indiaiak
és az örmények reinkarnációs kísérletei is rendre kudarcba fulladtak.

Éjfél körül még javában a háromdimenziós képernyő előtt ült. Érezte, hogy erőt vesz
rajta az álmosság, mégsem volt kedve lefeküdni. Híreket böngészett, háború itt, merénylet ott, megerőszakolták, megölték, elfogták, megszökött, elütötték, lezuhant, elvesztette a szeretteit… Mi viszi rá az embereket, hogy bűnt kövessenek el a felfoghatatlanul kegyetlen – életeken átnyúló – büntetés terhe mellett? És miért büntet valakit a
sors mások halálával, fájdalmával? Felsóhajtott. Túl sokat filozofálok, gondolta. Bizonyára a magány teszi.
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Az üzenetjelző szolid hangja élesnek tűnt az éjféli órán: összerezzent. Most vette észre, hogy nem zárta be a társkeresőt, és valaki éppen írt neki. Nyomban megérintette a
háromdimenziós, levegőbe röppenő panelt, és mohón olvasni kezdte a megnyíló rövid
bemutatkozást. Az idegen férfi – regisztrációja szerint Péter – csak néhány sort írt magáról, egyszerű, de kedves humorú szöveget, mivel foglalkozik (orvos, rendezett egzisztencia), mit szeretne (komolyabb kapcsolatot), de egyébként minden részletesen
fent van az oldalán, a profiljához tartozó engedélyezéssel együtt. Ha van kedved megismerkedni velem, kérlek, írj!
Elmosolyodott magában, és bezárta az ablakot. Majd holnap válaszolok… Még azt
gondolná, mást sem csinálok, csak lesem a hálót, ír-e valaki?
Húsz perc múlva már az igazak álmát aludta.
Másnap reggel első dolga volt bekapcsolni a gépet, és átböngészni Péter adatlapját a
profiljával együtt. Tudta, hogy időbe telik, míg a Központ elküldi az adatokat, ezért
leszaladt a közeli éjjel-nappaliba reggeliért. Mire visszaért, már ott villogott egy üzenet,
Pétertől.
Kedves Mária!
Pár napja találkoztam először az adatlapoddal. Azóta őrizgettem magamban minden sorod és a
rólad készült felvételeket, akár egy kincset. Végül úgy döntöttem, írok neked. Tegnap sajnos nem
válaszoltál, bizonyára későn zavartalak. Ám ha most, ezen az álmos vasárnap reggelen van
kedved hozzá, akár beszélgethetünk is.
Üdvözlettel, Péter
Szíve a torkában dobogott, és kivárt egy kicsit, mielőtt fogadta a hívást. Néhány pillanatig süket volt a vonal, pedig tudta, van valaki a másik végén. A képet nem kapcsolta be, nehogy a férfi meglássa ezzel a szedett-vedett reggeli frizurával és smink nélkül.
– Szervusz.
– Szervusz – köszönt hasonlóan bizonytalan hangon ő is.
– Remélem, nem zavarlak.
– Nem, dehogy! – vágta rá, és rögtön korholta magát érte.
– Átböngésztem az adatlapod, és nagyon szimpatikusnak talállak.
– Ez nagyon kedves, köszönöm. – Az ő fejében Péter kulturált bemutatkozása, rendkívül kellemes megjelenése járt, és persze az igen jó anyagi körülmények.
– Arra gondoltam, szívesen megismernélek. De erről írtam – és ez a hang! –, csak még
nem tudom, mi a válaszod.
– Nos, azt hiszem, örömmel – felelte Mária, és azon töprengett, vajon nem remeg-e
túlságosan a hangja.
Megbeszéltek egy találkát keddre – Péter elfoglalt sebész, és hétfőn ügyeletben kellett
lennie. Ezután óvatos csevely indult az időjárásról, színdarabokról, filmekről, melyek
kellőképp semleges témául szolgáltak első, arctalan beszélgetésükhöz. Észre sem vette,
hogy elröppent az idő, és már majdnem tizenegy óra van. Úgy érezte, kicsit elég Péterből, ezért banális elfoglaltságra hivatkozva hamarosan elköszönt. A férfi udvariasan
fogadta, és hozzátette, hogy még neki is van dolga, de egész nap Máriára fog gondolni,
a kedves hangjára, és hogy milyen jót beszélgettek.
Tartva attól, hogy Péter a hálón marad, kikapcsolta a gépet és egész nap nem mert
bejelentkezni. Összeütött egy ebédet (a vasárnapi kosztot sosem bízta a robotokra),
6

olvasott, filmet nézett, beprogramozta a takarító egységeket, aztán délután találkozott
Kittivel, és kimentek a Margit-szigetre sétálni. Kitti babakocsit tolt, melyben négyhónapos kislánya aludt édesdeden. Mária először nem mert mesélni neki Péterről, csak a
korábbi alanyokról pusmogtak és nevetgéltek.
Néha az az érzésem, rajtam is nevet, gondolta, de rögtön elhessegette a rossz érzést.
Nagy sokára aztán szóba hozta a férfit. Kitti összecsapta a tenyerét, mikor elmondta
neki, hogy Péter orvos, az adatlapja szerint családot szeretne, udvarias, van humora, és
kellemes, mély a hangja. A felvételei alapján pedig… eléggé jóképű és magas. Kitti
szeme csillogott, és jókedvűen kacagott.
– Ilyen aztán nem terem minden fán! És mondd, megfelelő a profilja?
Nem néztem meg. Elfelejtettem! – villant az eszébe. Olyan elbűvölő volt, fel sem merült bennem… Jó ég, hiszen mindig ezzel kezdem!
– Mint az enyém, magas szintű besorolást kapott. Tiszta életre számíthat – mondta, és
hogy maga is elhiggye, amit hazudik, barátnője szemébe nézett. Kiszáradt a szája.
Remélte, hogy nem irigységet, hanem örömöt lát Kitti tekintetében, de nem tudott
olvasni benne. A kisbaba felsírt, és ez kellőképp lekötötte barátnőjét, hogy egy darabig
ne válaszoljon. Aztán Kitti csak elismerését fejezte ki, és bíztatta, hogy ne szalassza el
Pétert – ha személyesen is tényleg ennyire meggyőző.
Utána már a babáról beszéltek. A kislány megéhezett, ezért visszafordultak; Kitti férje
eljött értük kocsival, és felajánlották egy darabon a fuvart, de ő nem fogadta el. Miután
elmentek, magára maradva sétált a hídon. Buda irányába nézett, aztán a korlátra támaszkodva bámulta a folyó örvénylő, szürke vizét.
Mi lenne, ha nem nyitnám meg a profilját? Vajon ez egy jel?

Péter még vonzóbb volt személyesen, mint a fotókon, és most már egymásról is kérdezgettek, nem maradtak meg az időjárás, viccek, kedvenc filmek és zenék unalmas
köreinél. Egy Váci utcai étteremben ültek, körberagyogta őket a hely drága csillogása; ő
tiltakozott, de a férfi ragaszkodott hozzá, hogy ide menjenek be. Rögvest ki is derült,
hogy Péter asztalt foglalt.
Remélem, nem kell kávéval leöntenem, ha ráunok, és aztán nem nekem kell állnom,
amit itt rendelek, miután ő sietve lelép – pillantott körbe a gazdag díszítéseken, elegáns
berendezésen, mikor beléptek.
– Mária… – ízlelgette a szót Péter. – Különleges név.
– Igazán? Miért?
– Manapság ritka – mosolyodott el a férfi, és a borába kortyolt. – Régen, úgy másfél
évszázada, és még azelőtt általánosan elterjedt volt, de most mintha eltűnőben lenne.
Lesütötte a szemét. Sosem tudott megbékélni a nevével, de ahhoz nem volt bátorsága,
hogy megváltoztassa. Az nem ő lett volna, és idős édesanyja sem értette volna meg.
– Nos, a Péter sem túl gyakori mostanság, nem igaz?
– Nem, valóban nem. Mindkettőnk neve bibliai név. Nem mintha számítana – nevetett. – Egyébként vallásos vagy?
Váratlanul érte a kérdés, és nem tudta mire vélni. Talán Péter látta ezt az arcán, mert
sietve hozzátette:
– Bocsáss meg, nem akartalak megbántani vele, csak úgy jött, hogy megkérdezzem.
Ha nem akarsz, nem válaszolsz.
Mária mosolyt erőltetett az arcára. Az este folyamán már nem először jutott eszébe,
hogy nem látta Péter profilját.
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– Nem tudom. Nem gondolkodtam ezen. Úgy értem, Isten létén. Nem vagyok megkeresztelve sem, vagy ilyesmi.
– Én hiszek a magam módján, de nem tartozom semmilyen egyházhoz – mélázott a
férfi. – Igazából azért kérdeztem, mert láttam, te is megcsináltattad a profilt.
Érezte, hogy égni kezd az arca.
– Nos, igen. De én… Nem néztem meg a tied.
Péter szeme elkerekedett.
– Tényleg? Az az igazság, hogy én sem a tiedet.
– Hogyhogy? – kapta fel a fejét Mária. – Azt hittem, az volt az első dolgod.
A férfi összevonta szemöldökét és komoly hangon magyarázni kezdett.
– Tudod, egy ideje próbálok társra lelni, és aggódtam, hogy nem találok magamhoz
illőt, mert folyton a profilja járt az eszemben. Egy ideig tényleg ez volt az első dolgom,
mint valami ostoba szertartás, a profil átböngészése. Aztán rájöttem, hogy nem fontos.
– Miért nem? – kérdezte Mária.
– Téged talán nem frusztrált, hogy beleláthatsz mások jövőjébe?
Lesütötte a szemét. De, nagyon is. A betege lettem.
Péter folytatta:
– Akármennyire tudományos az egész, én már nem hiszek benne.
– Micsoda? Hiszen az eredmények megbízhatóak. A tudomány nem hit-, hanem
ténykérdés.
– Én nem vagyok meggyőzve ennek az egésznek a mély tudományosságáról – vont
vállat Péter. – Gondolj bele, akik megtudják, milyen volt, milyen lehetett az előző életük, el is hitték, hogy büntetés jár nekik. Tudat alatt beletörődnek, talán kívánják is a
büntetést, míg meg nem valósítják a saját személyes jóslatukat. Ráadásul néha az az
érzésem, túl merész kijelentésekre ragadtatja magát a Központ. Orvosként pedig tudom, előfordulhat, hogy egy betegséget, amiről egyszer már azt hittük, feltártuk az
okait és hatásait, korántsem ismertünk meg eléggé. A tudományos dolgok nem ilyen
egyszerűek. Néha a rákos betegek is spontán meggyógyulnak, mégsem tudja senki,
hogy miért.
– Szóval nem is fogod megnézni a profilomat?
– Soha. Nincs értelme. Nem érdekel, ki voltál a múltban. Egy előző életben. Úristen,
felőlem lehettél volna akár Hitler vagy akárki más, fagyiárus Olaszországban! Miért
fontos ez?
– A büntetés miatt!
– Én hiszek Isten kegyelmében.
Mária nem mondott erre semmit; éppen kihozták a rendelést. Jó darabig némán ettek,
a kagyló íze szétolvadt szájában; volt már életében néhány jó étteremben, ilyen drága
helyen azonban még nem, és rá kellett jönnie, nincs különbség az eggyel alacsonyabb
kategóriához képest. Bárcsak a profilbesorolással is ez volna a helyzet! Mi van, ha Péter
volt Hitler vagy valaki más véreskezű diktátor a XX. századból, aki az összes következő reinkarnációjában vezekelhet? Ez tiszta őrület!

