
 
2014. XIII. évfolyam 2. szám (125.) 

 

 
1 

 

Tartalom Bevezető  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Olvasónapló 
 
Poe nyomdokain 2 

A Vörös Oroszlán 4 
 

Érdekesség 
 

Az ég művészete 6 
 

Tudomány 
 
A tökéletlen Univerzum 8 
 

Filmklub 
 
Félelem az Alien… 9 
 

Beszámoló 
 
Alternatív történelem 10 

XXXXXXXXXX 

Amikor megkaptam az Avana Hírle-

vél szerkesztésének jogát, akkor 

vegyes érzelmek rohantak meg. Ko-

rábban már egyszer szerkesztettem, 

de azóta jelentős változásokon esett 

át. Többek között elektronikus lett, 

hogy haladjon a korral, és egyben 

megkíméljük a nyomtatási költsége-

ket. Így hát volt bennem némi féle-

lem, másrészt viszont örültem, mert 

lehetőség adódott arra, hogy tovább-

léphessünk. Eddig is írtam bele cik-

keket, de mindig izgatott a kérdés, 

hogy hogyan lehetne még jobbá ten-

ni. Elérkezett az idő, hogy megvaló-

sítsam egy-két visszafogott, de mégis 

remélem meghatározó elképzelése-

met, melyet mások is pozitívan fog-

nak fogadni. 

Az egyik ilyen újító szándék, hogy 

mások is bekapcsolódnának, és mi-

nél színesebb és vegyesebb tarta-

lommal igényes és bővebb, havilap 

jellegű termékkel tudnánk előállni –

hogy a ma oly divatos szóhasználatot 

idézzem– Ezzel párhuzamosan, meg-

tartva az eddigi designt, mégis valami 

kicsit formailag modernebbre kíván-

tam törekedni. 

Remélem, az összhatás eléri a kívánt 

célt mind tartalmilag, mind formailag 

és kedvező fogadtatásban részesül 

az előállított régi-új Hírlevél. 

-G.L.- főszerkesztő 
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Olvasónapló 

 

 

 

Poe nyomdokain 

Nagy érdeklődéssel hallgattam végig a Poe-

ról szóló értekezést, ami nem is maradt hatás-

talan. Igyekeztem végiggondolni, milyen mű-

vekre voltak hatással Poe elbeszélései. Gon-

dolatban jó néhányat végigvettem, de a lista 

korántsem teljes. Ha valaki ki akarja egészíte-

ni, nagy örömmel és érdeklődéssel olvasnám 

a hozzászólását. 

Kezdem a szerző bűnügyi elbeszéléseivel. 

Ennek két főhőse van, Auguste Dupin, ő az, 

aki nagyszerűen képes elemezni a tudomásá-

ra jutott eseményeket nagy felkészültséggel 

és logikával, és a megfelelő következtetéséket 

levonni belőlük. A másik szereplő az esemény 

krónikásra. Miután ő az 

elbeszélő, még a nevét 

sem tudjuk meg. 

Az első ilyen novellában, 

a Morgue utcai kettős 

gyilkosságban, feltűnik a 

bűnügyi történet egyik 

eleme, a zártszoba-

rejtély. Hogyan jutott be, 

illetve ki a gyilkos egy 

olyan szobába, aminek 

ajtaja-ablaka egyaránt zárva, és nincs benne 

titkos átjáró sem? Ez az alaphelyzet többé-

kevésbé érdekes megoldásokkal gyakran tér 

vissza a krimikben. 

Aki a történet hő-

seiben felfedezni 

véli Sherlock 

Holmes, illetve 

barátja. Dr. John 

Watson alakját, az 

nagyon jól gondol-

ja. Az ő figurájuk 

pedig további iro-

dalmi alakokat 

ihletett meg. ilyen 

Hercule Poirot, illetve naiv barátja, Hastings 

kapitány. Még a rendőrfőnök figurájának is 

megvan a megfelelője. Poe-nál. Monsieur G, 

Doylenál Lestrade, 

Christienél Japp 

felügyelő. Ezeket a 

jól felhasználható 

figurákat aztán 

számos író átvette, 

pl. Ellery Quen is. 

Az ő hasonnevű 

főhőse az apjának 

segít (vagy fordítva) 

aki hivatásos rend-

őrtiszt.. Borisz 

Akunyin a cári 

Oroszországban 

játszódó történeteinek is egy Holmes utód a 

főszereplője, Eraszt Petrovics Fandorin. Neki 

a japán inasa, Masza (teljes nevén Maszahiro 

Szabata) segít. A Joe Alex álnéven publikáló 

lengyel szerző hasonnevű főhősének is van 

rendőrségi kapcsolata, a civil segítő szerepét 

pedig a menyasszonya játssza, aki egyébként 

régész, tehát adatelemzéshez szokott. Azt 

hiszem, ez az alaphelyzet még Asimovnál is 

használható volt, gondolok itt Elijah Baleyre, 

és detektív kollégájára, R. Daneel Olivavra.  

Az e séma alapján íródott tévésorozatoknak 

se szeri, se száma. Nem csak a Holmes törté-

netek megfilmesítésére, illetve XXI. századi 

újraírására gondolok, hanem pl. Monkra, a 

flúgos nyomozóra, illetve dr. House-ra. Ők 

bizonyos szempontból Dupin unokáinak szá-

mítanak. 

A másik bűnügyi történet az Ellopott levél. 

Ebben azért nem találnak meg egy zsarolásra 

alkalmas levelet, mert az orruk elé teszik. En-

nek is megvannak az utódjaik. Ilyen például 

Mika Waltari regénye, a Palmu felügyelő té-

vedése. Ebben az áldozatot valami bunkós-

botfélével ütötték le, de nem találják, mi is volt 

az. A tettes állandóan magával hordta a fara-
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gott fejű esernyőjét, ő is a szembetűnő helyen 

tartotta, ezért nem törődött vele senki. A má-

sik ilyen Roald Dahl: Áldozati báránycomb c. 

novellája. Ebben a rendőr férjet a felesége öli 

meg, egy mélyhűtött combbal vágja fejbe. 

Aztán megsüti a bűnjelet, és megkéri a hely-

színelést végző kollégákat, hogy fogyasszák 

el, biztos nem volt idejük ebédelni. Steve 

Perrry: A férfi, aki sosem hibáz c. regényében 

egy epizódjában is megemlítik. Ebben a főhős 

úgy csempész át egy értékes drágakövet, 

hogy egy nem túl drága készülékbe rejti, némi 

vonakodás után kifizeti a vámot a gépért, és 

magában hálát rebeg Edgar Allan Poe-nak. 

