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csak egy. Gyűjtési hajlamom valójá-
ban sosem hagyott nyugodni. Gyer-
mekkorom lepkeszárnyai az ebéd-
lőasztal mellett volt, hogy ellepték a 
szőnyeget, ahogy egy-egy elfelejtett 
könyvet fellapoztam. Máskor a papír-
vékonyra lapult mezei virágokat kapta 
fel a huzat az enciklopédia foltos lap-
jai közül, forgatta meg őket és terí-
tette szét a szoba padlóján. Az E és a 
K között színesceruzák hegyezőből 
kikotort faragványszemete rejtőzött, 
P-től S-ig polaroid képek az éjszakai 
égről a csillagok kicsiny csíkjaival. 
Kincseimet időről időre elfelejtettem, 
minden alkalommal újak gyűjtésébe 
kezdtem, mikor elkapott a megma-
gyarázhatatlan, belém kódolt vágy és 
kényszer. Ám gyűjtéseim tárgya min-
dig létező, taktilis, fizikai objektumok 
sora volt, amelyek óvatos kézbe fogása, 
elrendezése, rendszerezése, tárolása 
és újraosztása jelentette a tevékeny-

ség örömét. Később a gyermekkori 
gyűjtés játéka elpártolt tőlem, amikor 
iskoláimat végeztem és tanulmánya-
im maguk kényszerítettek önkényes 
rendszerekbe. Csak a különböző szó-
tárak között elevenedett meg ben-
nem az a furcsa szín, vagy illat, ami 
a gyűjtés álomszerű állapotára még 
homályosan emlékeztetett. Így vont 
magához szép lassan a szavak világa, 
a rendszerezett, értelmezhető kódok 
mestersége, és a nyelvek és struktúrák 
tanulmányozása közben szövetségre 
léptem velük. 

Amióta az egynyelv korát éljük, nin-
csen többé szükség a szavak sokfélesé-
gére. Ha még valahol maradt is a régi 
idők különféle nemzeti nyelveiből fel-
jegyzés vagy leírás, számítógépeink 
femtoszekundum alatt készítik el an-
nak pontos fordítását. Kifejezéseink 
leegyszerűsödtek, ahogyan elillant a 

ÍRÁSOM 
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küzdelem is a sokféleség megregulázá-
sáért. Életidőnk meghosszabbodása a 
változás dinamikájának átértékelését 
vonta maga után. A gyermek és felnőtt 
kor ma olyan messze kerül egymás-
tól, hogy a világ változása sohasem 
látott mértékű egy emberöltő alatt. 
Mementó a mező, ahol a színes virá-
gokat téptem le egykor, a ceruza, amit 
hegyezővel hántottam körbe, de az en-
ciklopédia kódex-teste is. Csak az ég 
maradt óraműként haladó mozdulata-
ival, de az áttetsző film, amire jelként 
sütötte a piciny ívszakaszokat, szintén 
kiveszett a használatból. Elfogytak az 
erdők és többé nincs papír. A gyerekek 
nem ismerik, nem tudják mi a könyv, 
vagy a ceruza. Kicsiny gépeik ezernyi 
élet felhalmozott tudását raktároz-
zák, csak a kérdéseket kell feltenni az 
akkurátus válaszok fellobbanásáért a 
képernyőkön. Másutt a gigászi masi-
nák hegyeket kotortak el, s az ég alat-
ti mind megváltozott. Ahol egykor fű 
nőtt, most a homok hallgat. A hőmér-
séklet megemelkedésével beköszöntött 
a véget nem érő egyévszak. 

Eltűnt a falu is, gyermekkori gyűjtése-
im helyszíne. Már évszázadok óta nem 
lakott itt senki, csak az idősek jöttek 

vissza akkor 
egyre-másra az 
unokákkal az 
esők érkezése 
előtt, hogy sza-
vaikkal újra-
építsék évente a 
régi világot. Az 
egyévszak beálltával váltak végképp 
terméketlenné a földek, és a kerteket 
egyre inkább körbeölelte a sivatag. A 
megmaradt kis házakat ma a homok 
csiszolja, amit lustán fel-felkap a for-
ró déli szél. Erdőt meséltek az öregek 
és patakot a kerítések alatt. Május-
fáról és ünnepről beszéltek a közös 
házban, hímzések titkos öltéseit és 
tánclépéseket emlegettek. Templo-
mok és haranglábak kondultak meg 
a szavaikban. Tájakat festettek elénk 
beszédükkel, melyek különböztek 
egymástól, és ahol nehéz volt az élet. 
Földművelésre emlékeztek egy olyan 
világban, ahol ehelyett gépek működ-
nek hatalmas üvegsátrak alatt, mester-
séges klímákat fenntartva, műanya-
gokból életet gyártva. Aztán a sivatag 
végképp elhódította a falut, és már a 
járművek sem juthattak el biztonságo-
san az emlékekbe vesző helyekre. Az 
öregek tovább éltek a városokban és az 

új
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új orvoslás el-
ijesztette tőlük 
a halált. 
  
Globális válla-
latok létrehozta 
metropoliszok 
népesítik be a 

halott sivatagot. Egy-egy gazdasági 
ágazat kiaknázására, adott ipari tevé-
kenység végzésére pontos üzleti ter-
vek alapján alakulnak az új települé-
sek. Profitszerzés céljával, számítások 
és képletek absztrakciójából beton és 
acél találkozik a sivatag homokjával. 
Az emberi élet, a letelepedés természet 
adta lehetőségének megszűnésével, a 
népességnövekedés folyamatossága 
mellett a technika fejlődése biztosí-
totta a maga megoldásait. Mára a vá-
ros termék, megvásárolható csomag. 
Néha nehéz eldönteni, kihez is tarto-
zik, a világegység valamely anonim 
szervének tulajdona, vagy egy magán-
befektető óriásberuházása ad otthont 
az itt ideiglenesen tanyát vert pármil-
lió ember számára. A válasz indiffe-
rens, hiszen a világegység átlagpolgára 
a bolygó egészét olyan erőforrásként 
értelmezi, amely őt a természet le-
győzése, önkényes átalakítása, vagy a 

város áruba bocsátása  révén céljai el-
éréséhez segíti hozzá. A sok egyéni tö-
rekvés hatására a valaha volt nemzeti 
határok halvány szaggatott vonalai ér-
telmetlen repedésekként jelennek meg 
az új világtérképeken. 

A nemzetközi vállalatok tevékenysé-
gének hatóköre az egész bolygót át-
fogja, a ma térképe üres és osztatlan, 
s így korunk közege a globális egytér 
lett. Ez a homogén tér új világóceán-
ként veszi körbe a planétát, felszíne 
kiegyenlített, s csak egész közelről 
vehetők észre hullámai. Az új kom-
munikációs hálónak köszönhetően 
nincs többé elérhetetlen vidék, nem 
kapcsolható vállalat, hiányzó szol-
gáltatás. A mindent mozgató gazda-
ság érdekeinek egymásnak feszülése 
pedig – bár mindenhol jelen van – a 
hullámok fodrozódása alatt a mélyben 
zajlik, kifürkészhetetlen egyéni pia-
ci tervek és érdekkapcsolatok hálóját 
rejtve. A kommunikáció fejlődésével 
párhuzamosan a fizikai helyváltozta-
tás is átalakult. Míg gyermekkorom-
ban az utazás több órát vett igénybe, 
ma a bolygó bármely két pontja közti 
távolság fél óra alatt leküzdhető. A vi-
lágegység kinevelte újnomád munkás-

munkásgenerációinkat
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generációinkat, akik munkaadó nagy-
cégek alkalmazásában projektről 
projektre vándorlunk a globális egytér 
homogén masszájában. 