Mária szerdán hajnalban ébredt. Forgolódott álmában, és bár nem emlékezett a részletekre, tudta, hogy rémálmot látott: rossz érzés maradt benne és keserű íz a szájában.
Képtelen volt visszaaludni; felkelt, feltette a kávét és leült a gépe elé. Kivörösödött
szemekkel olvasgatta a híreket, a leveleit – jött egy Pétertől, melyben még kedd este,
miután hazavitte, jó éjszakát és szép álmokat kívánt – és egy hirdetés, amit rögtön
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kitörölt. Sokáig bámulta Péter levelét, szeme előtt elmosódtak a háromdimenziós kivetítő fényei. A konyhából hallotta, hogy elkészült a kávé.
Mire visszaért a csészével, elhatározta, hogy megnézi a férfi profilját.

– Mióta is vagytok együtt? – kérdezte Kitti, miközben ölbe vette kislányát. A Normafára mentek; letelepedtek egy árnyékos padra és onnan nézegették a járókelőket.
– Már egy éve – sóhajtotta.
– Boldognak tűnsz!
– Azt hiszem, az vagyok.
– Jó hallani. Hozzámész?
Erre ő felnevetett.
– Még csak egy éve…
– Drágám, ketyeg a biológiai órád.
– Kitti!
– Jól van, na. De én legyek az első, akinek szólsz!
– Te leszel, ne félj. De csak az anyám után!
Mindketten nevettek, a kislány rájuk vigyorgott.
– Kitti, kérdezhetek valamit?
Barátnője ránézett, és a mosoly eltűnt az arcáról látva Mária komor tekintetét.
– Persze. Valami baj van?
– Nem, nem, dehogy. Csak ez kicsit személyes. Egyszer régebben említetted, hogy
téged visszasoroltak. Mármint a profilod.
Kitti félrekapta fejét, a gyerek ruháját igazgatta.
– Igen. Így volt. Elnéztek valamit az elemzéskor. Visszafizették a pénz egy részét a
tévedés miatt. Azt mondták, ritkán fordul elő. Találtak valamit az előző életemben.
– És megkérdezhetem, hogy…
– Mi volt az? – Kitti felnevetett. – Nem hiszem, hogy fontos.
– Nem?
– Igazából nem akartam tudni. Gergő előző életében is történt egy s más. Most úgy
élünk, hogy sejtjük, büntetést kaphatunk, mert valamiért megérdemeljük, de addig is
szépen fogjuk tenni a kötelességünk. Akarunk még két gyereket, akiket jóra nevelünk.
Mit tehetünk még?
Mária elmosolyodott.
– Féltek?
– Már nem. Akkor félnék, ha csak egyikünknek lenne gondja a profiljával.

Nem hagyta nyugodni a Kittivel folytatott beszélgetés. Fél éve már, hogy odaköltözött Péterhez, és egy éve, hogy nem tudta eldönteni, boldog-e vagy sem. Minden olyan
tökéletes lehetett volna, ha nincs a tudat, hogy a férfi nem abban a besorolásban van,
mint ő. A Központ adatait annyiban tette hozzáférhetővé, hogy abból csupán a végkövetkeztetést lehetett levonni, a korábbi életeiről nem esett szó. Mária fantáziája az előrejelzés láttán meglódult: talán Péter tömeggyilkos volt? Vagy maffiavezér? Diktátor DélAmerikában? Verte a feleségét vagy megölte a kártyapartnerét, ahogy ő tette Virginiában? A képzelgések minden percben rátaláltak, ő pedig egyre nehezebben űzte el őket.
Mindig, mikor hazaért, Péter csókkal és szerelmes pillantással üdvözölte őt, s ezzel
akaratlanul erőt és legalább annyi bűntudatot is csepegtetett belé; de nem eleget ahhoz,
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hogy szakítson vele. Minden tökéletesen működött, nem érte őket semmiféle tragédia,
és Mária szerette volna elhinni, hogy ez így lesz, amíg csak meg nem halnak.
Vacsorát készített, és nézték az adást, szeretkeztek, terveket szövögettek; sétáltak a
városban, vásároltak és találkoztak a barátaikkal, szüleikkel, akik egyre többet kérdezgették, mikor fognak összeházasodni. Olyankor zavartan lesütötte a szemét, a férfi
pedig tréfálkozva hárította el őket. Mária tudta, nem fogja elkerülni, hogy Péter előbb
vagy utóbb megkéri a kezét, és a feszültség nőttön-nőtt a lelkében, abroncsba zárta a
szívét.

Egy este azon kapta magát, miközben felaprózta a zöldséget, hogy kézfejére hullott
egy könnycsepp. Felpillantott, a konyhaablakon túl megsűrűsödtek a város fényei,
ahogy közeledett az este. Péter fürdött, a zuhanyzóból már percek óta hallatszott a
vízsugár serregése. Mária letörölte könnyeit, és úgy döntött, meg kell osztania félelmeit
a férfival. Tudnia akarta, mit követett el Péter, hogy a profiljában azt írták, súlyos büntetésre számíthat ebben az életében. Nem bírja tovább visszafojtani rossz érzéseit.
Egy örökkévalóságnak tűnt, mire Péter végzett a fürdéssel. Vizes, kócos, sötét tincsei
rátapadtak a homlokára.
Ő kezét tördelve ácsorgott a nappaliban.
– Csak nincs valami baj? – kérdezte ijedten a férfi, mikor meglátta.
Mélyet lélegzett.
– Beszélnünk kell.
Péter a szemébe nézett, mélyen, fogva tartva pillantását. Aztán bólintott, és leült a
kanapéra. Ő vele szemközt telepedett le a fotelba, távolabb, hogy ne érjen össze a térdük.
– Szeretném, ha megértenéd, amit mondok. Amit… amit kérdezni szeretnék. Szóval
én… még régebben megnéztem a profilod.
Péter orrcimpái kitágultak, fel akart állni ültéből, mire ő kihúzta magát, és a vállára
tette a kezét.
– Kérlek! Hallgass végig.
A férfi némán nézte, aztán lassan hátradőlt.
– Tudnom kellett. Sajnálom – mondta Mária.
– Én nem néztem meg a tied, de bizonyára tiszta vagy, ha ennyire zavar az én profilom. És ha meg sem adtam volna a kódot? Akkor most nem beszélgetnénk erről? Úristen, Mari, több mint egy éve vagyunk már együtt!
– Igen, tudom, de…
– Ugye nem azt akarod mondani, hogy végig ezen agyaltál?
Hosszabb csend következett, amit Péter tört meg. Ő szemlesütve ücsörgött.
– És most azt akarod tudni, mi voltam előző életemben? Szerinted az változtatna valamin? Mondd, undorodsz tőlem?
– Nem! – kapta fel a fejét, és a férfi szemébe nézett.
– Akkor meg? Miért nem próbálunk normális életet élni? Miért hiszel ebben az
egészben?
– Ez nem hit kérdése, ez tudományos tény!
– Néha nem túl éles a határ tudomány, hazugság és hit között.
– Olyan könnyen mondod ki, túl könnyen!
– Mert tényleg nem hiszek benne!
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– Akkor miért csináltattad meg a profilod? Akkor még hittél benne? Vagy csak a kíváncsiság vezérelt?
– Inkább mondd ki, amit akarsz.
Látása elhomályosult, szipogott.
– Én így nem tudok élni. Én hiszek benne. És félek, ha veled vagyok, folyton csak
azon gondolkozom, mikor fog megtörténni?
– De mi fog történni? Micsoda? Leesek a lépcsőn és meghalok? Vagy elütnek a városban? Vagy ártatlanul bebörtönöznek? Milyen szörnyűséget találjak ki, amivel kínozhatjuk magunkat? Ilyeneken töprengtél? Nem hiszem el! Én azt gondoltam, a szerelmünk,
a kapcsolatunk feltétel nélküli ragaszkodáson alapul. Az élet, egy kapcsolat mindig
kockázat, és ezen semmiféle jövőlátó nem változtat.
Péter felállt – Mária ezúttal már nem tartóztatta –, visszament a mosdóba. Papucsa
csattogott a kövezeten; a kanapén vizes foltot hagyott a derekára csavart törölköző.
Sokára ment ki utána.
Megérintette a mosdókagylóra támaszkodó Péter meztelen hátát, de rögtön visszakapta a kezét, mintha lángtengerbe nyúlt volna.
– Öngyilkos lettem előző életemben – kezdte halkan a férfi. – Valami dilis, pattanásos
kamasz, aki nem bírta elviselni az alkoholista szüleit meg az iskolát, a kötelességekkel
teli életet. De ez csak egy volt a sok közül. Azt mondták, talán már a bibliai időkben
emberi testben élt a lelkem. Voltam rabszolgakereskedő az ókorban is, az újkorban is.
Indián falvakat gyújtottam fel. Voltam atomtudós, aki a rossz oldalon állt, máskor
tolvajlásból éltem, beálltam hóhérnak; voltam kettős kém, aki államtitkokat adott ki,
míg halálra nem kínoztak. Voltam Szókratész bírája, forradalmak leverője, palesztin
terrorista, aki felrobbantotta magát egy utcán, gyerekek haltak meg és nők… Sok-sok
ország vezére, aki elküldte fiait értelmetlen, ostoba háborúkba.
Hosszú, fullasztó csönd következett. Egyikük sem moccant, a csapból hulló vízcsöpp
neszezett időnként.
– Mintha sosem lettem volna jó, Mari. Mintha mindig én lettem volna a gonosz megtestesülése… De mi van azzal a sok más életemmel, amiről nem szól a profil? Amiket
nem tudtak felfejteni a gyűrűkből? Azokban is mindig a rossz oldalon álltam?
Péter szembefordult vele, és megfogta Mária jéghideg kezét.
– Orvos lettem. Azelőtt, hogy tudtam volna, mi voltam előző életeimben. Gyógyítok.
Nem tudok elképzelni ennél nemesebb feladatot. Sosem voltam felelőtlen, nem akartam senkit sem megharagítani. Jó vagyok, drága, csak… magányos. Szeretlek.
Ő lesütötte szemét, torkában gombóccá nőtt a visszafojtott sírás. Képtelen volt megszólalni.
– Ez volna az én büntetésem? – sóhajtotta Péter. – Jónak lenni, de egyedül élve az életem?
Mária hagyta, hogy átölelje. Megint érezte a forróságot, amely Péter bőréből áradt.
Mintha a tűz középpontjában álltak volna. Bocsáss meg, akarta mondani neki, de nem
jött hang az ajkára.
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Balogh József