A magyar irodalomból csak egy valami jut 

eszembe, igaz, ez meglehetősen ismert, Jókai 

Mór: Az új földesúr c. regénye. Ebben házku-

tatást tartanak a kuruc érzelmű volt táblabíró, 

Garanvölgyi úr régi kastélyában, és egy szer-

fölött gyanús ládikát keresnek. Átkutatnak 

pincét-padlást, megnézik a kéményeket, fel-

szedik a kövezetet, felforgatnak minden régi 

bútort. Találnak is nagymennyiségű kormot, 

port és pókhálót, csak azt nem, amit keres-

nek. Végül megkérdik a jelenlévő tiszttartót, 

aki idáig filozofikus nyugalommal nézte végig 

az egészet. Ő viszont azt feleli, hogy ott van a 

régi íróasztalon, pont az orruk előtt. A dühös 

érdeklődésre, hogy miért nem mondta eddig, 

vállat vonva közli, hogy eddig nem kérdezték. 

A kudarcot csak fokozza, hogy semmiféle tit-

kos iratot nem találnak benne.  

Az egy hordó amontilladóban a főhős azzal az 

ürüggyel csalja le az ellenségét a pincébe, 

hogy van egy hordó spanyol amontilladó bora, 

ítélje meg, hogy valóban az-e. A bor többszö-

rös érzékszervi vizsgálat után valódinak bizo-

nyul, de az erősen illuminált áldozatot élve 

falazzák be a pince egy zugába. Ennek a ha-

tása érződi Stephen King: Dolan és a 

Cadaillac c, novellájában. Ebben a főhős fele-

ségét megöli egy bűnöző, viszont arra, hogy 

valóban ő tette, nincs bizonyíték. A férj bosz-

szúra szomjazik, de mit tehet egy irodalomta-

nár egy hivatásos bűnöző ellen? Hosszas 

töprengés után rájön.  Egy útépítés során 

gödröt ás, jól álcázza, majd várja, hogy a bű-

nöző odatévedjen.  És amikor a luxuskocsi 

belezuhan a verembe, egy földmunkagéppel 

szép akkurátusan eltemeti. Megkéri, hogy 

mondja el a Poe novella egy mondatát: Az 

Isten szerelmére! A válasz is onnan 

ered¨Igen, az Ő szerelmére! Aztán befejezi, 

amit elkezdett. Elég hátborzongató, de Kingtől 

ez várható. 

A végére hagytam a legújabb kedvencemet, a 

Mellonta tauta c. elbeszélét. Ez a két szó ógö-

rög kifejezés a jelentése: a jövő dolgai. Több-

ször is átolvastam, és swifti szatírának tartom. 

Egyúttal persze utópia is, hiszen a jövő társa-

dalmát ábrázolja, elsősorban a technikai fejlő-

dés tükrében. A cselekmény 2848. április 1-én 

indul. A főhős, Mestra, akinek a nevét csak a 

végén tudjuk meg, hosszú levelet ír a barátjá-

nak. Mindezt egy léghajó fedélzetén teszi. 

Nem győz méltatlankodni részint az ostoba 

útitársak, részint a léghajó lassúsága miatt. 

Idézem: Szavamra, mióta hazulról elindultunk, 

nem tettünk meg óránként száz mérföldnél 

többet! Még a madarak is lehagynak – leg-

alábbis némelyik. Én a magam részéről szíve-

sebben utaznék a kenedói vasúton, óránként 

háromszáz mérföldes sebességgel.. Az egyet-

len útitárs, akivel beszélgetni lehetett, a Mes-

ter, arról próbált mindenkit meggyőzni, hogy 

az egykori amrikkánusok maguk kormányoz-

ták magukat – ki hallott már ilyen képtelensé-

get? 

 

A történetet azért próbálom ismertetni, mert 

az elbeszélő hosszan foglalkozik egy feltárás-
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sal, ahol találtak egy szobortalapzatot, amin a 

következő felirat állt (a dekoratív elrendezést 

ezúttal mellőzöm): Hirdesse e szobor George 

Washington örök emlékezetét. Az emlékmű 

alapköve 1847. október 19-én tétetett le, an-

nak a napnak évfordulóján, amelyen Yorktown 

városában Lord Cornwallis megadta magát 

Washington tábornoknak. Ebből pontosan 

megtudjuk, - véli az elbeszélő -  hol és mikor 

került sor a nagy átadásra, és hogy ki adta 

meg magát. A kicsoda kérdésre Cornwallis 

tábornok a válasz, (aki 

az ó-amrikkánus corn 

szóból ítélve gazdag 

kukoricakereskedő lehe-

tett). Most már csak egy 

a kérdés: miért akarták 

a vadak, hogy megadják 

magukat? Ha arra gon-

dolunk, hogy a vadak 

kannibálok voltak, arra a 

következtetésre jutunk, 

hogy kolbásznak kíván-

ták őket feldolgozni. 

Ez két dolgot is eszembe juttat. Az egyik Szi-

lárd Leó: Jelentés a Central pályaudvarról c. 

novellája. Ebben a Földre látogató idegenek 

elolvassák a vasúti kocsik dohányzó, illetve 

nem dohányzó feliratát, és arra a következtés-

re jutnak, hogy létezett valamiféle elkülönülés 

az emberek között, mert az emberek egy ré-

szének bőre elszíneződött a füst hatására. A 

másik példa Zsoldos Péter: Távoli tűz c. regé-

nye, ebben is régészeti feltárás folyik, és 

időnként nem a megfelelő következtetésre 

jutnak. Igaz, a vége felé kezd tisztulni a kép. 

Egyszóval érdemes volt újra áttanulmányozni 

Poe novelláit, mindenkinek csak ajánlani tu-

dom. A kérésemet is megismétlem: ha valaki-

nek eszébe jut még néhány olyan írás, ami az 

ö hatását tükrözi, írja meg. Azt hiszem, érde-

kes lesz megírni, és érdemes elolvasni. 

 

 
 
 

 

A Vörös Oroszlán 

Ezúttal azért nem írtam ki a szerző, Szepes 

Mária nevét, mert nem a könyvről, hanem az 

ennek alapján színre vitt monodrámáról sze-

retnék írni. Ezt a színdarabot 2014. január 26-

án, vasárnap láttam a Vígszínházban, a ka-

marateremben. 