A gyakori költözéssel járó új élet-
mód elterjedése egy emberöltő alatt 
megváltoztatta a lakás fogalmát is. A 
nyereségtermelő települések műkö-
désének feltétele, hogy munkásai bár-
honnan is érkeznek, otthon érezzék 
magukat ideiglenes lakóhelyeiken. Az 
új városokban így gyakran az egykori 
nemzetek egy-egy emblematikus vá-
rosi épülete köszön vissza, a régi vá-
rosok iránypontjainak makettjeként 
különféle tornyok, hidak és szobrok 
teszik ismerőssé az érkezők számára 
a nemzeti negyedeket. A különböző 
kontinensekre és valaha volt tájakra 
jellemző struktúrák, formák és anya-
gok úgy keverednek egymással, mint 
az ide érkezők arcvonásai, istenei és 
démonai. A ma városai dacolnak a si-
vataggal: az ezerfajta otthon megidé-
zése révén az emberi tudás győzelmét 
demonstrálják a környezet önkénye fe-
lett. A formák káoszát rendező, három 
évezredes sakktábla séma homogén 
alapstruktúraként vetül a sivatagi táj 
hullámzó formáira. Csak a többszintű 

közlekedés föld 
alatti és felszíni 
útvonalai szab-
dalják részekre 
határozott ten-
gelyvonalakkal 
a dűnék között 
terpeszkedő 
végtelen lehetőség városait, láthatat-
lan falakként nehezítve az átjutást a 
számtalan szomszédos negyed között. 
Mesterséges üvegházparkok és fedett 
sétálóutcák tompítják a tűző napfényt, 
a forró szelet, az egyévszak monoton, 
forró lüktetését a lakónegyedek, üzleti 
és szórakoztató kerületek, oktatási és 
kutatási parkok és mecsetek között. 

A kikötő közelében húzódó, nagy tö-
megek befogadására alkalmas szál-
lodanegyed  holtak városaként tátong 
üresen az év nagy részében, s csak a 
zarándoklatok idején töltődik meg 
élettel. A szent szezon idején a valaha 
volt szakrális helyek környékén fekvő 
metropoliszok hatalmas forgalmat bo-
nyolítanak, az ideérkező zarándokok-
kal keveredve kereskedők forgataga 
lepi el a mecsetsorokat kerítő utcákat. 
Homokszemekkel keveri össze és kap-
ja föl az imám hangját a forró déli szél, 

városnegyedek
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városnegyedek 
között száguld 
és szórja szét a 
hit morzsáit. A 
távolabbi hotel- 
negyedekben a 
hang már csak 
halk sóhajként 

jut el, suttogó üzenettel intve a más 
életeket élők ablakain át. A városve-
zetés üzleti felhőkarcolóiban külön-
böző arculatú iroda-lakás kapszulák 
biztosítják a zavartalan, a nap bár-
mely szakaszában végezhető, hatékony 
munkavégzést, fenntartva a város-test 
vérellátását, a folyamatos fogyasztást 
indukáló állandó termelést. 

A tágas hotel-lakosztályok képernyő-
jén a világ bármely városának valós 
idejű pillanatába be lehet tekinte-
ni, bármely konferencián, előadáson 
vagy éppen koncerten részt lehet 
venni. A szállodák tetején üvegépít-
ményekben egészségközpontok, be-
fektetési tanácsadók és játéktermek 
sorakoznak, az éttermekben a világ 
bármely konyhájának specialitását el 
lehet fogyasztani, mixerek sürögnek 
a koktélospultok körül. Az utcai kive-
títőfelületek egész nap szórakoztatják 

a közlekedőket, a hangszórókon át 
vidám zene szól. Az intelligens gépek 
munkájaként a hőmérséklet és mes-
terséges világítás a lakásokban, közös 
helyiségében és járművekben egyaránt 
az egyéni igények kiszolgálására van 
programozva. A szoba négy fala közül 
ki sem kell mozdulni a vásárláshoz, a 
lakásban elhelyezett képernyők segít-
ségével bármilyen termék megrendel-
hető és kiszállíttatható a világ bármely 
pontjáról. 

A sivatag mégsem hagyja teljesen érin-
tetlenül, korlátok nélkül a kapszulák-
ban zajló életet. A maximális komfort 
egyetlen korlátozó tényezője a vízhi-
ány. A hotel fürdőszobáinak csapja-
in és zuhanyfejein kicsiny szerkezet 
állítja le a vízellátást a szabályozott 
vízadag elhasználtával, kamerák és ér-
zékelők vigyázó tekintete védi a köz-
kutakat, a bárok és szórakozóhelyek 
mosdóit, magánlakások illemhelyeit. 
A túlfogyasztás bűne nagyobb vétség 
az egyszerű lopásnál, hiszen az elkö-
vető nem pusztán egyetlen birtokos 
magántulajdonát, hanem a világegy-
ség összes polgárát rabolja meg, s ezt 
a mindenhol észrevétlenül jelenlévő 
zöldrendőrség szigorúan bünteti. 

személyi
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A személyi chipek, amik a lakások aj-
tajait nyitják, az üzletekben a vásárlást 
teszik lehetővé, a politikai részvételt 
biztosítják, vagy az orvosi ellátások 
gyógykezeléseit tárolják, a lakók ér-
dekében bármely polgár tartózkodási 
helyének kódját is magukban rejtik. A 
víz így ma is az életet jelenti, csak ép-
pen másként, mint a régi időkben: túl-
zott fogyasztása esetén büntetésként a 
polgár azt a gyógykezelést veszítheti el, 
ami élethosszabbítását teszi lehetővé.

Az elmúlt három évszázad legnagyobb 
vívmányát, a meghosszabbodott élet 
kincsét azonban senki nem akarja el-
veszteni. Az a többmilliárd fős szegény 
népréteg, aki nem részesedhetett eb-
ben, már az elmúlt évszázadban kihalt, 
könyörgése, jajszava elveszett a sivata-
gi szélben, csontjaik elporladtak a ho-
mokszemek között. Meg nem élhetett 
éveik az emberiség valóban értékes, 
tehetős, igazi fogyasztó rétegének éle-
tét hosszabbítja áttételesen, hiszen a 
bolygó lakosságának harmada így már 
nem kér vizet, az új evolúciós lépés 
megtörtént. Az élethossz megnyúlása 
amellett, hogy az ember részleges győ-
zelmét hozta el a halál felett, a világ 
hosszú szemlélésének köszönhetően 

a fejlődés egy 
más szemszögű 
értékelését is 
lehetővé te-
szi. A több száz 
éves itt töltött 
idő alatt érzé-
kelhetővé vált 
számomra az a furcsa feszültség, hogy 
bár a tudomány és technika, a határok 
nélküli növekedés fehér köpenyes esz-
közei révén a lehetőségek végtelenné 
váltak, mindeközben a környezet már 
semmilyen esélyt nem ad. A tudás 
megléte, ami pontosan érthetővé teszi, 
hogy miért és hogyan vezetett – és ve-
zet lassan ma is – az emberi tevékeny-
ség a bolygó életének pusztulása felé, 
jottányit sem változtat a természet 
működésének rendjén, hiszen az erre 
az ismeretre fittyet hány. Az emberi 
tudás és a cselekvés között süket űr tá-
tong, s ez az állapot a világvezetés ígé-
retei ellenére egyáltalán nem változik. 

Mindeközben a sivatag kérlelhetetle-
nül terjeszkedik, ahol nem az ember 
gépei pusztítják el, ott a forró déli szél 
szárítja ki a távoli tájakon még itt-ott 
fellelhető természetes növényzetet, a 
víz elpárolog és az utolsó élőlények 

sós
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sós tetemei 
szétporladnak 
a homoksze-
mek között. Mi 
pedig mind-
ezt városaink 
kapszuláiban 
figyelmen kívül 

hagyjuk, vagy némi dühvel elsiklunk 
felette, hiszen saját élőhelyünk csalt 
meg minket, és fordult szembe velünk. 
Az elmúlt évszázadok kétségbeesett 
próbálkozásai a világűr meghódítá-
sára, más bolygók kolonizálására a 
legnagyobb erőfeszítések ellenére is 
sikertelennek bizonyultak, börtönünk 
lakatához nem találjuk a kulcsot. Túl-
élők vagyunk, a tudás új generációjá-
nak lusta katonái, akik az evolúció új 
szintjén a tudomány és az azt szülő 
technológia mesterséges fegyvereivel 
felövezve már megengedhetik ma-
guknak, hogy ne legyenek többé része 
a természetes élővilágnak. A bolygó 
működési rendje az ellenségünk, ame-
lyet ugyanúgy le kell győznünk, mint 
az életünket megrövidítő betegségeket. 