Megváltás
bűneinkért

A Krisztus Könnyei templom mocsoktól szürke, agyonfirkált falaival, kartonpapírral
foltozgatott ablakaival, semmivel nem tűnt ki a körülötte terpeszkedő agg, omladozó
bérházak közül. Kapuja egy bűzös sikátor mélyéről nyílt, mintha el akarna rejtőzni a
kíváncsiskodók elől.
A sötét öltönyt és fényes bőrcipőt viselő férfit azonban nem tántorították el a körülmények. Határozott léptekkel gázolt át a konténerekből kifolyt szeméthalmon, az ajtó
előtt is csak egy pillanatra torpant meg, mintha adna magának egy utolsó esélyt, hogy
visszaforduljon.
Aztán benyitott.
Sűrű, egészségtelen homály fogadta az aprócska előtérben. Villódzó, sápadt neon világította meg a hófehérre meszelt falakat. Egy-egy alacsony ajtót látott balra és jobbra,
és egy felfelé induló lépcső első néhány fokát szemközt. Kegytárgyaknak – feszületnek,
szentképeknek, szenteltvizes tálnak – nyoma sem volt, a jellegtelen tér sem bátorítást,
sem támpontot nem adott.
A nehéz, elhasznált levegő fojtogató súllyal szorította össze a férfi tüdejét, és kezdeti
elszántsága kezdett szertefoszlani. Tétován nézelődött, félszegen köszörülte a torkát,
izzadt tenyerét a nadrágjába törölte. Sohasem járt templomban azelőtt, nem tudta,
hogy kell viselkedni, mit kell csinálni; csupán arra a tudásra számíthatott, amely ismerősök és ismeretlenek történeteinek részleteiből állt össze benne. Várt. Jelre, útmutatásra, bármire; ám hosszú, végtelenné nyúló percekig nem történt semmi.
Ösztönösen kitapogatta zakója zsebében rejtőző kreditkártyát. A gyémánt AmEx eddig még sohasem hagyta cserben. Megnyugtató érzés volt.
Nem lesz – nem lehet baj!
Hirtelen kicsapódott a baloldali ajtó – a férfi összerezzent, szíve a torkába ugrott – és
egy meghatározhatatlan korú lány vágódott ki rajta. Bőr kezeslábast viselt, amely minden mozdulatára megreccsent, haja körben felnyírva, a feje tetejéről a szivárvány minden színében tündöklő tincsek lógtak a vállára. Hullafehérre sminkelt arc, kékesfeketére rúzsozott ajkak, és élettelen, vizenyős szempár. Nem eviláginak tűnt a mesterséges fényben. Egyetlen megvető pillantásra méltatta csak a férfit, mintegy lefitymálva
egész lényét – a bőrcipőjét, az öltönyét, a gondosan nyírt frizuráját, az eleganciáját, aztán
kiviharzott a templomból.
A megdöbbent férfi óvatosan közelebb lépett a nyitva hagyott ajtóhoz, és belesett a
mögötte lévő aprócska fülkébe. Ütött-kopott gyóntatóautomata állt odabent – imára
kulcsolt kezű nőalak, szenvedő arccal és könyörgő szemmel. Mellkasán bántó fénnyel
világított az összekaristolt érintőképernyő.
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Belépett. Meg kellett görnyednie, hogy beférjen: behúzott nyak, meghajtott derék, lesütött tekintet: tisztelet az automatának. Becsukta maga mögött az ajtót.
A csend tapinthatóvá vált, a levegő elviselhetetlenül fojtogatta. Verejtékcseppek
szánkáztak végig a hátán, és egyre terjedő foltot rajzoltak a selyemingére; a haja izzadt
fürtökben tapadt a koponyájára, amint meglazította nyakkendőjét, és szembefordult a
géppel.
Rezzenéstelen, kék szempár meredt rá. Mintha a lelkét fürkészte volna. Zavartan
fordította el a tekintetét, és figyelmét a mellkasba simuló képernyőnek szentelte.
Helyezd be a kreditkártyádat, gyermekem! – villogott a szenvtelen felirat nagy, tolakodó
fekete betűkkel. Beletúrt a zsebébe. Előhúzta az AmEx-et, és az éhesen tátongó nyílásba
csúszatta.
Adatok sorakoztak fel a képernyőn. Menük és menüpontok, szépen strukturált rendben, enyhéktől a súlyosakig sorba rendezve. Bűnök a hozzájuk való penitenciákkal;
bűnök és az összeg, mellyel megválthatóak. A férfi időnként megnyitott egy-egy kategóriát – elkövetett vagy elkövetésre váró vétkek virágcsokrai bomlottak ki a képernyőn
–, aztán zavartan keresgélt tovább. Kezdeti félelme csitult egy kicsit. A gyónás procedúrája nem sokban különbözött egy pizzarendeléstől, csupán bűnökből nagyobb volt a
választék, mint ételből. És itt utólag kellett fizetni.
Végül kiválasztotta a legutolsó alpontot. Itt már nem volt több opció, csupán egy vörösen vibráló felirat: Várd meg testvérünket, hogy megkaphasd a feloldozást!
Kilépett a fülkéből. Minél távolabb a nehéz levegőtől, minél távolabb a képernyő vibrálásától, de főképp minél távolabb a gép átható, kék tekintetétől. Még az előtér jelentéktelensége is feldobta a klausztrofóbiásan szűk helyiség után.
Néhány pillanattal később halk léptek nesze hallatszott a lépcső felől, aztán egy fiatal
lány bukkant elő a fal mögül. Hófehér kámzsát viselt, haját fekete kendővel szorította
le. Arca bal felét kereszt alakú sebhely csúfította, a rózsaszín hegek otrombán emelkedtek ki a bársonyos arcból.
– Kérem, kövessen – szólította meg a férfit. Tekintetét végig a földre szegezte, bizonytalan, suttogás-szerű szavait alig lehetett meghallani. Válaszra sem várt. Megfordult, és
elindult felfelé a lépcsőn. A férfi utána sietett. Nem akart, nem mert magára maradni.
Megfoghatatlan félelem vett erőt rajta, mintha attól tartana, hogy a gyóntatógép életre
kelhet, és utána jöhet abból a fülkéből, hogy ragyogó kék tekintetét örökre a lelkébe
égesse.
A lépcső néhány kanyart vett, aztán hosszú, egyenes folyosóba torkollott. A lány
szótlanul haladt előre, vissza sem nézett a mögötte iparkodó férfira, aki hasztalan próbálta lerázni magáról az idegességet. Bánta már, hogy eljött, de már nem visszakozhatott. Ha most sarkon fordulna, soha többé nem lenne nyugta. Hiába sikerült menedéket
lelnie az elmúlt években az emlékei elől. Ha meghátrál, minden napját és éjjelét szétzilálják azok a kék szemek.
– Ide fáradjon be! – mutatott a lány egy szürkére festett fémajtóra. A férfi próbált kiolvasni valamit a tekintetéből, de az ugyanolyan érzelemmentes volt, mint azé az automatáé odalent.
– Itt kapom meg a feloldozást?
– Ne féljen. Az Úr megbocsát. Hiszen fizetett érte.
És ő kinyitotta az ajtót. Belépett.
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Aprócska, a lentihez hasonló, fülkébe jutott. A fémfalak bántóan verték vissza a
mennyezetből áradó vakítóan fehér fényt. Tétován ácsorgott, és hallotta, amint a lány
becsukja mögötte az ajtót.
Vajon mi ez? Gyóntatófülke? – nézelődött körbe hunyorogva. Meleg volt odabent,
már-már elviselhetetlenül meleg. Legszívesebben ledobta volna a zakóját, ingét, nyakkendőjét. Hozzáért a fémfalhoz, és sziszegve kapta vissza a kezét; a forró felület egy
pillanat alatt hólyagokat mart a csupasz bőrre. – Mi a fene ez?!
Kétségbeesetten kereste az ajtót, ahol kimenekülhetne ebből az izzó katlanból. De
minden fal pontos mása volt a szomszédjának.
Pontos, izzó mása.
Nem emlékezett, melyik irányból jött. Tüdeje égett, minden korty levegő újabb adag
olaj volt a benne tomboló tűzre. Szédült, hányinger kavarta a gyomrát, de csak száraz,
öklendező köhögésre telt tőle. Égett, nyúlós szag kúszott fel az orrába. A cipője talpa
hozzáragadt a padlóhoz!
Már félt.
A forróság egyre erősödött, és lassan elviselhetetlenné vált. Nekirontott a falnak,
mely most már vörösen izzott, és ő üvöltve ugrott hátra.
Aztán már csak üvöltött, üvöltött, bele az ürességbe, míg el nem jött a megvásárolt
megváltás.