 

Csak véletlenül hallottam arról, hogy van ilyen 

előadás, és érdekelt, nem nagyon tudtam el-

képzelni az átiratot, hiszen ennek nemcsak a 

hosszadalmas és elég bonyolult cselekmény 

mondott ellent, hanem az is, hogy a főhős 

férfi, a monodrámát pedig Venczel Vera 

mondta el. Ha valamiféle adaptációra gondol-

tam volna ezzel a művel kapcsolatban, az a 

folytatásos 

tévésorozat 

lett volna, 

csak az 

eléggé 

költséges 

vállalkozás 

lenne. Azt 

is szokat-

lannak ta-

láltam, 

hogy a 

drámát 

Venczel 
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Vera adja elő. Amennyire emlékszem, ő a 

filmszerepei jelentős részében ártatlan őzike-

tekintettel csodálkozott a világra.  

Elismerem, hogy ez alól is van kivétel, pl. 

Cecey Éva alakja. Mindezek a körülmények 

fokozták az érdeklődésemet, és elmentem 

jegyet váltani. Kiderült, hogy erre az előadásra 

már csak egyetlen jegy kapható, azt gyorsan 

meg is vettem. Nem is kellett megbánnom.  

Az előadás nem a Vígszínház nagytermében 

volt, hanem egy negyedik emeleti kis helyi-

ségben. Azon gondolkodtam, mi lehetett az 

újfajta hasznosítás előtt, alighanem raktár. A 

széksorok felépítése rögtönzöttnek tűnt, és 

egyáltalán nem a polgári, kényelmes karos-

székek voltak, hanem régi tonetszékek, vagy 

legalábbis olyasmik. Csak később vettem ész-

re, hogy eléggé kényelmetlenek.  Ami a dísz-

letet illeti, az szinte egyáltalán nem volt. A 

falak és a fém ajtók a szürke két-három kü-

lönböző árnyalataira voltak festve. A padlóról 

eleinte azt hittem, hogy linóleum, de közelebbi 

vizsgálatra láttam, hogy hajópadló, az is szür-

ke és kopott. Ebből arra gondoltam, hogy ere-

detileg alighanem raktár, talán díszletraktár 

lehetetett, Mindez együtt nyomasztóan festett. 

Az ellentét annál nagyobb volt, mert a lift, ami 

felvitt, elegáns, szépen tervezett, de hivalko-

dástól mentes volt. A szó szerint vett díszlet a 

színpad jobb sarkán állt, olyasféle állvány volt, 

mint a játszóterek egykori rakéta alakú má-

szókája, színjátszó lepellel volt takarva. 

Az előadás kezdetén minden fény kialudt, 

négy-öt másodpercig teljesen sötét volt. Aztán 

kigyulladt a fény, és megvilágította az állványt. 

A takaró alól előkerült Venczel Vera, és el-

kezdte a történetet mondani. A tulajdonkép-

peni cselekmény e első mondatával kezdte: 

Hans Burgner ma már olyan idegen nekem, 

mint testem elhalt, kicserélődött sejtjei. 

Hogy ne befolyásoljon, csak másnap olvastam 

újra a regényt, de elég jól emlékeztem a cse-

lekményre. Ezért érdeklődéssel figyeltem, 

milyen stílusosan követik a történet fővonalát, 

a fokozatos fejlődést. Az elmondottakat időn-

ként a falra vetített, szép és illusztratív diaké-

pekkel támogatták, amiket az adott kor fest-

ményei közül választottak ki. 

Venczel Vera mindvégig az állvány tetejére 

erősített forgószékben ült, ezzel lehetővé vált, 

hogy időnként a közönségtől elfordulva szem-

lélje az illusztrációkat, és a látottakról beszél-

jen. Nem szerepelt benne a főhős minden 

alakja, de a fontosabbak igen, és amit kényte-

lenek voltak kihagyni, egy-két mondattal azt is 

érzékeltették. Venczel Vera csak az előadás 

végén szállt le az emelvényről, pontosabban 

egy olyan férfi segítette le, aki azelőtt a jegye-

ket szedte. Nem eshetett nehezére, mert a 

színésznőről döbbenten állapítottam meg, 

milyen picike és törékeny. Mindez nem befo-

lyásolta a tehetségét.  Egyszóval kellemesen 

lepődtem meg, nagyon tetszett, amit láttam. 

Ezzel a véleményemmel nem álltam egyedül, 

mert a nézők hosszú tapssal köszönték meg 

az előadást. Ami ez utóbbiakat, mármint a 

nézőket illeti, a többségük fiatal volt, aligha-

nem egyetemisták. Az is arra utal, hogy az 

előadás lekötötte mind őket, mind engem, 

hogy csak a ruhatár felé menet vettem észre, 

hogy a kényelmetlen széken elzsibbadt a lá-

bam. A körülöttem beszélgetők is ilyesmit 

mondtak. 

Aki érdeklődik Szepes Mária művei iránt, és 

kedveli a Vörös Oroszlán c. regényt, annak 

érdemes megnéznie a monodrámát, nem fog 

csalódni. Az, amit ilyen gyarló szavakkal pró-

báltam érzékeltetni, a valóságban igazi szín-

házi élmény. 

-Pasztler Ágota- 
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Az ég művészete 

Valahol fölöttem, néhány kilométernyire egy 

cápa úszik. Látom, ahogy támadó szögbe 

állítja az uszonyait, néhány pillanat, és ször-

nyű fogai között egy szegény fókával kitör a 

vízből, de ez csak egy tovább gondolt kép, 

mert ez a mostani nagy fehér cápa nagyon 

lassú. Az uszonyai elhalványodnak, félig tátott 

állkapcsa eltorzul és szertefoszlik a mély kék-

ségben, mintha sosem létezett volna. Mind-

örökre éhes marad, mert felhőből van sze-

gény. Égi képből. 

 

A fenti poétikus sorok azért születtek, mert az 

égi kép is hasonlóképpen születik, és tavaly, 

az ünnepek előtt váratlan ismeretségbe kerül-

tem valakivel, aki régóta vadászik ezekre az 

égi jelenségekre. Némi fejvakarás és szabad-

idő kellett, hogy felélesszem saját emlékeimet, 

és persze, a témát. Aki emlékszik még a „bá-

rányfelhők kergetik egymást” közhelyre, bizto-

san elkapott már az égen egy-egy tünékeny 

képet, jelenetet. Aztán, ha megragadták ezek 

az égi véletlenek, talán egy ideig tudatosan 

kereste őket, eleinte megszállottan, aztán a 

sikerélmény hiányában már csak alkalomsze-

rűen, mert egy igazi, söprűn lovagló boszor-

kány-felhőképet jónéhány éve én is láttam. 

Aztán többet is, de ki tudja, hogy is van ez. 