A harc nemcsak az élővilág többi ré-
szével szemben, hanem saját társadal-
munkon belül is jellemzi a ma embe-

rét. A nagy változások idején átívelő, 
hosszú életem arra is lehetőséget adott, 
hogy figyelemmel kísérjem az emberi 
kapcsolatok átalakulását az elmúlt két 
évszázadban. Úgy tűnik, a korábbi ge-
nerációk idején a közösségek együtt-
működése, gyakran az egyén önfelál-
dozásával is járó csapatjáték vezetett 
az élet győzelmeihez. A gazdálkodás, 
a kisebb léptékű, gyakran családi vál-
lalkozások munkája csak a feltétel nél-
küli összetartás és az áldozatos közös 
tevékenység révén valósulhatott meg, 
de ugyanez volt igaz a helyi iskolák, 
közintézmények, művészeti csoportok 
létére is. A fejlett technológia hiányá-
ban gyakran kétkezi munkával vívott 
harc a nehéz létkörülményekkel, a 
pénztelenséggel nem adott lehetőséget 
újabb ellenfelek keresésére. 

Az összetartás nem csak a családokon 
belül volt érvényes, a mai öregek még 
emlékeznek, hogyan segítette a helyi 
gazdákat, mestereket a közeli étterem, 
szálloda vagy akár a város vezetése, 
hogyan működtek együtt a szomszé-
dos települések különböző ágazatai. 
Szomszédságok, városok, vagy egész 
nemzetek tűztek ki közös célokat, és 
ezek megvalósításában családként 

vettek
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vettek részt a különböző csoportok. A 
közösségre a mára eltűnő, szaggatott 
vonalak között feszülő térszelet, a hely 
összetartó ereje hatott, kiterjesztve a 
családi kötelékeket. A „földi” és a ro-
kon egyet jelentett. 
A világ azóta megváltozott, átrajzo-
lódott az ideális élet képe is. Mára a 
siker fogalma egyéni küldetésekre 
szorítkozott, a család szétesett, és a 
hosszútávú együttélés napjainkban 
egyre ritkább. A tér szétrobbanása és 
homogén szétterülése, a helyhez kö-
töttség megszűnése, a globális nomád 
életforma elterjedése a személyes ta-
lálkozások ritkulását hozta, felszámol-
ta a társadalom valaha volt kötelékeit: 
a közös vér és tér adta összetartozást.

Nevezhetjük eközben még otthonunk-
nak a bolygót, az élővilág részének az 
embert? Vándorlásunk a város-szi-
getek hotelkapszulái között adhat-e 
megnyugvást a létezés hosszúra nyúlt 
útvesztőjében? A virtuális kapcsolatok 
helyettesíthetik-e a fizikai valóságban, 
a valós időben együtt töltött életet? 
Művi környezetünk hazug díszletei-
nek kiüresedettsége visszafordítható-e, 
s ha igen, hogyan kapcsolódhat ahhoz 
az, ami a valaha volt természetből még 

ránk maradt? 
Milyen szerepe 
maradt a szom-
szédságnak, s 
magának a vá-
rosnak, ami ere-
dendően az em-
ber, a közösség 
és a föld harmóniájából született? Jobb 
volt-e az emberiség más korszakai-
ban az élet, s ha igen, mért vesztettük 
el azt? Vagy lehet-e jobb a jövőben? A 
minden tudás felhalmozásának célja 
hová vezet és szolgál-e eszközzel a vál-
tozáshoz? Vagy éppen a nem racioná-
lis valóságtól való eltávolodás okozza a 
hiányt? Kérdéseimre a válaszok elma-
radtak, s hiába próbáltam hangot adni 
kételyeimnek, elutasításra találtam. 
Az emberek számára a tudás, mely tes-
tük életét jelenti, sérthetetlen, támad-
hatatlan. Felismeréseim az idő múl-
ásával egyre inkább nyugtalanítottak 
és zavarttá tettek, amit gondosan 
próbáltam kendőzni a világ elöl. Kép-
zeteim és vízióim egyre gyakrabban 
törtek rám, gondolataim elkalandozá-
sa kutatói munkám rovására kezdett 
menni. Azonban később, pont ez, a 
szavakkal fiatalon kötött szövetségem 
szolgáltatta számomra a megoldást, 

terelte
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terelte mederbe 
kérdéseimet. 

Évek óta szö-
vegfejtőként 
dolgoztam egy 
globális válla-
latnak, hiszen 

azon kevesek közé tartozom, akik a 
halott nyelvek dekódolását tanulták 
ki. Az egynyelvre történő fordítás 
munkáját gépeim hatékonyan végez-
ték el szempillantások alatt, azonban 
ez után szükség volt a szövegek ak-
kurátus értelmezésére, hogy a mil-
liónyi altéma között a megfelelő tu-
dásbázisba kerüljenek eltárolásra. Így 
szolgáltam az új kor tudomány alapú 
társadalmát virtuális enciklopédiák 
hűséges könyvtárosaként, aki jutal-
mának érezte, ha kiküldetései során 
a fennmaradt néhány múzeumraktár 
és levéltár mélyén könyvet és papírt 
tarthatott a kezében. A megbízó vál-
lalat tisztán tudományos szövegek ar-
chiválásában volt érdekelt, hiszen az 
ezeken nyomon követhető fejlődésnek 
köszönhető a jelen tudományos-tech-
nikai színvonalának kialakulása, a 
történelem korunkban legfontosabb 
aspektusa. A természettudományos 

szövegek, matematikai és filozófiai 
traktátusok között azonban a világ 
minden pontjáról érkező, másodper-
cenként növekvő adattári anyag bősé-
ge, és az első kiértékelést végző gépek 
hibája miatt gyakran más jellegű, el-
sőre talán értéktelennek tűnő leírá-
sokra is bukkantam. Míg munkám 
kezdetén ezekkel nem foglalkoztam 
sokat, kétségeim és elvágyódásom 
idején egyre többet futottam át ezek 
közül, és saját örömömre osztályozni, 
csoportosítani kezdtem a korábbi ko-
rok véletlen folytán hozzám vetődött 
írásait. Geográfiai leírások, politikai 
röpiratok közé gyakorta keveredett 
egy általam felfedezett különös szö-
vegtípus, ami különös helyek és tár-
sadalmak felkereséséről szóló úti le-
írásokhoz, beszámolókhoz, elképzelt 
helyek meséihez volt hasonlatos. 

Bár vándorlásból, helyváltoztatásból 
a valós világban is bőven volt részem, 
a testtelen utazás a leírások szárnyán 
mégis új értelmet adott napjaimnak. 
A szövegek kulcsával kiszabadultam 
hotelmunkahelyem falai közül, elsza-
kadtam a kételyekkel teli valóságtól, 
miközben lehetséges világok garma-
dát jártam be, amelyek a bennem fel-

felmerült
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merült sokféle kérdésre különböző 
fajta válaszokkal szolgáltak. Bár ezek 
a feleletek sosem voltak egyformák, 
gyakran szöges ellentétben álltak egy-
mással, mégis, kezdtem úgy érezni, 
egyetlen különös világ ez, ahol ezek 
a helyek fellelhetők. Úgy döntöttem, 
teljes figyelmemet rászánom, hogy 
minél többet megtudjak erről a másik 
világról, amit a magam megfogalma-
zásában egyszerűen „jó-helynek”, régi 
nyelven Eu-toposznak neveztem el. 
Az Eutoposzról szóló írásokat mun-
kám során nem helyezhettem el a vir-
tuális tudománytárban, hiszen a tudo-
mányos szövegek kritériumainak ezek 
nem feleltek meg. A vágyak és a ráció 
furcsa egyvelegéből született gyakran 
naplórészlet-szerű, olykor értekezés-
be átcsapó öszvér szövegek, éreztem, 
mégis értékes, gyakran mesterien fel-
épített tartalommal bírnak, amelynek 
sejtésem szerint az emberiség valódi 
fejlődésével eredendő kapcsolatban 
kell lennie. Minél több ilyen helyet 
ismertem meg, annál inkább meg-
erősödött bennem a sejtés, hogy Eu-
toposz története egymástól független 
tündérmesék füzére helyett világunk 
történelmének másik fele, talán a fi-
zikai valóság komplementereként lé-