Azt hiszitek talán, hogy a tudományok megszülettek és naggyá lettek volna, ha
nem előzték volna meg őket a varázslók, alkimisták, asztrológusok és boszorkányok, akiknek az ígérgetései és káprázatos csodatettei előbb fölkeltették a
rejtőzködő és titokzatos hatalmak iránti szomjúságot, éhséget, ezek előérzetével.
Nem látjátok-e, hogy sokkal többet kellett ígérni, mint amennyit valaha is teljesíteni lehetett volna, hogy legalább a megismerés birodalmában teljesüljön valami?
(Friedrich Nietzsche: Vidám tudomány)
A probléma nem az, gondolkoznak-e a gépek, hanem gondolkoznak-e az emberek?
(B. F. Skinner)
A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek siketekké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe
harsog.
(Mahatma Gandhi)
Csak a teljes őszinteség tesz szabaddá és védetté. Mert ha félelmeinket legyőzve
kimondjuk az igazat önmagunkról, akkor már nem maradnak olyan támadási
felületeink, amelyeken keresztül bárki megzsarolhatna vagy manipulálhatna
minket. Mert nem az őszinteség tesz védtelenné, hanem azok a félelmeink, amelyek elől menekülve elkezdünk hazudni vagy hamis szerepeket játszani.
(Jávorkai Judit)
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Befolyásolhatóság

A felnőttkori befolyásolhatóság és az én határai
Befolyásolni akar bennünket mindenki, akár direkt, akár nem direkt módon. Vedd
meg, dobd el, szeresd, utáld, válts, őrizd, válj, házasodj, szülj, ne szülj, öltözz, vetkőzz,
egyél, fogyjál, a sor a végtelenségig folytatható. Ahhoz, hogy a sok elvárás ne zavarjon
össze, tartós én határok szükségesek!
Mi az az én határ? Annak biztos ismerete, hogy hol kezdődik a saját érdek, a saját
vágy és akarat, és hol a környezeté, a külvilágé. Ahhoz, hogy ne erőszakoljanak valakire olyasmit, ami a saját vágyaival és a saját akaratával, a saját érdekeivel ellentétes,
elsősorban stabil értékrend, erős önértékelés, ellenálló képesség, reális önbizalom, és
felismert saját célok szükségesek.
A legkiszolgáltatottabbak a gyermekek, hiszen ők mindenben a szülők, az őket körülvevő közeg függvényei. Se lelkileg, se tudatilag se testileg nem fejlettek ahhoz, hogy
felismerjék, mi a jó nekik és mi nem. A szülők felelőssége, hogy a gyermek tudatlanságával, kiszolgáltatottságával, szeretetével, megfelelni akarásával, tiszta hitével ne éljenek vissza.
A szülőkön múlik, hogy mihez kezdenek vele
A fejlődéslélektanban megfigyelhető, hogy a dackorszak kezdete egyre korábbra tolódik. A szülő meglepődik, amikor az addig engedelmes kisgyerek először mond nemet, először fejezi ki akaratát szóval: Nem! - kiáltja, sírja a külvilág felé.
Ez, a személyiségfejlődés a saját akarat megnyilvánulásának tévedhetetlen jele. A
szülőkön múlik, hogy ezzel mihez kezdenek. Tiszteletben tartják, legyőzik és/vagy
büntetik érte, vagy meggyőzni, megérteni igyekeznek, elfogadva, hogy a gyermek
önálló lény, szabad akarattal, de zéró tapasztalattal és tudással, a veszélyekkel, a realitással és az elvárásokkal szemben.
Ahhoz, hogy a saját akarat kialakuljon, rögzüljön, a szülő és a külvilág helyes és következetes, a gyerek számára érthető nyelven megfogalmazott visszajelzése és biztos
szeretet-jelzése szükséges az adott ellenállással kapcsolatban. Vagyis, fontos, hogy a
gyerek megértse, hogy ha valamit nem engednek, az nem azt jelenti, hogy nem szeretik. Van, amit muszáj tiltani, és van, amit nem lenne szabad.
Meg kell tanulni a határok védelmét
Az a gyerek, akinek szabad akaratát mindig mindenben korlátozták, ráadásul, ha
szeretet-megvonással büntették, biztosan nem fogja tudni és merni kapcsolataiban
megfelelően megvédeni, képviselni önmagát később sem. Hiszen azt tanították, közvetítették felé, hogy amit ő szeretne az nem jó, nem helyes, ahogy ő gondolkodik, az hibás, a másik elvárásinak, felé irányuló akaratának pedig gépiesen meg kell felelni.
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Gyakran az engedelmességet hiszi olyan zálognak, amelyet azért kell mindig mutatnia, hogy szeressék. Így aztán soha nem tudja megtapasztalni azt a boldog érzést, hogy
olyannak fogadják el, olyannak szeretik, amilyen.
Egyszer el kell kezdeni
Önmagunk érdekeinek képviseletét gyakran felnőtt korban kell megtanulni! Tréningeken, terápiás keretek között elsajátítható mindaz, ami a gyerekkorban nem sikerült
vagy nem jól sikerült. A saját érdekek felismerése és a kitűzött cél elérése nagyon nehéz
feladat.
Gyakran kell olyat mondani, és lépni, ami a környezet akaratával, szándékával ellentétes. Ha biztosak vagyunk abban, hogy amit szeretnénk az valóban fontos, akkor bátran nézzünk szembe azzal, hogy meg kell küzdeni érte. Gyakran azokkal is, akik a
szeretteinknek, jóakaróinknak mondják magukat.
Ha sose merünk ebbe belefogni, maradnak a betegségek, a rossz kompromisszumok,
és az áldozati, a balek, a lelki beteg, vagy a mártír szerepkör.
Gyakoroljuk: „fontos vagyok magamnak, mert ha nem vagyok fontos még magamnak se, saját érdekeimért nem lépek, nem küzdök, ugyan hogyan várhatom el, hogy
másoknak fontos legyek én és az, ami nekem fontos!”
(Kazimir Ágnes, gyermekpszichológus)

Potméterrel manipulált reklámblokk
Hangosabb, de mégsem
Azt a megkérdezett kereskedelmi csatornák, illetve a közszolgálati televízió munkatársai sem tagadták, hogy a reklámblokk hangosabbnak tűnik, mint a rendes műsorfolyam, azt viszont cáfolták, hogy a hirdetéseket nagyobb hangerővel sugároznák. A
trükk az, hogy a reklámok készítői különböző hangmérnöki módszerekkel manipulálják a reklámok hangsávját.
Nagyon egyszerűen magyarázva arról van szó, hogy míg egy filmben vagy más műsorban a hangsáv elég széles dinamikai tartományban mozog (azaz nagy a távolság a
halk és hangos zörejek között), a reklámokban a halkabb hangokat fölerősítik, közelítik
a hangosabbakhoz. A maximum jelszint így nem változik, továbbra is azonos lesz a
műsoréval, tehát valóban nem hangosabb a reklám, az átlagos hangerő viszont nagyobb lesz, az emberi fül emiatt mégis hangosabbnak érzékeli a hirdetéseket.
A hirdetők a hangstúdióban úgy manipulálják a reklámokat, hogy azok minél hangosabbnak tűnjenek, sőt a csatorna is mindent megtesz, hogy ajánlói és önreklámjai is a
lehető „legtökéletesebben” szóljanak.
Idegesítő, de hasznos
„A reklámblokk nagyobb hangereje ingererősség-változást okoz, ami egy esetleg öszszefolyó ingerfolyamból kiemeli a hirdetést”- magyarázta Kósa Éva pszichológus, az
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audiovizuális média és a személyiség viszonyával foglalkozó, Szemben a képernyővel
című könyv egyik szerzője.
„Emellett azoknak a nézőknek a figyelmét is magára vonja, akik addigra már teljesen
passzív befogadó állapotba kerültek. A mozgás, a hangerősség, hangminőség változása
mind figyelemmegragadó elem, és a reklámokban fel is használják ezeket az eszközöket. Lehet, hogy zavaró, de a figyelmet felkelti, így a célt akkor is eléri, ha esetleg boszszantó, és az ember a távirányító után nyúl.”
Kontroll nélküli célcsoport
Emiatt van az is, hogy a televíziós műsorok közül a reklámok keltik fel először a gyerekek érdeklődését, ráadásul ők kontroll nélkül fogadják be azokat. Nem véletlen, hogy
a skandináv országokban már nem lehet gyerekműsorok előtt, közben és után reklámokat sugározni. Kósa Éva szerint ezeket az eszközöket pozitívan is fel lehet használni,
például a Szezám utca alkotói is ezt tették, az oktatás és a faji előítéletek elleni nevelés
érdekében.
A reklámok hangsávjának manipulálása ellen is először a gyerekek védelmében hoztak törvényeket, Hollandiában már évek óta nem lehet manipulálni a hangsávot a gyerekeknek szóló műsorszámokat megszakító reklámok esetében. Ausztráliában egy
törvénytervezetben felvetették a módszer betiltását is, de végül nem szavazták meg ezt
a javaslatot. Magyarországon azonban nem foglalkoztak a törvényalkotók ezzel a jelenséggel.
„Az Országos Rádió és Televízió Testület nem szabályozza a reklámok hangerejét és
nincs ezzel foglalkozó ajánlás sem.”
(forrás: www.index.hu)

Az ember soha semmitől ne engedje megkötözni magát. A gondolataitól a legkevésbé, mert veszélyesek azok a gondolatok, melyek tétlenségre kényszerítenek.
(Szinnyei Júlia)
A hatalom az egy személyre átruházott egyetemes akarat.