Juhász László, aki ezeket a képeket készítet-

te, biztosan többet tud erről. Azt mondtam 

magamnak, nézzük csak, mit tudok kezdeni 

az ehhez hasonló fotókkal, aztán sok szem-

pont felmerült az előbányászott képek szemlé-

lése közben. Mert ugye a fotók bizonyítékok 

/lehetnek/. A sebész híres-hírhedt fotója 

Nessie-ről, a jeti-videók, és a homályos UFO- 

képek már réges-rég összezavartak, legalább 

annyira, mint amilyen zavarosak maguk a ké-

pek is, de most maradtam ezeknél a kapott 

képeknél.  

Az ég jelenségei, az üstökösök fenyegető 

megjelenése az ókori világ freskóin régebbi 

korokra tartozik. Egyébként is, jóval távolabb 

vándorolnak az űr mezején, mint a mi felhő-

ink. Hónapokon, éveken át megfesteni egy 

képet egészen más lehetett, mint a huszon-

egyedik században előkapni a masinát a 

zsebből, és megörökíteni a tünde-pillanatot. 

Mert játszik az ég, és ha figyelem a játékot, 

aztán sokáig semmi, akkor elgondolkodom. 

Mert játékot is lehet űzni művészi szinten, de 

ez egyszerűen légköroptikai jelenség a maga 

fizikai törvényeivel, és a legérdekesebb, hogy 

mit lehet belemagyarázni egy felhők által kép-

zett – vagy belelátott – képbe. Hordoz-e a kép 

készítője számára valamiféle jelentéstartal-

mat? 

 

Én, mint SF-kedvelő igyekeztem beilleszteni 

ezt a váratlan eseményt a hétköznapjaimba, 

és először azt gondoltam, hogy a tudomány-

nyal, és a meteorológiával semmi baj, 
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sztratosz, cirrusz, kumulusz-felhők és egye-

bek. Meglátogattam az Indafoto-oldalakat, 

hogy fogalmat alkossak a felhőjátékról - még 

a Hihetetlen Magazin 2008. áprilisi száma is 

kezembe került, amelyben angyalképek látha-

tók az égen felhőkből és északi fényből - de a 

fiction-rész, a vallási-spirituális már érdeke-

sebb.

 

 Ki, hogyan fogadja a látványt, és mit lát az 

illékony, égi képekben, felhő-arcokban, jelene-

tekben? Isteni figyelmeztetést? Itt tanácstalan 

vagyok, mert ha vannak égiek, sokkal kézzel-

foghatóbb, emberközelibb módszerekkel hat-

hatnak ránk, mint egy tünékeny felhő, amit a 

földi emberként vagy észreveszek, vagy nem. 

Tehát ennek nem találtam értelmét, mert ez 

csak a „kép mutatása”, már ha nem fárad bele 

a fölfelé nézegető, hogy a felhőképek keresé-

se közben a nap állandóan az orrába süt. Az-

tán itt vannak a technikai körülmények: egy 

fotó terjedelmi határok közé szorított. Nem 

adja vissza azt a panorámát, és a hozzá tar-

tozó, szubjektív érzeteket, amit a teljes égbolt 

szemlélése közben látok-érzek. 

 

 

Más szempontot kerestem tehát, ami kényel-

mesebb, és számomra elegánsabb. Kiválasz-

tottam egyet: az esztétikai élményt. Elfoga-

dom az ég játékát, az ég művészetét, amit 

Juhász László a gépével elkap az égen, és 

gyönyörködöm a felhős égről készített fotói-

ban. Hogy László, aki hosszú évek óta a ké-

peket készíti, maga is művésszé válik-e, most 

még nem tudni. Íme, az ég és Juhász László 

képei. 

 

-Bajzafi Ferenc- 
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Tudomány        

  

A tökéletlen Univerzum 

 
A káosz egy másfajta rend. Ezt szokták mon-
dani. De mi köze lehet az Univerzumhoz en-
nek a jobbára matematikai fogalomnak? Nos 
sokkal több mint gondolnánk. A világegyetem 
keletkezése egy tökéletlen folyamat volt. Ezt 
tükrözi minden. Úgy 13,7 milliárd évvel ez-
előtt, amikor még az univerzum kora csupán 

10 -43 sec volt, akkor még mondhattuk rá, 
hogy tökéletes állapotában létezett.  

 
Egy energiagömb volt csupán. Rajta kívül 
semmi sem létezett, sem tér sem idő. A ma 
meglévő 4 kölcsönhatás (az erős, gyenge, az 
elektromágneses és a gravitáció) is egyetlen 
egy erőben egyesült. Ám amint megkezdődött 
a tágulás és vele együtt a hűlés, a szimmetria 
megtört. Kialakult a tér és az idő is. E szim-
metriatörés áldozatai vagyunk. Több ilyen 
szimmetriatörés létezet, de a legfontosabb az, 
hogy a kezdetben létező X-részcske elbom-
lott. Bomlása folyamán anyag és antianyag 
keletkezett. Igen ám, csakhogy nem egyforma 
mennyiségben. Egy kicsivel több anyag, mint 
antianyag. Körülbelül minden egymilliárd anti-
anyagra jutott plusz 1 anyag. Az anyag és az 
antianyag annihilálta egymást, azaz szétsu-
gárzódtak gamma fotonná. Ez lett később az 
univerzum háttérsugárzása, mely mind a mai 
napig jelen van. Igaz, azóta a tágulás miatt 
már mikrohullámú hullámhosszon. Tehát 
megmaradt az a felesleges anyag, mely nem 
lelt párra, s csupán töredéke volt az eredeti 
mennyiségnek. Megjegyezhetjük, hogy e cse-
kélyke maradékból áll körülöttünk minden. Ez 
az a bizonyos 4% univerzum, azaz az anyag.   