tező, lehetőség 
szerint való vi-
lágok históriája. 
Bármilyen tá-
jakra vezetnek, 
kérdései min-
dig az emberre 
irányulnak, az 
életről szólnak. Talán egyetlen szálat 
keresnek mind, azt az erős, elszakít-
hatatlan fonalat, ami az örök embert a 
világhoz köti, ami lényének kulcsa. A 
kérdés, hogy valós, vagy megvalósít-
ható világ-e Eutoposz, ezáltal háttérbe 
szorul. Talán már valóság, ami létezik 
és felkereshető, ha egyszer az olvasó 
összecsomagolja úti poggyászát, és 
nyakába veszi a világot. Talán psze-
udo-valóság, mint bármely virtuális 
hely, mindennapjainkat befolyásoló 
elképzelt valóság, amely kihat az em-
ber életére. Talán lehetőség, aminek 
megvalósítása azokra hárul, akik kép-
zeletükben egyszer már jártak azon a 
bizonyos helyen. Mégis egyetlen hely 
Eutoposz, ami bár más és más módon 
manifesztálódik alkotói számára tör-
ténete folyamán, a jót és az igazat ke-
reső embert természetébe kódolva a 
kezdetek óta kíséri. 

Feléledt
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Feléledt ben-
nem újra gyer-
mekkorom el-
felejtett vágya, 
Eutoposz tör-
téneteit gyűj-
teni kezdtem. 
A részleteket, 

töredékeket, feljegyzések lapjait félt-
ve őriztem fiókomban, rendezgettem 
őket, kapcsolatokat kerestem meséi 
között, hogy minél jobban feltérké-
pezzem a jó birodalmát. Lemásoltam 
az innen-onnan összeszedett íráso-
kat, hogy gyűjtésem kárba ne vesz-
szen, megmaradjon azok számára, 
akik egyszer megérzik a valóság ha-
tármezsgyéjéről integető elvarázsolt 
helyek hívószavát. Kódexmásolóként 
hűen, változtatásoktól mentesen kon-
zerváltam a történeteket, fordítóként 
szeretettel formáltam újra mondata-
it, rekonstruáltam elmosódott szavait. 
Aztán térképeket, úti rajzokat készí-
tettem a bejárt tájakról, s az így felsej-
lő jellegzetességeik, egyedi vonásaik 
egyre inkább kitisztultak, képpé álltak 
össze. Hol múltbéli, vaskos városfalak 
között bújó település nézett vissza a 
fehér papírról, hol jövőbeli technoló-
giák mozgatta szerkezetek sejlettek föl, 

akadt csodálatos, mitológiai kert, de a 
jelen megszokott városképe is feltűnt 
a helyek között. A kép tovább mesélte 
saját történetét, ábrázata a konstruáló 
ember gondolatainak lenyomataként 
alkotójának víziójáról árulkodott. Az 
utak barázdálta, iránypontok, kilátók, 
tornyok szeplőzte, folyók kanyarulatá-
val mosolygó, tavak csillogó vízszeme-
ivel néző, vágyakból szőtt város-arcon 
teremtőjének zsenije, az ember oltha-
tatlan törekvése a jó felé szépségesen 
tündökölt előttem. Rendje egy szelle-
mi rend kivetülése, házai egy kor ide-
ájának anyagba zárt megfogalmazása, 
tája a valós világ tükörképe egy sze-
mélyes nézőpont szűrőjén keresztül 
vetítve. 

Ahogy a városok ábrázatát egyre töb-
bet szemléltem, rájöttem, hogy ebben 
az arcképben rejtőzik egy másik arc is. 
A vonások mögött egy új, ember arc 
bontakozott ki, a város lakójáé, aki 
értelmet ad az előző képnek, akinek 
lénye élettel tölti meg az önmagában 
rendeltetését nem lelő konstrukciót. 
Ez az arc bár éppen olyan, mint bár-
melyikünké, mégis egy új ember arca. 
Új szokások, új életmód, új társada-
lom emberének képe, megújult lélek-

lélekkel
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kel és fizikai vonásokkal.  Új alapokra 
helyezett élet kelyhe ez az ember arc, 
aki bár lakik, dolgozik, pihen és sze-
ret, akár bármelyikünk, de mindezt 
másként teszi. Életének rendje eltér, 
kontrasztban áll a társadalom mű-
ködésével, így ad példát, megoldást a 
világ problémáira, életünk kérdéseire. 
A két arc, város és ember képe össze-
mosódik, keveredik, egymásra felel. 
Csak együtt, közösen ad válaszokat 
emberségünk gyökerének rejtelmeire. 
A két arc közösen súgja a különböző 
varázsszavakat: Isten, Tudás, Szabad-
ság, Éden és végtére, Valóság. Tűnőd-
tem egyre az időtlen szavak jelentésén. 
Az egynyelv szótára tartalmazza őket, 
olykor-olykor ki is mondjuk ezeket – 
hol harsányan, meggyőződéssel, hol 
csak halkan, félve. 
 
Az Isten szót csak suttogva. Más név-
vel illeti ma a világ felett álló szakrá-
lis erőt az a fanatista közösség, ami a 
jólét tapadós felszíne alatt még meg-
rettenti a történelemkönyvek lapjain 

„lenyugvó nap társadalmaként” em-
legetett, egykor katedrálisokat emelő, 
majd romboló népek leszármazottait. 
A nagy népkeveredés lassan feledésbe 
merülő idejében tapadt hozzá ahhoz 

a másik, dalla-
mos szóhoz a 
fegyverek bor-
zalma, a hábo-
rú iszonya, az 
Isten szót szá-
jukra vevők égő 
testének szaga. 
Aztán a pénz surrogása, majd a hitel-
kártyák pittyenésének hangja vette át 
az egyre távolodó név hangzásának 
emlékét, ahogy a vallási kérdésekkel 
már nem foglalkozó új nemzedékek 
a zarándok-turizmus üzleti lehetősé-
gei felé fordították figyelmüket. Ám a 
világ másik fele máig e lágy hangzású 
parancsszó nevében minden évben 
felölti díszes kaftánját, veszi családját, 
és magánrepülője vagy a zarándokgé-
pek valamelyike szárnyán útra kel, és 
napkelet felé fordul. 

Az egykor a szentséget, ember felett 
állót, transzcendenst jelölő hangsor 
így értelmét vesztette a világ egy ré-
sze számára, ám a másik varázsszó, a 
Tudomány részben átvette a helyét. A 
lét kérlelhetetlen végességének kor-
látját, amit egykor ez a fogalom ké-
pes volt feloldani a túlvilágba vetett 
hit révén, azt mára a Tudomány saját 

eszközeivel
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eszközeivel, a 
racionalitás, a 
technológia és 
az anyag útján, 
az új orvoslás-
sal lazította fel, 
bontotta meg. 
És bár nem si-

került halhatatlanná tenni az embert, 
az orvosi vállalatok büszkén hirdetik, 
hogy fajunk egyre közelebb ér ehhez. 
Így tiszteljük hát új istenünkként a Tu-
dományt, ami megújítja az emberisé-
get a fizikai bilincseiben, és az átlépést, 
az új transzcendentálást teszi lehetővé 
sokak számára.