(Lev Tolsztoj)

Sokkal szerencsésebbnek képzelek el egy olyan országot, amelynek népe nem
ismeri tulajdon királyát, mint egy olyat, amelynek királya nem ismeri tulajdon
népét.
(Karinthy Frigyes)
Aki a médiát, a képeket irányítja, az a kultúrát irányítja.

(Irwin Allen Ginsberg)

Senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az Eszmét védi hanem meztelen életét és a zsákmányt.
(Márai Sándor)
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Farkas Balázs

Pengő
1.
A régi idők emlékét szinte már csak a szeméttelepek őrizték, a zalaegerszegit pedig
vészesen távol építették fel a belvárostól.
Ferenc megborzongott. Zseblámpájával próbálta követni a sötétben botorkáló barátját, aki már lassan fél órája keresgélt az eldobált alkatrészek és megsárgult reklámfüzetek között. Ezt az elkerített lerakóhelyet már évek óta nem világították meg, nem gondozták, apró állatok kaparásztak a közelben és hatalmas, ciripelő bogarak zörögtek a
rozsdás konzervdobozokban.
– Segíts már, Feri – motyogta Gellért. – Segíts már, az istenedet!
Ferenc csak állt mögötte, fürkészte az egész telepet ellepő, térdig érő füvet, lámpájának fénykévéjét ide-oda rángatta. Szólni próbált, de nem tudott. Nem azért, mert nem
hallotta meg Gellért dünnyögését, inkább csak azért, mert rádöbbent az igazságra. A
drogok a testükben lassan működésbe lépnek. A tudatában ez pillanatnyi rövidzárlatot
okozott, a száját elhúzta, szeme kitágult, fejét oldalra billentette, és egy hosszú pillanatra egész testében megrázkódott.
– Feri! – kiáltotta Gellért. – Segítenél már?
– Soha nem találjuk meg – fakadt ki Ferenc. – Lehetetlen.
Gellért idétlen mozdulatokkal kapálózott a fűben, mintha minden szálat ki akarna
tépni.
Feri próbált egyensúlyban maradni, nyugtatta magát, hogy ez csak ideiglenes állapot.
Zseblámpáját olyan erősen szorította, mintha az lenne minden esélye a túlélésre.
Lehunyta a szemét. Felfogta, hogy letelt az egy óra, és a szer most fejti ki az igazi hatását. Még nem keverték alkohollal, szerencsére, különben durva hallucinációk kísértenék mindkettőjüket, és valószínűleg nem foglalkoznának azzal az átkozott elgurult
ezüstpengővel, csak a sikoltozással és a meneküléssel.
Gellért most még öregebbnek tűnt, mint amilyen valójában volt: szánalmas vén
fószernek nézett ki, olyannak, aki a metróban pénzt meg cigarettát kéreget, mert nincs
jobb dolga. Az új politikai rend legalábbis ezt mondja a kéregetőkről: nincs jobb dolguk. A szegénység nem állapot, hanem döntés. Mindenkinek megvan a lehetősége.
Mondják.
Ferenc úgy gondolta, hogy ő még jól tartja magát. Józanon nem tűnt többnek negyvennél, egyszerűen öltözködött, kétségkívül a középosztály alatt. Nem nézték le, mert
nem viselkedett másokkal ellenségesen, de tudta jól, hogy a beszéde furcsa. Ez ellen
nem tudott, mit tenni.
– Menjünk innen – mondta. – Menjünk, mert még bajba kerülünk.
Maga sem tudta, mit értett ez alatt, hiszen minden elhagyatott volt: a roncstelepet benőtte a gaz; és a valóság mintha felszakadozna körülötte. Zalaegerszeg ocsmány, sötét
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sziluettje a közelükben rajzolódott ki, és egy pillanatra érezte, hogy szupermetrók dübörögnek alattuk.
De egyedül voltak idekint.
– Menjünk már.
Gellért lehajolt, és felmutatta az érmét.
– Megvan!
Becsúsztatta a zsebébe, és Ferencre nézett: minden rendben, mondta ez a tekintet. Ferit
mégis nyugtalanította a barátja arckifejezése, bágyadt mosolya.
Egymásnak támaszkodva verekedték ki magukat a gazból, és a főút felé vették az
irányt. Odafent a felhők oszladoztak, felfedték a ragyogó csillagokat.
– Tudod, ezt a pengőt a nagyapámtól kaptam annakidején – magyarázta Gellért. –
Mindig dicsekedett az egészségével, aztán meg… Hát csak eldőlt egy nap, neki az
ajtófélfának. Átesett a küszöbön és ott maradt. Nagydarab fickó volt, nem tudtuk elmozdítani sem. Ronda ügy, Feri. Hát, tőle kaptam ezt a pengőt.
– Bírtad?
– Ja. Sokat beszélgettünk a filmekről, meg a nőkről. Órákig tudtunk snapszerozni.
Együtt néztük a tévében a sorozatokat, meg a híreket. Hallod, annyi mindent tudott az
időutazásról! Illetve nem is az időutazásról, hanem csak úgy a világ természetéről, meg
minden. Miatta lettem…
Gellért elhallgatott. Az ajkát harapdálta.
Elérkeztek a főútra. Ferenc arra gondolt, hogy a barátja még sohasem mesélt a múltjáról.
– Mi lettél, Gellért? – kérdezte tőle.
– Mindegy. Mindegy az, teljesen mindegy. Asz’szem kellene még valami. Nem pörgök eléggé. Nem szédülök eléggé. Túlságosan itt vagyok még.
– Szerintem nem találunk ilyenkor dílert.
– Nem is az kell nekem.
Ferenc ránézett.
– Nő kell?
– Egy Fütyülős.
Gellért kifejezéstelen arccal ballagott tovább, közben a zsebében matatott. Látni lehetett rajta, hogy évtizedek bánata nyomja a lelkét.
– Szerintem nem kellene a metre inni – gondolkodott hangosan Ferenc.
– Szerinted. Szerintem meg de.
– Egyszer már eljátszottad. Nem akarom megint.
Gellért leintette.
Negyedórát gyalogoltak, mire átértek a régi vasúton, a kiszáradt folyón túl, és megérkeztek Csótány papa benzinkútjának parkolójába. Feri megrángatta barátja kabátját.
– Én nem fogok inni. Hívok egy taxit, és hazamegyünk.
– Hívjad a Zsolti haverodat. Taxi nem kell. Meg gyere be velem.

A régi benzinkút romos volt és kísérteties. Csótány Márió boltjában alig pislákoltak a
fények, az egyik neonfelirat félig égett, odabent is csak két házilag összetákolt reflektor
világította meg a boltot. Csótány a pult mögött üldögélt, cigarettázott és egy régi Galaktikát olvasgatott. Rengeteg magazint és képregényt tartott a pult alatt; még a széfben
is; azt mondogatta, hogy egyszer lábra áll a világ, aztán ezek megint kincsek lesznek.
Csótány csak intett, és nem foglalkozott a két vendéggel.
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Ferenc figyelte, ahogy barátja végigböngészi a különböző italokat, és érdeklődve
szemlélte a meglepően sokszínű választékot. Volt ott egy 2012-es MacCutcheon, ismerősnek tűnt neki a név, de már nem emlékezett, honnan; aztán valami Jaber-Kravan
nevű vodka, négy üveg Unicum Klasszik, aztán kétsornyi Stampó. Végül Gellért megtalálta a pálinkát is. Levette és Csótány színe elé lépett.
– Ez lesz.
Csótány felnézett.
– Negyven – mondta.
Gellért megnyalta a száját.
– Negyvenem nincs – mondta.
– Mid van?
Gellért csaknem elsírta magát. Elkeseredett és reménytelen embernek tűnt, ahogy
reszkető kezével benyúlt a zsebébe, és kirakta az ezüstpengőt a pultra.
– Ezt tudom adni.
Ferenc odafordult.
– Basszus – sziszegte.
Csótány hanyag mozdulattal elmarta az érmét, megnézegette, aztán bedobta a pénztárba.
– Vigyed.
Gellért úgy ballagott ki a boltból, mint egy megalázott, megvert kutya. Karját lehúzta
a súlyos palack, nem is nézett barátjára, ahogy kiért az éjszaka fémes szagú levegőjére.
Ment pár lépést, mire egy padhoz ért, leült, és felnézett az égre. Ferenc melléült.
– Azt hittem, van pénzed.
– Elfogyott – suttogta Gellért.
Ferenc a homlokát ráncolva sóhajtott.
– El kéne szívnom egy cigit – mondta.
– Megmondjam, hogy eddig honnan volt pénzem?
Egymásra néztek.
– Mondjad hát. Alig ismerlek, pedig hónapok óta együtt lógunk.
Gellért ismét az égre emelte a tekintetét.
– Én gazdag ember voltam valaha – mondta. – Még a válság, a háború előtt. Gazdag
családból mehettem egyetemre. Igen… egyetemre. Programozó matematikus lett belőlem.
Ferenc elképedve nézte a mesélő öreget, noha valahogy mindig is sejtette, hogy nem
egy egyszerű ember. De amaz nem akadt meg, mesélt tovább.
– A francba, Feri! Akkoriban jöttek a robotok, én meg egyszerűen jókor jó helyen voltam. Annyi tudományos ösztöndíjat kaptam, hogy vehettem egy házat, ami… ami még
mindig megvan. Már nem olyan, mint régen, nem is nagy, de… megvan a házam.
– Arról tudok.
– Meg aztán feleségül vettem… Feleségül vehettem őt. - Gellért megragadta az üveget, lecsavarta a kupakot, és ivott.
– Hallod, Feri, az istenért. Figyelsz, Feri? Nekem a háború óta nincs melóm, régimódi
tudós lettem, és éltem a maradékból, meg adtam el a cuccokat, mármint most, így…
hallod, Feri? Így az utóbbi hónapokban már el kellett adnom a dolgokat, hogy hozzájussak az anyaghoz.
Ferenc nem egészen értette barátja zavaros beszédét.
– Miért szeded egyáltalán? Ha igaz, amit mondasz, semmi szükséged rá. Tényleg van
feleséged?
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Gellért nem válaszolt. Lassan itta a kortyokat, aztán még lassabban megrázta a fejét.
– Nem. Már nincs.
Ekkor fordult rosszra minden.