 
 
 
maradék körülbelül 20-25% a sötét anyag, és 
a fent maradó körülbelül 70% a sötét energia. 
Ezekről semmi biztosat nem tudunk. Előbbiről 
csak annyit, hogy fényt nem nyel el és nem 
bocsát ki, csak gravitációja van, utóbbiról pe-
dig azt, hogy valószínűleg az univerzum gyor-
suló tágulásáért felelős. Szóval, ha nincs a 
szimmetriatörés, akkor ma nem ülnénk itt, 
mert minden anyag szétsugárzódott volna. De 
volt más szimmetria sérülés is. Amikor az uni-
verzum tágult akkor azt nem egyenletesen 
töltötte ki az anyag. Képzeljük el, hogy egy 
nagy termet megtöltünk csapágygolyókkal. Ha 
ezek mindegyike egyenlő távolságra van 
egymástól, szép rendben, sorokban és oszlo-
pokban, akkor a gravitáció minden egyes 
elemre, azaz golyóra egyformán hat, és nem 
történik semmi sem. De ha néhány csapágy-
golyót kiveszünk akkor ez felborul és munká-
hoz lát a gravitáció. hol itt hol ott sűrűsödése-
ket hoz létre. Nos ez történt a nem egyenlete-
sen eloszló gázzal is, mely kitöltötte a fiatal 
univerzumot. Ez a gáz hatalmas felhőkbe 
kezdett tömörödni, melyekben nőtt a hőmér-
séklet és a nyomás. Így végül megszülettek 
az első csillagok, melyek azután a nagy fekete 
lyukak körül galaxisokba tömörültek. Ma már 
tudjuk, hogy éppen e kezdeti egyenetlenség 
miatt, a galaxisok sem egyenletesen töltik ki a 
világűrt. A galaxisok halmazokat, a halmazok 
szuperhalmazokat alkotnak, míg végül a szu-
perhalmazok falakba tömörülnek. A falak kö-
zött óriási távolságok vannak, melyek szinte 
üresek. Vannak 1 milliárd fényéves lyukak is.  
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Annak szerepe még nem kellően tisztázott, 
hogy a sötét anyag hogyan vesz részt mind-
ebben, de gyanítható, hogy maga a sötét 
anyag az, amely összetartja a 
galaxishalmazokat, és magukat a galaxisokat 
is körbeveszi. A szimmetria sérülését, mely a 
kezdetekkor jelen volt mindenhol észleljük az 
univerzumban. Kezdve a tér szerkezetén át 
egészen az erők és a kölcsönhatások miben-
létében. Ugyan akkor ez a tökéletes káosz 
adott terepet arra, hogy a világegyetem olyan 
világegyetemmé fejlődjön, mely a keletkezése 
után nem roskadt rögtön önmagába, hanem 
mind a mai napig tágul teret adva annak, hogy 
végül kifejlődhessen az élet. 
Felvetődhet az a kérdés is, hogy honnan ez 
sok anyag? Nos az univerzum végső soron a 
semmiből a valami. Amikor átmérője még egy 
proton átmérőjénél is kisebb volt, vagyis, ami-
kor megszületett, csak úgy előbukkant. Ekkor 
olyan kicsi volt, hogy rá a kvantummechanika 
szabályai vonatkoztak. A kvantummechaniká-
ban pedig bevett szokás, hogy a semmiből 
egyszer csak keletkezik valami, azután el is 
tűnik. Csakhogy az univerzum tágulni kezdett. 
A pozitív energia kölcsön vevődött a hamis 
vákuumból. Ám az összegnek mindig nullának 
kell lennie. Hová lett a negatív energia, mely 
ellensúlyozza a pozitív energiát? Nos ez el 
van rejtve a tér szövetében. Ahogy a világ-
egyetem tágul a negatív energia a táguló tér-
ben tárolódik. így hát, ha összeadnánk az 
anyag pozitív energiáját és a térben megbújó 
negatívat, akkor pontosan nullát kapnánk. Ez 
a legnagyobb bűvész trükk. A semmiből va-
lami. 

-Garzó László- 

Filmklub 

A félelem az Alien fil-

mekben 

 
Az Alien trilógia és előzménye a Prométheusz 
(szándékosan hagyom ki a Feltámad a Halált) 
érdekes alapötletet vetett fel már a kezdet 
kezdetén, amikor megjelent az első rész a 
Nyolcadik utas a halál. A film ugyanis a leg-
ősibb emberi ösztönre a félelemre épít. De 
vajon miféle félelem ez? A történet az elkép-
zelt jövőben játszódik, de nagyon is valós ala-