Új Szabadság kora köszöntött be – a 
tudomány szónál talán csak ezt az 
elcsépelt hangsort ejtjük ki többször, 
szinte vallásos áhítattal. A Szabadság 
ma politikai vezényszó, alapjog, ideo-
lógia, legfőbb érték, tettek önigazolása, 
divatos hitvallás, univerzális és min-
denkit megillető. A minden lehetőség 
és elképézelhető vágy megvalósítását  
kiérdemlő ember önérdekű varázsigé-
je. Az anyag korlátait lerombolt ember 
harsányan hirdetett attribútuma. Az 
egyén féltve őrzött kincse, ami a kö-
zösség érdekeit felülírva válik kizáró-

lagossá. De vajon igaz-e a mi szabad-
ságunk, szabad-e a mi cselekvésünk? 
Szabadság zászlója alatt sérthetjük-e 
mások szabadságát? Szabadság-e a ká-
osz, vagy csak a rendben helyét megle-
lő válhat-e szabaddá? 
Bármennyire is hirdeti korunk, hogy 
átalakult bolygónk a „Szabadság 
Földje”, városaink a valaha élt legsza-
badabb társadalom egymásal felcse-
rélhető, bárhol letelepíthető otthona, 
világunk a hirdetések pálmafái, azúr 
tengere övezte új Éden, mégis úgy tű-
nik, az ősi könyv kertjétől, ahol az 
első emberpár találkozott a lét kezde-
ti kérdéseivel, és megvált annak lehe-
letkönnyű, eredeti tisztaságától, ez a 
világ nagyon különbözik. A Szabad-
ság és Éden szavak egykori jelentése 
összefügg, a felső, Isteni rend betar-
tásának struktúrájában váltak értel-
mezhetővé. E rendszer hiánya, teljes 
megtagadása teszi parttalanná, egy-
ben fékevesztetté a kiüresedett szavak-
tól megtévesztett nép mai kódorgását 
a homok borította bolygó valaha zöl-
dellő felszínén.

Végtére, mit jelent a Valóság? Egykor 
a tér és idő kordinátarendszerében el-
foglalt helyünk szerint érzékelhetőt,  

az igazat
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az igazat – mára a kommunikációs 
csatornák által definiált felületes ké-
pet érthetjük alatta. Alternatív va-
lóságok tolulnak az igaz-szép-jó di-
menzióin nyugvó egykori realitás 
helyére, útvesztőjük egyre távolít az 
anyag és anyagtalan őszinte természe-
tétől. Mára már csak pixelhibás óri-
áshologramok délibábja által látunk, 
homályosan… 
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DÁRDA HEGYÉN 

csillan meg a reggeli nap első sugara 
az Akropolisz felső sétányán. Cleito 
arca finom, napon érett bőre bársony, 
íves szemöldöke hegyeknek felel, bar-
na tekintete erdőket ölel át. Cleito lé-
nye maga ez a csillanás, új és határo-
zott, friss és őszinte, játékos és éles. 
Világ rendjét tartó, napfelkeltét a mar-
kában őrző. Haja a tarkóján fodrot vet, 
hangján folyó felel a tengernek. Ajka 
íve tűzre rímel, szempillája mézre 
szállna. 

Ahogy tartja a dárdát, a mellvédnek 
dől kissé, tekintete összekapaszkodik 
a sós tengeri széllel, sasként kering a 
táj felett, együtt lélegez Avilion föld-
jével. Cleito elégedett. Szereti a folyó 
véste vidék változatos rajzolatát, a 
napsugarak mögé bújó árnyékok el-
nyúló vonalait, a hegyek ormán meg-
csillanó zúzmarás sziklameredélyek 
hetyke hasítékait, az erdei ösvények 

tekergő vonzerejét. Otthona a sokfé-
le táj találkozásán a természet bőkezű 
ajándéka: a hegycsúcsok erdői ösz-
szeérnek a domboldalak lankáival, a 
folyó völgye egészen a tenger partjáig 
nyújtózik. Az ormokon sűrű rengeteg 
ad a vadaknak birodalmat, vándor-
nak árnyékot, építőnek faanyagot, fa-
vágónak megélhetést. A mezők virá-
gai mellett megérik a kalász, legelőre 
talál a jószág, pásztor és földműves 
egyaránt megfér a másik mellett. Ha-
jók szállítják tovább a terményt a 
gyorsvizű folyón, az evezők mellett 
halak cikáznak a felcsapódó vízcsep-
pek labirintusában. A tenger partján 
kitárul a tér, madarak felhői között a 
kikötő a világítótornya jelez istenhoz-
zádot az útra kelő vitorlásoknak, vagy 
köszönti a messzi földről érkező bár-
kákat. Jönnek is a városba vándorok a 
világ minden tájáról, csodájára járnak 
Avilion mesés tájainak, megpihennek 
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enyhe éghajlatán, és elvegyülnek egy 
rövid időre barátságos, elégedett lakói 
között. 

Olyan gazdag és sokarcú e táj – beszé-
lik az utazók –, hogy lakói egyszerre 
két, a városi és vidéki élet előnyeit egy-
aránt megtapasztalhatják. S valóban, a 
fellegvár és a szent ligetek körül kör-
ben jól ismert épületkaréjon állapodik 
meg Cleito tekintete. A házaik külső 
erődfalként ölelik körbe a belső várost, 
megerősítve annak védelmét, s így la-
kóik kettős otthonaikban a földműve-
lés feladatát is felvállalják a települést 
szélesen övező birtokok gazdáiként. 
Minden lakásnak két ajtaja van. A vas-
veretes, díszes kapu a kőburkolatos 
városi utcára nyílik, a vaskos gyalult 
fatáblás ajtó a virágokkal szegélyezett 
kerti útra tárul. Város és természet ha-
tárán, a kettő között a ház maga válik 
híddá.  Szobáinak egy ablaka tisztelet-
tel tekint a fellegvár felé, s ha kinyíl-
nak a spaletták, beengedi az utcáról 
felszűrődő beszélgetés hangjait, siető 
léptek kopogását. A helyiségek má-
sik ablakán át rálátni a kertek és ter-
mőföldek a ligetig elnyúló szőnyegére, 
madárcsicsergés száll a szobába, szü-
retelők hangja, lovak nyihogása hal-

lik a távolból, 
gyógynövények 
illata libben. 
Ahogy kegyes 
a természet a 
néphez, mert 
megadja a föld 
művelésének és 
az ezerféle növény termésének lehető-
ségét, úgy a nép is gondoskodással és 
figyelemmel fordul a természet és az 
abból leválasztott ember művelte táj 
iránt. A mondák szerint az istenektől 
ajándékként, de csak kölcsön kapták a 
termőföldeket, melyeket az ő dicsősé-
gükre művelnek és adják vissza nekik, 
ha egy napon úgy rendelik. A szántás 
vonalai rendezett mintával színezik 
ki a természet képeskönyvét, a földek 
ápoltak és élők, a gyümölcsök édesek, 
egészségesek. De a kétarcú otthonok 
lakói számára amint a gazdálkodás, 
úgy a városi kultúra, művészet és tu-
domány művelése is egyként fontos, 
egyik a másikat nem nyomja el, vagy 
szorítja háttérbe. S bár nem azonos 
szinten értik, de a tudomány, a vizsgá-
lódó elme tevékenységének fontossága 
épp olyan nyilvánvaló a geométernek, 
mint a szőlősgazda számára. Így ne-
veli gondolkodó és egyszerre cselekvő 

személlyé
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személlyé fiát a 
táj és a város.