2.
Gellért néhány órával korábban még otthon volt, próbálta befűzni a cipőjét. Valahol
előtte hangosan szólt a tévé, a híradó ment éppen.
Szórakozottan tapogatni kezdett a kanapén, hogy megtalálja a távirányítót.
– Átkozott – nyögte. – Gyűlölöm ezt a szart.
– Akkor miért nézed? – kérdezte Cerka.
Gellért felpillantott. A robot barátságosan nézett le rá, szolgálatra készen, mint mindig. Szeme kékesen ragyogott a piszkosfehér panelek mögött, ízületei minden mozdulatára megnyikordultak.
– Azért nézem, mert holnap elviszik. Azért nézem. Ha már a filmgyűjteményemnek
annyi.
– A könyveidnek is… „annyi”.
Gellért megtalálta a távirányítót, és kikapcsolta a tévét.
– Igen, jól mondod, a könyveimnek is annyi. Annyi az egész életemnek. Hamarosan
nem lesz mit eladni. Csak téged, meg ezt itt.
Ujjával felfelé mutatott, és leírt vele egy kört.
– Eladnád a házat? – kérdezte Cerka. – Adj el engem, már megmondtam. Nincs…
– Ó, fogjad be! Téged nem adlak el.
– Nem értem, miért.
– Sok mindent nem értesz. Az ember nagyon összetett lény. Az ember ragaszkodik
azokhoz a dolgokhoz, amelyek fontosak neki.
– Én fontos vagyok neked?
Gellért nem válaszolt, de tudta, hogy Cerka megérti a hallgatást is.
Cerka sok mindent megértett, évről-évre többet. A maga sajátos, automata módján
egész biztosan felfogta, hogy gazdája most valahol máshol jár.
Gellért figyelte, ahogy a robot elfordul tőle, mintha valami munka után nézne. Egy
üres házban azonban alig akad tennivaló.
Nincsenek már edények, amelyeket el kellene mosni, nincsenek ruhák, amelyeket ki
kellene vasalni. Nincs már semmi munka az égvilágon. Csak Gellért és egy laptop
maradt, amellyel Cerkát programozta évről évre tökéletesebbre és emberibbre. Legalábbis a beszédstílusát, az érdeklődését a saját ízlésére tudta igazítani.
Utána szólt:
– Cerka, meg kell értened! Előbb adom el ezt a házat, mint téged. Ami azt illeti, már
fel is adtam a hirdetést. Kisebb lakásba kell költöznünk.
– Bátorkodnék megjegyezni, hogy a drogfogyasztás csökkentésével lelassíthatnád az
elszegényedés folyamatát.
Gellért megvakarta az arcát.
– Rajta vagyok.
– Na ne mondd.
– De mondom.
– Szerintem segítségre van szükséged.
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– Mindketten tudjuk, hogy segítségre van szükségem, de szeretnélek felvilágosítani,
hogy ez már nem az az ország, ahol az emberek pszichológushoz járnak. Az egyetlen
dolog, ami feledtetni tudja velem nyomorult sorsomat, az… A francba is, miféle segítség? Nézz körül, a világ romokban, az embereket nem érdekli a másik szenvedése, de
ha valaki meglátna téged, azonnal szarrá verne. Hagyjuk! Hagyjuk! Még ha csak…
Mindegy. Mindegy.
A robot lépett egyet hátra, fejét ide-oda ingatta. Nem szólalt meg.
– Ne haragudj, Cerka – mondta végül Gellért. – Nem tudhatod, mennyire nehéz az
élet. Nem tudhatod, hogy jóval azelőtt, hogy ideérkeztél, mi minden történt. És azt sem
tudhatod, hogy hol tart ma a világ. Valahol mélyen, benned, ott van valamiféle háború
előtti ideológia, valami optimista szellemiség, amely azt sugallja: mindenre van megoldás. Pedig nincs. Nem mindig van. Én egy emberi roncs lettem, és ennek örülök. Nincs
méltóságom, amit félthetnék. Nincs célom, hogy kudarc érjen. Nincs nekem semmim
sem, csak az emlékeim.
Itt mély levegőt vett.
– Az emlék, amelyet már csak te őrzöl nekem – fejezte be.
Cerka nem kommentálta a mondottakat. Megfordult, és otthagyta a gazdáját.

3.
Ferenc elámult, ahogy körülnézett. Egy művelt ember háza, döbbent rá; a polcokról
ugyan már rengeteg könyv hiányzott, de a por még nem állt vastagon, nemrég adhatta
el őket. Amik megmaradtak, Gellért kedvencei lehettek: Verne egy-két ismertebb regénye, aztán természettudománnyal foglalkozó könyvek.
Gellért nyögdécselt a kanapén.
Hajnali fél négy volt. Ferenc alig állt a lábán, de őrizte barátját. Igyekezett nem haragudni rá, noha elég borzasztó dolgok történtek. Gellért már hallucinált Csótány boltja
előtt, és kicsúszott a kezéből az üveg. Darabjaira törött, a drága pálinkát pedig a por
itta meg.
Végül tényleg hívni kellett Zsoltit, Ferenc pedig úgy döntött, hogy a barátjával marad.
Soha azelőtt nem jöhetett még ide, bár nem is igazán erőltette a dolgot; gondolta, Gellért is különféle segélyekből él, így nincs is mit látni ebben a vén, gondozatlan udvarú,
pergő vakolatú házban.
Nagyobbat nem is tévedhetett volna.
A falon ott lógtak bekeretezve a diplomák; több is, és ez meglepetésként érte, ugyanis
Gellért nem folytatta a bolt előtt elkezdett meséjét, és nem mondta el, hogy ezek léteznek. A sok oklevél közül legalább négy a matematikához és az informatikához kapcsolható diploma volt, mellettük különféle díjak: kibernetikai és információtudományi
intézetek ösztöndíjlevelei, az egyik pedig kifejezetten mutatós volt: egy Möbius-szalag
díszítette, és a „Preston-mátrix topológiai alkalmazásának területén elért eredményeiért” járt.
Döbbenetes, gondolta Ferenc. Az ember útjai kifürkészhetetlenek.
A kanapéra nézett. A látvány egyáltalán nem győzte meg. Hiszen ez csak Náray Gellért, a piás, a csöves, akinek az élete semmiből sem áll. Erre most itt ez a rejtélyes, stabil
múlt. Vajon miért hullott darabjaira?
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– Ferikém…
Gellért szeme már nyitva volt.
– Feri, én meg akarok halni.
Feri megrázta a fejét.
– Dehogy akarsz.
– Ugye nem beszélsz róla? Ugye nem mondod el senkinek?
– Miről beszélsz?
Gellért intett. Megpróbált felülni, de csak lassan sikerült.
– Cerkát nem adom – ingatta a fejét. – Vigyetek mindent, de őt nem adom.
Ferenc felvonta a szemöldökét. Ilyen még nem fordult elő, gondolta, legalábbis a józanodás szakaszában nem. A hallucinációkat is meg kellett volna különböztetnie a
valóságtól. Lehet, hogy…
– Valami gond van?
Ferenc kis híján ugrott egyet ijedtében. A hangszórós torzítású hang valahonnan a
hátsó szobák felől jött, és ahogy odanézett, azt hitte, ő is hallucinál: kékes ragyogású
szemeket látott, és egy ingatag mozgású, magas, vékony alakot.
– Mi az isten…
– Cerka, kérlek, segíts – mondta Gellért.
A robot odalépkedett hozzá.
– Miben segíthetek?
– Csak… Csak maradj mellettem, kérlek!
Ferenc alig bírt szóhoz jutni. Ez a robot egy zűrzavaros korszak riasztó mementója, az
információs társadalom végső vergődéseinek ígéretes messiása, egy letűnt éra utolsó
képviselője.
– Ez egy… ez egy…
– Igen, Ferenc, ez egy robot.
– De… Hogyan? Ezzel egy vagyont kereshetnél! Nem kellene…
– Elhallgass! – csattant fel Gellért. – Megkértelek, hogy erről ne beszélj senkinek, hát
el is várom tőled. Ő nekem fontos, elég, ha ezt tudod. Elviszik a házat a fejem felől,
elhordták mindenemet, de őt nem engedhetem el. Ha már kín lesz, hogy nem juthatok
az adagomhoz, még akkor sem. Ő az egyetlen, amit a feleségem emlékével összekapcsolhatok. Ennyi.
Ferenc ábrázata elkomorodott.
Hát erről lenne szó? Egy nyomorult hősszerelmes szentimentális baromsága? Ez a
gép vagyonokat érhet, élve és ripityára verve egyaránt, a luddik imádják a trófeákat.
Basszus.
Basszus!
– Aham, értem, Gellért.
– A halála a háborúval együtt jött, én meg lecsúsztam. Függő lettem, de ez a robot
tartotta bennem a lelket. Ha vele foglalkoztam, úgy éreztem, talán egy nap megelégelem, hogy az életem értelmetlenné vált…
Ferenc megnyalta az ajkát. A francba, Gellért! - gondolta. Szánalmas.
– Figyelj… Hajnali négy lesz, én meg…
– Persze, menj csak. Menj, innen már megleszek. Kösz mindent. Aztán tényleg ne
szólj erről senkinek! Bízok benned.
– Aham. Hát… jó éjt, Gellért. Asz’szem, holnap találkozunk.
Kattant, kattant, ez teljesen bekattant.
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Ferenc agyában pörögtek a gondolatok. A drog utóhullámai, vagy csak a fáradtság,
de… Egy robot. Egy istenverte robot.
Amint kiért az éjszakába, reszkető kezekkel keresgetni kezdett a zsebeiben, mire végre megtalálta a cigarettát. Rágyújtott a csillagos ég alatt, visszanézett Gellért házára, és
próbált a gondolatai között rendet teremteni.
Egy istenverte robot!