pokon nyugszik. Olyan ősi, az emberiség 
múltjában gyökerező rettegésre épít, melyet 
egyszerűen nem lehet megkerülni. Az embert 
mind gazdatestet használó szörny alakja a 
földi élővilágból merít. Számos parazita létezik 
a bolygónk ökoszisztémájában, de ezek közül 
is figyelemre méltóak a rovarok. Egyes für-
készdarazsak petéiket még élő, legtöbbször 
elkábított hernyókba rakják, majd a kikelő lár-
vák élve falják fel áldozatukat. A filmben is ez 
történik. Az idegen organizmus az emberi tes-
tet használja keltetőnek. A Prométheuszból 
megtudhatjuk, hogy az emberiség teremtői, az 
Alkotók, egy biológiai fegyvernek szánták ezt 
a minden jel szerint mesterségesen létreho-
zott lényt, hogy megbüntessék az emberisé-
get, és kiirtsák. De azután nem minden sike-
rült úgy, mint ahogy azt eltervezték. A palack-
ból kiszabadított szörny ellenük fordult. 
A film átvitt értelemben egy metaforát használ 
fel, az anti-magzatot. Ha csak szigorúan eb-
ben a jelentésében vizsgáljuk meg a dolgokat, 
akkor arról van szó, hogy az ember önmagától 
fél a legjobban. A benne lakozó gonosz előtö-
résének allegóriája ez. Az emberi lélek mély-
ségeit tárja fel, a belső szörnyeteg munkálko-
dásnak lehetünk tanúi. Ugyan akkor a lélek 
démonai jelennek meg. Más értelemben az 
ember mindig is rettegett a parazitáktól. Egy 
olyan eseménynek lehetünk tanúi a filmben, 
amikor a gyanútlan áldozatból egyszer csak 
életre kel a gonosz: a Halál. A természeti né-
peknél gyakori ez az elképzelés. Még ma is 
vannak olyan vidékei bolygónknak, ahol para-
ziták kínozzák az embereket. Ennek a szálnak 
a továbbgondolásáról van szó. Egyben tagad-
hatatlan, hogy az alapötlet, mely az élővilág-
ból ered, annak továbbgondolásáról van szó. 
Térjünk ki az anti-magzatra. A magzat az új 
élet képét jeleníti meg, amely az anya testéből 
születik meg. Ennek a fordítottja a filmbéli 
jelenet, amikor is az életet felcserélik az ellen-
tétére, a születés a halál. A Végső megoldás 
Halál című részben a börtönbolygón lévő 
szekta vezetője ismerteti is tézisét. Minden 
halálban ott van az új élet –mondja. Ez eset-
ben lehet értelmezni úgy is szavait, hogy ez 
az új élet a szörny, mely azonban a halál 
megtestesítője. Tudja ezt jól Ripley is. Amikor 
tudatára ébred annak, hogy benne is ott van a 
rettegett ellenfél, akkor megszületik benne a 
döntés, hogy fel kell áldoznia önnön életét, 
azért, hogy elpusztítsa legnagyobb ellenségét, 
melytől életében rettegett. Az olvasztó tüze, 
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mely jelképezheti jelen esetben a poklot, az 
amely megszabadítja a világot. A megváltást 
hordozza Ripley. Ripley egyfajta Krisztusi ér-
telmet nyer azzal, hogy életét adja az emberi-
ségért. Ő az egyetlen, aki tudatában van en-
nek. Vállalja sorsát, tudja, hogy ez az egyetlen 
megoldás. 
Érdekes megvizsgálni a szörny metaforikus és 
valós alapját. Egy tökéletes gyilkológépről van 
szó. Mint tudjuk ennek szánták. Ám általában 
az ilyen fegyverek egy idő után önálló életet 
kezdenek élni, s kikerülnek az ellenőrzés alól. 
Az Alkotók is rádöbbentek erre. Az emberiség 
is szeretné megszerezni ezt a fegyvert, amint 
tudomást szerez róla. Azonban csak Ripley 
az, aki tisztában van a valós veszélyekkel. Ő 
az, aki testközelből ismeri a halált. Kétszer 
legyőzte, harmadjára csak úgy sikerül felülke-
rekedni, hogy ő maga is elhamvad. 
Első hallásra a szörny biokémiája meglehető-
sen bizarr. Savas vére van, és ellen áll azok-
nak a behatásoknak, mely egy normál élőlényt 
elpusztítanának. Azonban a Földön vannak 
olyan extremofil lények, melyek képesek 
megbirkózni a szélsőséges életkörülmények-
kel. Savas, sós, extrém meleg vagy sugárzás 
értendő alatta. Összetettebb életformákkal itt 
a Földön még nem találkoztunk, azonban egy 
idegen csillag bolygóján létrejöhetnek ilyen 
lények, melyek magasabb rendű, biológiailag 
komplexebb megnyilvánulásai az életnek. 
Persze kétségtelen, hogy ez a filmben egy 
dramaturgiailag sem elhanyagolható tényező. 
Ettől az idegen faj még félelmetesebb, még 
bizarrabb. 
Az egyén, vagy a közösség, amikor szembe 
kerül a potenciális veszéllyel, a lény rájuk 
szabadítja a rettegést. A félelem neve: Halál. 
A lény kifejlődésnek összetett mivolta igen 
érdekes. Hasonlít a földi rovarvilág átalakulá-
saira, vagy az egyes paraziták életciklusaira. 
Megkülönböztethetünk kifejlett alakot és lárva 
alakot, melyek köztes állomást képviselnek. A 
filmben ügyesen használják fel ezeket az álla-
potokat. A Prométheuszban egyenesen szép-
nek találja a kígyószerű lényt a tudós. Persze 
nem sejti, hogy olyat tesz, amit nem kellene, 
és ezzel magára szabadítja a bajt. 
Összességében elmondható, hogy az Alien 
filmek remekül hatnak alapvető ösztöneinkre, 
jól kihasználják legbelső félelmeinket és a 
rettegést a haláltól, melyet talán nem győzhe-
tünk le soha sem. jól operál a földi biológia 

tárházából vett mintákkal, és az ügyesen 
használja fel saját koncepcionális céljaira. 

 
-Garzó László- 
 

 

Beszámoló 

Alternatív történelem 

Beszámoló az Írószövetség 2014. február 21-i 
rendezvényéről 

 
Ezen az előadáson nagyon sokan voltak, 
becslésem szerint legalább 45-50 főnyi hallga-
tóság gyűlt össze, ezek szerint sok embert 
érdekelt a téma. Az ismerősök közül ott volt 
Antal József, Kovács Andrea, Sárdi Margit, 
Képes Gábor, Sóhár Anikó, Németh Attila, 
Kovács T. Mihály. Bukros Zsolt. 
Az előadók Fonyódi Tibor, illetve Pintér Máté 
és Bence, ők írták a Szivarhajó utolsó útja c. 
regényt, ami az alternatív történelmi regény 
kategóriába tartozik. Egyébként nem testvé-
rek, csak névrokonok. A beszélgetést Szélesi 
Sándor vezette, akinek szintén van tapaszta-
lata ebben a műfajban. Előtte azonban Sóhár 
Anikó tartott bevezetőt az alternatív műfajról. 
Szerinte a tudomány (is) kedveli a címkéket. 
Van olyan, hogy alternatív valóság, illetve al-
ternatív történelem. Az alternatív valóság tá-
gasabb kategória. Nem tartozik ebbe a műfaj-
ba az időutazás, illetve az olyan művek, amik 
az egykori történelmi helyzetet viszik tovább, 
mint pl. az Alapítvány-történetek, ami a cikli-
kus fejlődéselméleten alapul Van olyan alko-
tás is, ami több kategóriába illeszthető. A két 
világ közt az átjáró lehet egy tükör (Alice 
Tükörországban), egy kép, pl. Ilyen Stephen 
King: A két Rose c. regényében, illetve egy 
film, mint pl. a Kairó bíbor rózsájában. Az al-
ternatív történelem általában megegyezik a 
mienkkel, csak egy döntő esemény másként 
különbözik be. A legnépszerűbb ebben a té-
makörben hogy Amerika nem szakad el Ang-
liától, illetve a déliek győznek a polgárháború-
ban, esetleg nem tör ki a francia forradalom. A 
történelmi regényt általában Walter Scott re-
gényeitől számítják, viszont Disraeli már olyan 
könyvet írt, ami alternatív regénynek tekinthe-
tő. Már Hérodotosznál is szerepel az a felve-
tés, hogy mi lett volna, ha a perzsák győznek, 
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de ezt nem fejti ki részletesebben. Mint sok 
más műfajban, ebben is elég gyakori a hibrid 
alkotás. 
Ezután átadta a szót Szélesi Sándornak, (to-
vábbiakban: SzS), aki azzal kezdte, hogy Fo-
nyódi Tibort ismeri a legrégebben, ezért aztán 
tőle fogja a leggaládabbakat kérdezni. 
SzS: Történelem vagy valóság? 
Fonyódi Tibor (a továbbiakban FT): A Szivar-
hajó utolsó útja alternatív valóság, de aligha-
nem a történelemkönyv is az, hiszen általában 
rövidítve és egyszerűsítve adja elő az esemé-
nyeket. A történelmi regény is az, mert itt meg 
a szerző beállításától függ az egész. 
SzS: Az avar birodalom történetéről nincsenek 
írott források,  
FT: Részemről nincs tudatos félrevezetés, Ki 
az, aki nem az igazságot írja? A történelmi 
regények ilyenek, még akkor is, ha hiteles 
adatok alapján dolgoznak. Legföljebb a krono-
lógia az, amit megbízható.  Hiteles adatok 
alapján dolgozom, de elég kényes témáról 
írok. A műveimet néhányan a revizionista tör-
ténelmi regény kategóriába sorolják. Kevés a 
feljegyzés arról, hogy mi történt Nagy Károly 
előtt. Amit írok, nem alternatív valóság, sze-
retnék gondolkodásra késztetni. Más nem 
akar erről a témáról írni. A történelemben né-
hány dologban kialakult a közmegegyezés, pl. 
Hunyadi mindig pozitív 
szereplő. Viszont a honfoglalás, illetve az ős-
történet mindig kényes téma.  
SzS: A hivatalos történelem a közmegegye-
zésen alapul. Az író felelőssége a forrásvizs-
gálat. 
FT: Az írónak jobb a fantáziája. Elvégre Ho-
mérosz sem volt ott Trójánál, de azért a műve 
most is élvezhető. 
SzS megkérdezte Sóhár Anikótól, vajon az 
Iliász besorolható-e az alternatív történelem 
kategóriába? 
Anikó: Az is lehet. 
SzS: A szivarhajó utolsó útja 1888-ban ját-
szódik. A magyarok bevették Bécset, megala-
kul a Dunai Konföderáció, aminek egy ideig 
Kossuth Lajos volt az elnöke, de a történet 
idején ő már visszavonult. A főhős az unokája, 
Kossuth Csaba. Mennyire akartátok becsapni 
az olvasót? Mindketten az ELTE-n tanultatok, 
tehát elég járatosak vagytok a témában.  A 
regényben gyorsabban fejlődik a technika, de 
azt azért kifogásolom, hogy pl. Csaba villanyt 
gyújt a szobájában. 