Cleito áll az Ak-
ropolisz sétá-
nyán és most az 
alatta elterülő 
szent liget min-

tázatán réved el. Reggeli mulatságként 
a fák formáját egyenként próbálja em-
lékezetébe vésni. Elgondolkodik, va-
jon elég-e ha a lombkoronához hoz-
záképzeli a gyökereket, vagy a törzs és 
ágak viszonyát illene rögzítenie elmé-
jében? Talán a lombfelhők színei teszik 
az erdőt, vagy egyetlen levél erezete 

– játszik el képzeletében. A geomet-
ria redukciója segít az eligazodásban, 
dönt végül, és számokat függeszt gon-
dolatban az ágak elágazásaira. 1… a 
törzs. 1… nagyág. 2… amott villás ág 

– űzi elméje gyakorlatát. Szépnek látja 
a számsorokat, úgy hiszi megtalálta 
a fák strukturális rendjének kulcsát. 
Amint elunja a játékot a ciprusokkal, 
a többi formán teríti szét figyelmét, 
egyre másra összeveti őket a rájuk illő 
számok jelentésével. Bár a megfelelte-
tés hitelesnek tűnik számára, jól tudja, 
a számok egy másik, mérhető geomet-
rikus világ lakói. Egy olyan világé, ami 

az embertől származik, de az ember 
maga annak nem része, s nem olyané, 
ami nem az embertől származik, de az 
is része annak, ahogyan a természet. 
Cleito látja a rendet a számsorokon 
és annak tükörképét a természet fel-
színi formáin. Azonban a különböző 
formák egymás közti összefüggéseit 
szeme nem kutatja, a mögöttes miér-
teket elméje nem faggatja. A számok 
nyelvén ért, számára a leírás, a mérés a 
fizikai világ meghódítása. A természet 
ettől otthonos, hiszen formái az éssze-
rű rendről beszélnek, és szép is, mert 
ez a rend lemérhető belső arányosság. 
A felszíni formák így elvezetnek a tisz-
ta harmóniához, amely önmaga létét a 
részek tökéletes összhangjával hitele-
sen igazolja. Ez a transzcendens har-
mónia az, ami Cleito lényében ragyog. 

A mindent átzengő harmónia, a vi-
lágot mozgató tökéletes összhangzat 
keresése betölti napjait. Az istenek 
közé vágyik Cleito, azok közé, akik-
nek asztala ez az akkord, s szőnyege 
a világ. Mítoszaikat tanulmányozva 
keresi a hangszert, amellyel megszó-
laltathatná ezt az együttállást, de a 
mesékből többet tud meg önnön vilá-
gáról, mint a másikról, az abszolútról. 

Dühről
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Dühről és szerelemről, büntető bosz-
szúról és csodás muzsikáról, háborgó 
haragról és elkötelezett segítségről 
tanul, s keresi a kulcsot, hogy mind-
ez hogyan kötődhet a geometria néma 
fehér teréhez, objektív állításaihoz. 
Mégis élete minden napján ráemeli 
tekintetét az istenek szentségére, ün-
nepeiket a közösséggel együtt tiszta 
átszellemüléssel várja, s a szent alkal-
makkor fehér ruhát ölt és illatos olaj-
jal keni meg kezeit és arcát. Ilyenkor 
Avilion népe leereszkedik a szent liget-
be és fák között felállított sátrak alatt 
tiszafa heverőkön közösen fogyasztja 
el az ünnepi lakomát. Az erdő hangjai 
elcsöndesednek, s a fák lombja között 
lantjáték dallama szűrődik át. Ahogy 
leszáll az este, az ünneplők társaságai 
tüzeket gyújtanak és a liget mélysötét 
árnyékokkal együtt pislákoló meleg 
fényekkel tündököl. Ismerősök és ba-
rátok keresik meg egymást, társaságok 
verődnek össze, érckupák csendülnek 
egymáshoz, folyik a bor és a jóízű be-
szélgetés jókedvű nevetés hangjaival 
keveredik. Együtt Avilion népe, és itt 
a szent ligetben ez az egység újra és 
újra megköttetik a személyes találko-
zás és a testvéri szó által. Az ünnep zá-
rásaként a nép a lombok felett átszűrő-

dő csillagokra 
emeli tekintetét, 
ötezer-negyven 
arcon simít vé-
gig a hold fénye, 
ötezer-negyven 
szempár szívja 
magába az égi 
világ harmóniáját. Hálát ad a közösség 
az égieknek az aratásért és a születé-
sért, a vetésért és a megholtakért. Az 
idő kerekét pedig tovább gördítik az 
istenek.

Más jeles napokon együtt emléke-
zik Avilion népe. Rhétor meséje töl-
ti be a teraszos formára kialakított 
színház domboldalát, szavai ércesen 
csengenek a sziklakoszorúk alatt. Az 
egyetlen szónok beszéde mind az öt-
ezer-negyven figyelmes avilionihoz 
elér, a völgykatlan falai felerősítik és 
visszaverik zengő hangját…















s

BORZALMAS PUSZTULÁSRÓL 

szónokol, morajló föld nyelte temp-
lomról és otthonokról, hullám törte 
aranyszoborról és csontokról. Pedig 
egykor Poszeidón, a tenger lelke maga 
árkolta körül hármas gyűrűvel em-
ber-választottja lakhelyét az ékkő szi-
geten, valahol az Atlanti óceán köze-
pén, hogy megóvja őt a világtól. Cleito 
ősanyjára, neve hordozójára gondol. 
Átérzi az évezredekkel ezelőtt élt asz-
szony lelke rezdüléseit, rátalál saját 
bensőjében is a vágyakozásra a távoli 
abszolút felé, s egyszerre a vonzalom-
ra is a közeli emberi iránt. A tenger 
lénye nászra kelt a nővel és öt ikerpár 
népesítette be az ajándékul kapott 
vár-szigetet. Első volt Atlas, gönd-
ör volt Gadeirus, szép arcú Ampher-
es, zengő hangú Evaemon, hallgatag 
Mneseus, különös Autocthon, érzé-
keny Elasippus, bátor Mestor, tudós 
Azaes, látó Diaprepes. Az emberi nem 
legtisztább népe született általuk, s ke-

zük közül a világ megismételhetetlen 
városa. A geometria varázslatába ve-
szik a szónokot követve a nép, a végte-
len óceánból szabályos téglalap alakú 
sík platóra kapaszkodva, koncentrikus 
övezeteket keresztülszelő, napfénytől 
elárnyékolt csatornák vizén hajózik 
gondolatban Avilion minden gyermeke,  
s emlékezik. 

A mesés sziget földje kalászoktól sár-
gállott, fái édes gyümölcsöktől ros-
kadoztak, elefántok sétáltak puhán 
égigérő lombjaik alatt. A külső gyűrű 
bronz fala mélyen zengett, ahogy az 
evezők borzolta hullámok elérték sze-
gélyét, a belső gyűrű kongott, ahogy 
felcsaptak rá a habok. Hirtelen tűz fé-
nye borítja el a látóhatárt, s előtűnik a 
fellegvár emberfeletti tündöklésében. 
Az erődítmény falain sercen a pillan-
tás, és az oreikhalkosz falak szikrát 
vetnek. A varázslatos kő, mely a sziget 

felszíne
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felszíne alatt rejtőzik, a föld mélyének 
izzását hordozza magában kifejtése 
után is még évezredekig. Bent éjfeke-
te, hófehér és égővörös kő borítja min-
denütt a várfal mögött rejtőző várost, 
kváderezve a gazdag paloták falain, 
fényesre csiszolva a melegvizes fürdők 
medencéin, durvábban a járdák felü-
letein. A fellegvár közepén színarany 
oromzatú, csupa ezüst templom ma-
gasodik, faragott elefántcsont teteje 
éles árnyékokat fest a skarlátvörös tér-
burkolatra.  A szent épület formájában 
van valami időtlen, barbár, erőteljes 
és parancsoló, belsejében Poszeidón 
gigászi szobor-mása feszíti szét a fél-
homályos teret, amint öröklétre der-
medve hajtja óriás aranylovait. 

A 10 istenfiút leszármazottjaik követ-
ték a sziget 10 városának trónján, s 
minden ötödik és hatodik évben ha-
talmas tűz jelezte a népnek, a királyok 
törvényt ülnek. Az ország történeté-
nek kezdetén Poszeidón fiai nem be-
széltek, elég volt pillantásokat váltani 
egymással, s döntéseket hoztak szavak 
nélkül az ország dolgai felett. Unoká-
ik törvénykezése azonban a tűz körül 
egyre hosszasabbá, hangosabbá vált. 
Egy napon aztán összegyűlt az utolsó  

Atlasz, hiú 
Gadeirus, nőies 
Ampheres, or-
dító Evaemon, 
gőgös Mneseus, 
különc Autoc-
thon, hisztéri-
kus Elasippus, 
okoskodó Azaes, és a vakmerő Mestor 
kardjával megsebezte a vak Diapre-
pest. Ekkor a templom gúlája megre-
megett, az arany lovak megrázkódtak, 
s az isten szobra meghasadt. A tenger 
habjai átcsaptak a paloták felett, a 
csatornák megteltek sárral és holtak-
kal. Az istenek megelégelték a romlás 
folyamatát és véget vetettek az embe-
ri szennynek. Gyászra szólít most a 
rhétor, és az elsüllyedt világ ünnepén 
a közösség emlékezik, önmagába néz 
és bűnbánatot tart. 