4.
Emma végigsimított a gép arcának lemezein, és elbűvölten figyelte a vadonatúj borítást, miközben férje lerángatta a fólia darabkáit a robot hátáról.
– Jópofa.
– Az – mondta a férfi. – Úgy néz ki, mint egy ceruza.
– Gellért, megígérted, hogy nem szemétkedsz a robot miatt.
– Jól van, na! Azért kifejezetten morbidnak tartom, hogy előbb vettünk robotot, mint
ágyat.
Innen is, onnan is megnézegette. Hosszúkás, magas robot. Rengeteget foglalkoztak
hasonlókkal az egyetemen, de soha nem gondolt arra, hogy valaha is szüksége lesz rá.
Tényleg olyan, mint egy cerka, gondolta Gellért.
– Figyelj… Te jobban érted ezt a robo-pszicho-akármit. Tud majd beszélgetni a filmekről és a könyvekről, ha feltoljuk a vinyójára őket?
– Elméletileg nem lehet akadálya – nézett rá Emma. Odalépett férjéhez, és átölelte.
– Amíg mi megrendeljük a bútorokat, addig ez a robot rendet rakhat, elvasalhat…
Tudod, hogy utálok vasalni. Szerintem egyáltalán nem gond, hogy ő került ide elsőnek.
Végül is a munkánkhoz tartozik.
– Igazad lehet – mondta Gellért, és kibontakozott az ölelésből. – Ugorjunk már le egy
étterembe. Éhen halok.
– Én is.
Emma elmosolyodott; és ez a mosoly Gellért emlékezetében örökké megmaradt.
A nap minden pillanata ugyanolyan elevenséggel élt tovább az emlékezetében. A robot, vagyis az első dolog, amit közösen vásároltak; a vacsora, a séta, a fagylalt… Aztán
a kiáltozások.
A darabokra szakadt társadalom szembenálló ideológiáinak képviselői gyülekeztek a
Dísz téren. Pont azon a napon. Aztán…
A jelszavak.
Mindig is konfliktusban álltak azok, akik felfelé néznek, és azok, akik előre. A világ
soha nem pihen. Aztán…
A plakátok.
Az emberek úgy rebbentek szét, mint a madarak, ahogy a luddik nyilvánosan szétvertek egy robotot. Aztán…
A lövések.
Emma elterült, a rohanó emberek ügyet sem vetettek rá, csak Gellért térdelt mellette
szótlanul. Aztán…
A könnyek.
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5.
Ferenc sietősen lépkedett. Próbálta felhívni Zsoltit, de az nem vette fel.
– Basszus! – kiáltotta.
Ingerülten a zsebébe tuszkolta a mobilt, aztán folytatta az útját a Pergamen nevű szatócsbolt felé. Szüntelenül vágtáztak a gondolatok a fejében: Gellért… Gellért meg az
istenverte robotja. A Pergamen rengeteg pénzt fog adni azért a masináért. Rengeteget!
Újra is kezdhetné ezt az egészet. Itt hagyhatná ezt a várost, belevághatna egy új kalandba: egy új életbe! És a drogok? Egy baromi drága rehab intézet. Újra kezdhetné a
munkát valahol. Elszabadulna ebből a pokolból.
Egy saját autó! - fűzte tovább a gondolatot. Nem akkora luxus, főleg nem egy robot
árából. Felszedhetne valakit, lehetne állandó kapcsolata is. Minden megváltozna!
Egyre szaporábban lépkedett, mintha ezzel is meg tudná sürgetni ezt a fantasztikus
jövőt; minden egyes hátrahagyott épülettel izgatottabb lett.
Az a nyomorult Gellért! Fel sem fogja, miféle jelentősége van annak, ami a tulajdonában van. Nem egészen komplett, még most is valahol a háború előtt él. Kit érdekel,
végül is. Teljesen dilinyós. Már akkor az volt, amikor összehaverkodtak.
Annakidején Gellért állandóan a páterdombi kocsmában üldögélt, részegen, de nem
kötekedett, hanem csak fecsegett, mindenféle poénos dolgot, Ferenc meg csak röhögött
vele együtt, és rákontrázott.
– Kurva nagy arc vagy – mondta neki akkor.
Annyi minden történt azóta. Megegyeztek, hogy minden hétvégén betépnek. Kimondták, hogy márpedig akkor is fiatalok lesznek újra, nem állnak meg sohasem, nem
fogják vén szegény szarháziként tengetni az életüket. Szent szerződés volt ez, a szabadság ígérete, bassza meg a kormány, basszák meg azok, akik szerencsésebbek, és ott
üldögélnek a kis panelházak komfortos szobáiban, és mindenkire furcsán néznek, akik
gondolkodni mernek. Fivérekké váltak, és valóban nem állt akadály az útjukba.
Kirabolnád?
Ferenc megtorpant. Nyugtalanító gondolat költözött a lelkébe, egy talán soha nem
tapasztalt érzés. Hogy értem ezt? Mégis, hogy a pokolba értem ezt?
Lassan lépdelt tovább. Előszedett egy cigarettát, és rágyújtott. Körülötte magas házak
álltak komoran, legtöbbjük elhagyatott és romos volt. Szorongott.
– Basszus – motyogta.
Nem volna szabad ennyit gondolkodnia, döbbent rá. Ott az a robot, az jelentheti a
kiutat ebből az egészből, és még csak nem is hazudott Gellért barátjának: nem szól róla
senkinek! Persze, hogy nem, mert…
Egy autó, Ferenc! Egy saját autó. Rehab. Ne gyere nekem ezzel a hű-barátod-voltamszarsággal, légy szíves.
Gyorsan és aprókat szippantott cigarettájából. Mire a Pergamen elé érkezett, a keze
reszketett, és a szíve is gyorsabban vert.
Itt majd elmondják neki, mit tegyen. Elég, ha csak annyit mond, hogy „gyémánt fogásom van”! Odabent majd rábólintanak, körülnéznek, becsukják a bolt ajtaját. Pontosan
elmondják majd, mi ennek az egésznek a menete, hogy ne legyen zűr belőle.
Igen. Igen, ezt fogja tenni.
Eldobta a csikket, és belépett a boltba.
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Hátborzongató félhomály fogadta. Alig szűrődött be valami fény a vastag porral fedett ablakokon, és az sem igazán jutott át a vaskos polcok között, amelyeken dobozok
tornyosultak tele régi processzorokkal és merevlemezekkel.
– Segíthetek? – Az eladó furcsa ábrázatú, vékony, szemüveges srác volt.
Ferenc odalépkedett a pulthoz. Aztán megakadt valamin a szeme.
Egy ezüstpengő hevert az egyik apró dobozban.
– A francba – mondta Ferenc.
– Hm?
– Ez az érme itt… Honnan van?
– Egy fickó hozta be ma reggel. Az a boltos ott a város széléről, tudja. Ritka kis érme,
adtam neki hetvenet érte. Itt jobban el lehet adni. Érdekli?
Ferenc felemelte az érmét. Még fénylett, látta rajta saját szemének tükörképét.
A sors játékos természete, gondolta nagyot sóhajtva.
– Igazából azért jöttem, mert… Van nekem…
Az eladó türelmesen várt.
– Van nálam nyolcvan – mondta végül Ferenc. – Ha az elég lesz érte.
Jézusom, gondolta. Úgy érezte, azonnal elszédül.
– Oké – felelte az eladó. – Könnyen jött, könnyen ment.
Ferenc fel sem fogta, mi történt. Már ki is fizette a kis ezüstöt, és kint ácsorgott a bolt
előtt. Nem maradt cigarettája.
Szorongatta az érmét a zsebében, és úgy érezte, lassan összeomlik körülötte a világ.

Befolyásolhatóság
Az ember megismerő tevékenységének az a tulajdonsága, hogy ismereteinket és
nézeteinket optimális esetben mindig korábbi álláspontunkat felülbírálva, az új
tényeknek és információknak megfelelően alakítjuk ki. A befolyásolhatóság
mértéke egyénenként és szituációnként eltérő lehet: függ a személy önértékelésétől, szakértelmétől, társas helyzetétől (minél jobb az önértékelése, minél gazdagabb a tudása és minél szilárdabb a társas helyzete, annál hajlamosabb kitartani
az eredeti álláspontja mellett), a befolyásoló személy(ek) jellemzőitől (szakértelem, tekintély, vonzó külső) és a helyzettől (jutalom vagy büntetés kilátásba
helyezése, érzelmi ráhatás), annak csoportos vagy egyéni voltától. Csoportos
helyzetben az egyén befolyásolhatósága nő (konformizmus). Növeli a befolyásolhatóság mértékét az információhiány, a bizonytalanság, a szorongás és a
pánik is. A serdülőkor környékén, a kortárskapcsolatok kialakításánál van nagy
jelentősége, amikor a barátok nyomására olyan (deviáns) viselkedésmódok is
kialakulhatnak, melyek egyébként ellentétben állnak az egyén személyiségével
és értékrendjével. - Ir. Aronson E.: A társas lény. Bp. 1987.; Forgách I.: A társas
érintkezés pszichológiája. Bp. 1993.
Boros Ottília
(forrás:www.kislexikon.hu)
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MUNKÁSSÁG