Pintér Bence (a továbbiakban PB): A történet 
logikus és elfogadható, még akkor is, ha nem 
túl valószínű.  
Pintér Máté (a továbbiakban PM): Egyszerre 
reális és fantáziadús.  
SzS:: Miért éppen 48? 
PM: Érdekes téma, és belátható távolság. A 
következményei a mai napig terjednek. 
SzS: Azért belekevertétek az amerikai törté-
nelmet, itt a déliek nyerik a polgárháborút. 
PM: Az csak vicc volt. A könyv folytatásában 
bővebben kitérünk rá. 
SzS: A tervezésnél mi volt a legnagyobb prob-
léma? 
PM: Sokat vitatkoztunk rajta, nehéz, de szóra-
koztató volt felépíteni és kitalálni egy ilyen 
történetet. 
SzS. Tibor, túlléptél az ősmagyar korszakon, 
más történeteket írsz, most pl. Giordano Bru-
nóról. Mennyire hű vagy eltérő a történet? 
FT: Ebben a könyvben társzerzővel, Farkas 
Attila Mártonnal dolgozom együtt, ő eredetileg 
drámát írt a témából. Ebben az ügyben is mű-
ködik a történelmi közmegegyezés, a tények 
elég ismertek. Brunót 1600-ba halálra ítélik, 
de kap néhány nap gondolkodási időt, hogy 
visszavonhassa a nézeteit. A cellájában meg-
látogatja Bellarmino bíboros (később Galilei 
perében is fontos szerepet játszott) és meg-
próbálja rábeszélni, hogy vonja vissza a néze-
teit. Ez idáig történelmi tény. Azt próbáltam 
meg elképzelni, mi játszódhatott le az után, 
hogy a bíboros belép az ajtón. A történet 
egyetlen éjszaka alatt játszódik, remélhetőleg 
tévéfilm is készül belőle. A szerepek a történet 
vége felé átfordulnak, a bíboros nem az egy-
házat, hanem a Földet félti. Ez vajon sci-fi 
vagy eretnek mű? A rendelkezésünkre álló 
források ellentmondásosak, és sok el is ve-
szett az idők folyamán.  
SzS: Az olvasótábor egyik része azonosul a 
két szereplő valamelyikével.  
FT: Ezt remélhetőleg majd az elolvasása után 
döntik el. Szeretnék visszatérni a regénytriló-
giámhoz, nemsokára megjelenik a harmadik 
kötetet. Az első kettő az Isten ostorai, Naptól 
vagyok, Holdtól vagyok, a harmadiknak Fokos 
a címe. Ezek nem egymás folytatásai. 
SzS: Nem lehet, hogy ellenpontnak szántad, 
mert meguntad a régit?  Miért nem történelmi 
regényt írtok? 
Tücsi: Miért nem mosógépet szerel? 
FT: Eredetileg villanyszerelő a végzettségem.. 
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PM: A történelmi regény fele olyan szórakoz-
tató sem lenne. Érdekes az a feltételezés, 
hogy Munkácson kidolgoztak valamiféle 
Gatling gépágyút, Izgalmas kérdés végiggon-
dolni, hogy miért nem sikerülhetett. Innen a 
történet. 
PB: Jobban érdekelt ez a történet, izgalmas 
ez a helyzet. 
PM: Ha 48-ban lett volna ilyen fegyver, a ne-
messég a nem biztos, hogy önmérsékletet 
tanúsított volna. A mi könyvünkben pl. Erdély 
külön tagállam. 
FT: Az alternatív történelem nagyobb kihívás. 
Bán János Hunyadi-sorozata feltámasztotta a 
történelmi regény műfaját. Egy felmérés sze-
rint az olvasók 27%-a olvassa ezt a műfajt, 
néhányuk csak azt olvassa. Azóta mindenki 
azt akar írni. Olyan a helyzet, mint tíz évvel 
ezelőtt az űroperettel, akkor meg a legtöbben 
azt akartak írni.  
PM: Érdekes dolog eljátszani a mi lett volna, 
ha? kérdéssel. A könyvünk folytatásában elju-
tunk 1914-ig, de még nem döntöttük el, kitör-
jön-e a világháború vagy sem.  
FT: Mi lett volna, ha pl. Koppány győz, és 
hogy kapcsolódik ez a történet a fősodorhoz? 
SzS: Tibor, miért megosztóak a könyveid? 
FT: Az a jó! Meglepődtem, amikor kiderült, 
hogy a koronát ötvösök csak 1978-ban 
vizsgálták meg. Kiderült, hogy lehet avar ere-
detű is, ebből a feltevésből indultam ki. A Nap-
tól vagyok-ban Torda átfordul. A történetben 
három ember elmeséli az életét, ezek csak a 
végén érnek össze. A Fokos viszont kaland-
regény. Sailor Róma-történeteiben is csak 
mesél, mesél valaki, alig van cselekmény. 
Viszont a nyomozó főhős mindig a római tör-
ténelem egy-egy döntő fordulóján van ott.   
SzS: A könyv a sámánista világképre épül, 
akár fantasynak is olvasható. 
FT: Legenda, ami a magyar mitológiára és 
hagyományokra épül. Az Isten ostorai c. 
könyvemet Franciaországban nem alternatív 
történelemként, hanem fantasyként árulták, és 
ez a két eltérő olvasócsoportot feltételez. Bán 
Jánosnak könnyű a dolga, az ő hőseit min-
denki szereti, bezzeg a táltosokat egyáltalán 
nem.. 
PM: Olyan lehetőség is van az alternatív tör-
ténelemben, hogy miként kapcsolódik a mi 
világunkhoz. Általában csak futólag. 
PB: A folytatásban többféle lehetőség is fel-
merül, de túl sok a variáció.  