Vissza
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Vissza Avilionba,
Cleito álmához…

Egy-egy ünnep fénye a hétköznapok 
munkáját, a mindennapi élet tevé-
kenységeit is beragyogja Avilion népe 
számára. Élet és tevékenység össze-
kapcsolódik Cleito fejében, hiszen 
cselekedet, szorgos munka nélkül 
nem lehet teljes a létezés a közösség 
gyermeke számára. Az örömteli élet 
egyik kulcsa ezért a jól megválasztott 
mesterség, az olyan hivatás, amiben 
a munkálkodó ember valóban elhi-
vatott és tehetséges is. Ha az alkotó 
műve elismerten értékes, úgy egyen-
súlyban van munkája minden percé-
ben cselekvő önmagával és az alkotást 
fogadó közösséggel egyaránt. Választ-
ható mesterségből pedig nincs hiány, 
ahány emberi igény, annyiféle munka 
adódik Avilionban. Maga a közösség 
is ezzel magyarázza létét: egy kicsiny 
család csak néhány felmerülő szük-
ségletet tud saját munkája révén kie-
légíteni, az együttműködő nagyobb 

csoport viszont képes az összes éssze-
rű emberi vágy és igény kiszolgálására 
is. Ahogyan a szükségleteknek, úgy a 
közösség lélekszámának is racionáli-
san meghúzott határai vannak, az élő 
absztrakció szimbolikus száma szerint 
ötezer-negyven főnél több nem él Avi-
lionban. Mikor megszületik az újabb 
gyermek, az ötezer negyvenegyedik, 
családja felkerekedik, és új életet kezd, 
a csatlakozó fiatalokkal egy kicsiny, 
erre vállalkozó közösség elhagyja 
a szülőföldet, és új kolóniát alapít a 
tenger valamelyik közeli szigetén. A 
háború így elkerüli Aviliont, hiszen 
a szomszédos szigeteket saját fiai né-
pesítik be, és belső viszály sem bom-
lik, mert a nép egysége a személyes 
ismeretség révén, a lélekszám léptéké-
nek őrzésével megtartható. Ha mégis 
akadnának elégedetlenek, ők a szent 
számot érkezésével átlépő gyermek kí-
séreteként elhagyhatják Aviliont. 

Boldogan
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Boldogan él tehát mind az öt-
ezer-negyven avilioni, mert akár öt-
ezer-harminckilenc kérése is meghall-
gatásra talál, és vágyainak sokasága 
a bölcsen meghúzott határok között 
kielégíttetik. S hogy ő maga társainak 
mely szükségletét segít megadni, azt a 
nép fia szabadon döntheti el, minden 
fajta öröklött kötelezettség vagy hiva-
tásbeli korlát nélkül. Cleito a magas 
Akropoliszról letekint a messzi er-
dők felé, és maga elé képzeli a kicsiny 
erdészházat a rengeteg mélyén, ahol 
meglátta a napvilágot a sűrű lombok 
árnyai között. Édesanyja úgy mond-
ja, bölcsője felett bagoly szállt el első 
hajnalán, s a szülők tudták, a kislány 
mikor felcseperedik, nem tér vissza 
már a magas fák közé. Szülei a kéz-
művesek rendjébe tartoznak, édesapja 
markát balta és faragókés nyele törte 
keményre, hiszen favágó és fafaragó 
a mestersége, fazekas édesanyja ujjle-
nyomata ezer edény felületét mintáz-
za. S bár Cleito keze szeretettel simít-
ja meg felnőtt korában is egy-egy fa 
törzsét, melegséggel szorítja tenyerei 
közé a konyhában az agyagedényeket, 
az iskolában mégis inkább az anyag-
talan szólította magához, éles elméjé-
nek és elgondolkodó személyiségének 

köszönhetően 
a filozófia te-
rén bizonyult 
különösen 
tehetségesnek. 

Cseperedett a 
kislány, s az 
évekkel benne a tudásvágy is egyre 
nőtt. A játékos alapképzés gyerme-
kévei alatt gyakran lemaradt a ligetet 
járó iskoláscsoporttól, már akkor el-
mélyedt a levélerezet finom mintázata 
láttán, lehajolt a fűben heverő csiga-
házért, s gömbölyű kavicsot szorítva a 
markában szaladt a tanító hívószavára 
a többiek után. Szidást nemigen ka-
pott. Halk szóval mesélt felnőtt vigyá-
zójának azokról a számsorokról, ame-
lyeket az olajfa levelének térképében, 
üresen tátongó csigaház ívén, kőda-
rab felületének egyenetlenségén látott 
meg, s ahogy ezek jelentését firtatta, 
a körülötte állók érezték a fafaragó 
lánya nagy és nemes küldetés meghí-
vottja immár. Az ismeretek örömte-
li hajszolása annyira lekötötte, hogy 
alig sírt az anyja után az iskola évei 
alatt. A korabeli csemetékhez hason-
lóan Cleito öt évesen búcsúzott a me-
leg szavú, mély tekintetű asszonytól, 

aki
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aki izzadt-bol-
dogan hozta a 
világra a favá-
gó lak kemény 
heverőjén. Em-
lékszik a napra, 
mikor az anya 
átadta az iskolá-

nak, hosszú varkocsba fonta a kislány 
haját, erős tenyere utoljára simította 
végig könnytől maszatos értetlen ar-
cát. Édesapja nem kísérte őket, hiszen 
pont Cleito féltestvér húga született 
meg azon a reggelen, az erdőmélyi 
kunyhó egy újabb kislány sírásától 
lett hangos, egy újabb asszony bol-
dog tekintete forrt egybe a fafaragó 
pillantásával. 

Újra csak a vizsga után látta az édesa-
nyját. Az ünneplők sorában csöndben 
ült, virágkoszorú övezte okos homlo-
kát. Cleito ekkor vált az Őrzők egyiké-
vé, mert a zene és az atlétika gyakorlá-
sa után kiválónak bizonyult a katonai 
képzésben is. Tíz társával egy olyan 
csoport tagjaivá váltak a vizsga leté-
telével, amely Avilion népét nem csak 
karjával, hanem elméjének erejével is 
őrizte, fenntartva és folyamatossá téve 
azt a rendet, ami a közösség számára 

a nemes és egyszerű, boldog élet lehe-
tőségeit biztosította. Ünnep volt hát a 
nép számára az új Őrzők felvétele, hi-
szen mindenki láthatta, a jók közül is 
a legjobbak válnak felelőssé az ország 
irányításáért. A 10 új Őrző lantjáté-
kától virágba borultak a liget fái, lán-
dzsáik hegyén a napfény is megcsú-
szott. Cleito édesanyja nézte a lányát 
és hite megerősödött, hogy az avilioni 
oktatási rend célba ér, hiszen helyette 
tanítói voltak gyermekének jó szülői 
és nevelői, s bizony annyit kapott tő-
lük, amire ő maga nem lett volna ké-
pes. Nem egy anyja és apja volt tehát 
a leánykának fiatal éveiben, hanem 
több tucat a kiválóak közül, nem egy 
testvére volt, hanem ötven, az egy 
szomszédságból az iskolába érkező 
gyermekek közül. A lány maga is az 
oktatásban vesz részt ezentúl, s bár 
még sajátja nincsen, mások gyermeke-
it fogja fiatal anyaként óvni és okítani. 
Cleito maga mellé tette a hangszert és 
édesanyja szemébe nézett. Tekintete 
fáradt volt, diadalmas és magányos.