David Fincher
Születési idő: 1962.05.10
Filmjei: Végső megoldás: Halál, Hetedik, Játsz/Ma, Harcosok klubja, Pánikszoba.
David Fincher rendező kifejezésmódja modern, technikailag merész, kellőképpen
nyomasztó és sajátos, mély behatást gyakorol nézőire. Néhol már-már paranoikus,
különös filmjeiben meghasonult korunk újszerű viszonyai között napjaink emberének
életcélját, boldogulási lehetőségeit kutatja – a fogyasztói társadalom és fennálló társadalmi rendszer devasztáló (feldúló, pusztító), és elidegenítő hatásait veszi górcső alá,
amely az ugrásszerű technikai fejlődés segítségével József Attila-i kartoték-adatként
kezelve a nyájat bedarálja az egyéni kezdeményezőkészséget és kreativitást; Fincher
kiabálva és sokkolva tart elénk tükröt, hogy felébressze a képernyőre birkaként bámuló
tömegeket.
David Fincher 1962-ben látta meg a napvilágot Denverben, és már 19 évesen George
Lucas híres speciális effekt gyáránál dolgozhatott. Erős vizualitása, kísérletező kedve és
technikai tudása később a reklámfilmek és videóklippek felé fordította a rendezőt.
Aztán jött Hollywood, a kultikus Alien filmek folytatása. Fincher komor és rémisztő
látványvilágot és atmoszférát teremtett, és szépen visszakanyarintotta James Cameron
idegenektől hemzsegő scifi-akcióorgiáját az „egy lény paráztatása” szintre.
Az Alien3 még erősen megosztotta a rajongókat, de a soron következő mozi, a Hetedik, mára kultfilm státuszba került. A film egy őrült sorozatgyilkos utáni nyomozásról
szól, aki magát Isten fegyverének tekintve módszeresen és precízen kínozza és öli meg
áldozatait, akik közül mind egy főbenjáró bűnt követett el (legalábbis szerinte). Már
maga a forgatókönyv sem semmi, de a film a megvalósítás miatt érdemelte ki kivételes
sikerét. Sorozatgyilkosokról jó sok filmet láttunk már (A bárányok hallgatnak, Tökéletes másolat stb.), viszont ilyen pesszimista, kilátástalan hangulattal és sötét képi világgal egy sem dicsekedhet. A helyszín egy szándékosan név nélküli nagyváros nyomasztó légköre, mocskos, bűnökkel szennyezett utcái. A képeket nézve elkerülhetetlen a
párhuzam egyrészt Ridley Scott Szárnyas fejvadászával, amiben zseniálisan kerültek
bemutatásra a jövő hideg nagyvárosának esőtől áztatott, gőzölgő utcái, másrészt Martin Scorsese A taxisofőrjével, ahol Travis Bickle azért imádkozik, hogy jöjjön egy hatalmas eső és mossa el a város mocskát.
Az operatőri munka zseniális, a filmben világos beállítást alig találni, a vászonról
árad az emberi céltalanság légköre és az elidegenedés atmoszférája – nem csoda, ha a
tömény, hömpölygő pesszimizmus hatására a moziból kitámolygó nézőnek egyből
kedve támad vidékre költözni. A nyomozás egy kirakós: a sorozatgyilkos kezében tart
minden szálat. Ő a „felsőbb hatalom”, aki tudja, hogy ki mit fog tenni, hogy fog reagálni, és az utolsó pillanatig befolyásolja az eseményeket. Csak illuzórikus, hogy a főszereplő irányítja az eseményeket, az egyén valójában csak szenvedő alanya egy felsőbb
tervnek. Fontos még megemlíteni a filmmel kapcsolatban az egyik nyomozást segítő
tényt, az egyetlent, amire a tökéletes tervvel rendelkező John Doe sem számított. Nála
is „felsőbb hatalmak”, valakik nyilvántartják (modern technika), ha a könyvtárból
bizonyos témákról sokat olvas vagy kölcsönöz valaki. Fincher itt bebizonyítja két
67

alapvető tézisét, miszerint az ember kiszámítható és manipulálható (felsőbb hatalmak
pedig a modern technika eszköztárát felhasználhatják ehhez), másrészt hogy a fennálló
társadalmi rendszer nincs összhangban az ember boldogulásával, közvetlenül vezet az
egyén elidegenedéséhez (és nem mellékesen olyan embereket is kitermel magából, mint
sorozatgyilkosunk).
A Hetedik után 2 évvel következett Fincher groteszk kirakósa, a Játsz/ma . A filmet a
remek hangulatteremtés és rendezés. Az utolsó percig a székhez szegeződünk, nem
tudjuk mi valóság, mi játék, mi megrendezett és mi nem az. A film főhőse egy ízigvérig a mai kor által kitermelt amerikai átlagüzletember, Nicholas Van Orton (Michael
Douglas), látszólag tartalmas, de belül üresen kongó élettel, akit testvére, Conrad (Sean
Penn) fizet be egy titokzatos játékra, ami megváltoztatja mindenki életét, aki játssza. A
játék teljesen személyre szabott (napjaink jelensége a személyre szabott tömegtermelés,
a mass customization is), mindenki egy sor vizsgálat után vehet csak részt rajta. Különös események láncolata veszi kezdetét, Nicholas élete darabokra hullik. Finchernél itt
is felvetődik a „mi kell ahhoz a mai világban, hogy az ember élete tartalmas legyen”
kérdés. Nicholas „játék”-a valójában saját énjének megismerése, saját berögzült félelmeivel való szembefordulás, a mindennapi életből való drámai kizökkentés drasztikus
módszerével. A rendező másik örök témája is feltűnik: azok a bizonyos hatalmak és a
modern technika tudnak mindent rólunk – vizsgálatokkal, tesztekkel, kérdésekkel
pontosan előre jelezhetőek az egyén viselkedési reakciói, analizálható a kiszámíthatatlan ember is – és ennél fogva manipulálható is. Finchernél nem a kafkai rettegésről
van szó a végtelen erőforrásokkal rendelkező állam személytelen, bürokratikus gépezetétől; ő azokra a módszerekre figyelmeztet (szinte minden filmjében), amiket a fennálló
rendszer szembefordíthat egyénekkel és tömegekkel – amit használhat (és néha használ) egyének figyelésére, nyilvántartására, befolyásolására.
A Játsz/Ma is egyöntetű szakmai és közönségsikert hozott készítőjének. A kritikusok
is méltatták, és sok filmrajongó gyűjteményének vált értékes darabjává. Ezt követte a
rendező legkiforrottabb alkotása, a botrányt kavaró Harcosok klubja. A film a fogyasztói társadalom kemény kritikáját rajzolja fel Fincher-módra. Főszereplője (akinek neve
egyetlen egy alkalommal sem hangzik el) inszomniában (álmatlanság) szenved. Új
ismerőse, Tyler hatására elfordul világunktól. Ő és Tyler egy merőben új életformát
alakít ki magának, amelynek alapja a teljes szabadság, elhatárolódás és függetlenség a
rendszertől, tárgyaktól, más emberektől. A stresszt verekedéssel vezetik le, hagyják,
hogy az ösztöneik vegyék át tudatos énjük felett az uralmat. A kis szórakozás aztán egy
kiterjedt mozgalomba csap át, melynek Tyler lesz a szellemi vezére. Terrorakciói akár a
társadalom jelenlegi rendjének pusztulásához is vezethetnének. A film lendületes és
magával ragadó – már a stáblista alatti képek és zene döbbenetes dinamikája a székbe
paszírozza a nézőt.
Fincher megint az átlagember kitörési pontjait keresi; tárgyaktól függünk, azokért
dolgozunk, azokkal vesszük körül magunkat. Úgy viselkedünk, ahogy a külvilág elvárja tőlünk – de valójában miért? A rendező elutasítja a fennálló rendszert, de megint
nem mutat helyette más alternatívát – ugyanígy nemet mond végül a Tyler vezette
erőszakszervezetre is. Megint elmaradhatatlan Fincher ijesztegetése, az egyén manipulációjának veszélye a modern technika eszközein keresztül: ezúttal a szubliminális
percepció (küszöb alatti érzékelés) eszközére hívja fel a figyelmet a rendező. Például,
ha egy filmbe egy-egy képkocka erejéig elhelyezzük egy üdítő képét, azt tudat alatt
(küszöb alatt) érzékeljük, hat ránk, és szomjasak (szomjasabbak) leszünk. Ennek alkalmazása ma szigorúan tilos (J.G. Ballard: Mindent a fogyasztóért című novellájában példá68

ul ezzel a módszerrel manipulálják az egész lakosság vásárlási szokásait). Tyler
szórakozásból alkalmazza csak az eszközt, nemi szervek képét be-bevagdosva
megbotránkoztatásként filmekbe – jelezve, hogy mennyire manipulálható is az ember.
Hihetetlen, de Fincher maga is él ezzel a módszerrel, tudatosan alkalmazza azt: a Brad
Pitt által megszemélyesített Tyler figuráját ötször bevágja filmjébe. Az alkotás tehát egy
igazi telitalálat: komoly mondanivaló, elképesztő megvalósítás, és óriási színészi
alakítások – na és nem hiányozhat a megszokott filmvégi csavar sem. A film sok helyen
vihart kavart, egyrészt mert meglehetősen brutális, másrészt mert a bakancsos,
borotvált fejű tagokból álló (emberi zsírból szappant főző), Tyler által vezette
erőszakszervezet (szándékoltan) fasiszta emlékeket idéz.
David Fincher ragyogó tehetségét senki sem vitatja. Ha jól válogatja meg az
alapanyagot,
újító
szemléletével,
hihetetlen
hangulatteremtési
érzékével,
feszültségfokozásával a modern idők hitchcockjaként emlegethetjük hamarosan. Az
első pár siker után dől el, ki válik „bérrendezővé”, és ki akar magasabb léceket
megugrani. Kíváncsian várjuk, hogy David melyik irányba mozdul legközelebb.
(Sági Balázs)
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