SzS: Mi lesz a központi elem? Magánéleti 
krimi, vagy a nyomozó történelmi események-
be csöppen? Például egy bombamerényletet 
hiúsítanak meg? 
PM: Efelé haladunk. Egyre jobban érződik a 
háborús fenyegetés. Sok lesz a belpolitika, 
még több a választási előkészület. 
PB: ezek szerint idén ki kellene adni. 
SzS. Mennyire lehet aktuális? 
FT: Amennyire egy magyar sci-fi hősnél lehet, 
tehát nem direktben.  
SzS: Az igazi történet kortalan. 
FT: Felmondom az alternatív történelmet, egy 
darabig nem írok Korona könyveket, visszaté-
rek Brett Shaw-hoz. Van egy szintén nagyon 
érdekes témám, Cselenyák Imrével közösen 
írjuk, Az utolsó jezsuita lesz a címe, ez a Kí-
nában dolgozó misszionáriusokról fog szólni. 
A történet hiteles feljegyzéseken alapul. 
SzS. Érezhető-e a könyveiteken a politikai 
befolyás? 
PM: a mindennapi politika szintjén nem. Né-
hány ötletnek azonban van valóságalapja. 
FT: az MNFA (Magyar Nemzeti Filmakadé-
mia) szinopszist kért egy Zombik a Parla-
mentben című filmről. Támogatást is adott rá, 
de a film nem készült el. 
Antal József: Valaki kifogásolta, hogy a Szi-
varhajó utolsó útja c. regényben villanyt gyúj-
tottak egy szállodai szobában. Dinamó már 
akkor is volt, bár nem nagyon használták 
Érdekes, hogy megvizsgálták a honfoglaló 
magyarok lovainak a génjeit, és azt állapítot-
ták, meg hogy ezek háromféle színűek voltak. 
A magyar népmesék bronz, ezüst és arany. 
színű táltosai. Vagyis megint a mítosznak lett 
igaza. 
FT: Ilyen szempontból érdekes a Báthoryak 
története. Legendás ősük. Bátor Opos, Sala-
mon király vitéze, legyőzött egy sárkányt. Ez 
így nem túl valószínű, viszont van egy olyan 
lehetőség, hogy pl. az idelátogató talián ko-
médiások több egyéb mellett egy krokodilt is 
mutogatták, majd megunták etetni, és felaján-
lották ajándékul a királynak. Aztán valahogy 
kiszabadult, és az Ecsedi-lápban nagyszerűen 
érezhette magát, volt hal, inni járó állatok, sőt 
néhány mosni járó menyecske is. Ezt az álla-
tot elpusztíthatta Bátor Opos. Ha meggondo-
lom, hogy az utóbbi években három-négy alli-
gátorteknőst is kifogtak nálunk a patakokból, a 
törtnetnek van is némi realitása 
Egy fiatalember, aki a Holnap c. újságtól érke-
zett: Van-e hasonlóság a regények között? 



 

 

 
13 

SzS: Egyfajta játékosság. Igyekszünk egy-
szerre tanítani és szórakoztatni az olvasókat. 
Egy kérdező: Kommersz műfajnak tartja-e ezt 
a témát? 
PM: Fontos, hogy az ismereteket hogy juttat-
juk el az olvasóhoz. Túl sok a bennfentes tör-
ténelmi regény, és amit ifjúsági regénynek 
adnak el, nem biztos, hogy az olvasók is an-
nak tartják. 
FT: 1983-ban érettségiztem, akkor a vizsgára 
egy helyettesítő tanár készítette fel az osz-
tályt. Ő volt az, aki úgy beszélt a történelem-
ről, mint eddig senki más. Felkeltette az ér-
deklődésemet a történelem iránt. 
Ezzel a végszóval egy időben kiderült, hogy 
kissé már el is múlt nyolc óra, kénytelenek 
voltunk hazafelé indulni. 
A távozást megelőzően sikerült a Pintér szer-
zőpárostól megkérdezni, hogy életben hagy-
ták-e Petőfit. A regényben nincs említve, de a 
szerzők nem hagyták életben.  
Végiggondoltam a korabeli írók-költők mun-
kásságát, és próbáltam végiggondolni, melyik 
közismert mű nem, vagy egész másként szü-
letett volna meg. Jókai művei közül megemlí-
tik a Kőszívű ember fiait, ebben a helyzetben 
Richárd részt vesz Bécs bevételében. Feltéte-
lezem, utána sort kerít a menyasszonya fel-
szabadítására is. Ha a többi könyvét végig-
gondolom, az Új földesúr biztos nem íródott 
volna meg, de az Aranyember igen. Nem aka-
rom sorra venni az összes regényét, de szí-
vesen eljátszom a könyveivel, elég sok van 
belőlük. 
Arany János alighanem sosem írja meg sem a 
Szondi két apródját, sem a Walesi bárdokat.. 
A Toldit biztos befejezi, a Buda halálát is meg-
írja, de ezt is csak gondolatban folytatom. 
Vörösmarty legnagyobb versei biztos nem 
születnek meg, de alighanem másokat írt vol-
na, épp olyan nyomasztókat, sosem a hurrá-
optimizmus költője volt. Ez éppen úgy vonat-
kozik Vajda Jánosra is. Tompa Mihály 
jónéhány verse sem íródott volna meg, de ő is 
írhatott volna másféléket. 

Remélem, ezt a gondolati játékot még meg-
próbálja egy-két ember, mert szerintem elég-
gé érdekes, és már csak ezért is érdemes 
elgondolkodni a történészek által nem pártolt 
kérdésen: mi lett volna, ha? 
 
 
 
-Pasztler Ágota- 
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