Teltek az évek, és mára az egykori kis-
lányból felnőtt nő lett, aki az egyik 
avilioni iskolát irányítja, miközben a 
hadvezetés rejtelmeiben egyre inkább 

elmélyed



x

elmélyed. A magány is elpártolt mel-
lőle, sugárzó szépsége és éles elméje, 
bölcs tekintete és dallamos szava mi-
att megannyi férfi keresi a kegyeit a tá-
borban. Cleito két gyermek édesany-
ja, akiket az itteni szokás szerint két 
külön férfi nemzett, mindkettő Őrző 
maga is, vitézségükhöz, szépségükhöz 
és bölcsességükhöz kétség sem férhet. 
A két fiúgyermek az istenek áldásával 
a közösség rátermett, tehetséges tag-
jává fog válni, egyre nemesebbé téve 
az avilioni népet. Bizonyára születik 
még féltestvérük, hiszen amikor Cle-
ito végigsiet a tábori főút köves út-
ján, a férfiak tekintete akaratlanul is 
árnyékként követi nyurga alakját. A 
hajnali órákban már kint gyakorlato-
zik a mezőn a fiatalasszony, a kijelölt 
pályán akár hosszú-, akár rövidtávot 
fürgén és kitartóan fut le, dárdát vet és 
gerelyt hajít, társaival birkózik, vagy 
vívóleckét ad. A testgyakorlás egyként 
fontos számára tanulmányaival, tudja, 
hogy elméje frissességét is így őrizheti 
meg. Szüksége is van rá, hiszen kedves 
tudományával, a filozófiával csak 50 
éves korától fog foglalkozni, termé-
szet és számelmélet vizsgálata fogja 
kitölteni napjait, amellett, hogy a kor-
mányzás hivatását sajátítja majd el, s 

egyre inkább 
részt vesz Avi-
lion politikai 
vezetésében. 

A jellegtelen, 
puritán faba-
rakkok között 
végigsuhan a korahajnali órán. Haja 
feltűzve, kezében dárdája, kardja, ru-
hájába belekap egy korai fuvallat. Az 
unott megszokástól szinte nem is lát-
ja az egymástól egyenlő távolságban, 
szoros sorban álló katonai szállásokat, 
gondolatban a fellegvár kőfalai között, 
fény-árnyék játékos nyúlánk, oszlo-
pos épületformákat felidézve időzik, 
s már várja a tanítás idejét, amikor a 
gyermekekkel a városba tesznek majd 
közös sétát. A katonai környezet kiet-
lensége erős kontrasztban áll az avilio-
ni táj és a város közösségi épületeinek 
változatosságával, ám mivel a Cleito 
tudja, és az ifjaknak tanítja is, hogy 
jó az, ami szükséges, nem tartja sem 
magát, sem katonatársait szegény-
nek. Az avilioni szemlélet kettőssége, 
a természetes, folyóvölgyi táj csodás 
ajándékainak gondos művelése, ennek 
az elképesztő gazdagságnak a fenn-
tartása és ápolása, saját személyes igé-

igényeiknek



y

nyeiknek visz-
szafogásával 
párosul. Így az 
avilioniak meg-
vetik azokat, 
akik valamilyen 
földi jó saját 
maguknak való 

ésszerűtlen felhalmozását életmódjuk 
részévé teszik, és a szigorú, meggon-
dolt nevelés révén kiirtják a vágyat ön-
magukban a jobb lakás, ízletesebb étel, 
szebb öltözet vagy éppen kényelme-
sebb élet iránt. A jó avilioni nem akar 
többet birtokolni, mint a szomszédja, 
barátja vagy ismerőse, s mivel ezek 
ugyanígy tesznek, a közösség kiegyen-
súlyozottsága sehol nem billen el, és az 
egymással való versengés belső méte-
lye a békességet nem emészti fel. 

Avilionban a közösség az egyénnél fel-
jebb való. A közösség tagjai nem ma-
guknak gyűjtenek javakat, hanem azo-
kat szétosztják társaik között, s nem 
maguknak tartják meg gyermekeiket, 
hanem azt a közösségre bízzák, annak 
növekedésére, gazdagodására ajánlják. 
Belső személyes szövetségek a közös-
ségen belül így nem köttetnek, férfiak 
és nők nem élnek házastársi egység-

ben, hanem újra és újra találkoznak és 
elengedik egymást, ragaszkodás, hosz-
szan tartó kötődés így nem alakul ki 
közöttük. Cleito két gyermekének apja 
is már más asszonyokkal találkozik, és 
ő is más férfiak közelségét keresi. La-
kóhelye olyan, mint bárki másé, s nem 
irigyeli a más asszonyok otthonait. A 
férfiak külön élnek, a tábor távolabbi 
barakkjaiban, a másik nagy út mentén 
húzódnak házaik. Ha úgy tartja kedve, 
az este bármelyik barakkot felkeres-
heti a cardo mentén, ahogy a fegyver-
raktárból is bármelyik kardot oldalá-
ra kötheti. Az élet súlyánál fontosabb 
számára az eszme, amely az egyenlők 
boldog szabadságát teszi lehetővé. Ez a 
könnyű kötetlenség, mégis ezer szálon 
át ható összetartozás fogja össze a tár-
sadalmat a tenger és a magas hegyek 
között. Avilionban tehát mindenki 
megkaphat mindent, hiszen semmi 
sem lesz az övé. 

Ahogy a földi javak, úgy a tér is közös 
a polgárok számára. Az Őrzők és Ka-
tonák barakkjai, a tábor útjai, a Kéz-
művesek házai és műhelyei, a közös-
ségi épületek, a fellegvár és a kövezett 
utcák és terek, de a kétarcú lakóházak 
túloldalán elnyúló termőföldek és er-

erdők
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dők is mind a közösség tulajdona. A 
használók mindezeket Avilion egész 
népe jólétéért veszik igénybe, s mű-
ködésük rendje és egymáshoz viszo-
nyított helyzetük mind az istenek által 
hozott szabályoknak tesznek eleget. 
Hiszen az emberek igyekezete ezt a 
csodálatos közös világot fenntartani 
aligha lenne elég az istenek segítsége 
nélkül. Ezért az avilioniak, ha egybe-
gyűlnek elsőként az isteneket köszön-
tik, ha étkeznének előbb áldozatot mu-
tatnak be nekik, és az ötezer-negyven 
polgár, akár a vár kövezett utcáit rója, 
akár a liget fái között sétál, akár eső 
veri házának ereszét, vagy a nap szív-
ja fehérre a kertbe kiakasztott szára-
dó kelmét, minden nap felnéz az égre 
és köszönetet mond a fenti lakóknak. 
Bárhol is jár tehát az avilioni lába, sze-
me mindig az ég felé tekint. Nem ra-
gaszkodik az anyagi világhoz, elméje 
tiszta, nem rejt képeket vágyairól. Az 
elvonulásnak sok helye nincs itt, az 
együttlét közege ez, ahol a rossz és baj, 
a bűn és a bántás nem tud elrejtőzni. A 
romlás a magányból ered, és mert az 
önzés és elvonulás a társadalmi rend 
és a téri elrendeződés miatt nem üthe-
ti fel fejét, ezért a szenvedés és a belső 
viszály távol reked Aviliontól. Tér képe 

egyszerű, a geo-
metria uralja, 
így válik átlát-
hatóvá lakói 
élete. Rajzolata 
egy valaha volt 
tökéletes iste-
ni ország mása, 
melynek tisztasága a minta, melyet 
elérni kíván minden avilioni. Ahogy 
a bennük lakó élet, úgy az őket körül-
vevő tér tisztán tartása ennek a köze-
ledésnek eszköze, hiszen jól tudják, a 
tér egyaránt orvosság és méreg. Szent 
a tér tehát, amely közös, egyszerű és 
nyitott, mert belátják az istenek és ál-
dásukat adják az ott élőkre.

Az aratás napjain Cleito hajnalban 
kifut a mezőre. Talpa alatt a frissen 
vágott fű roppan, a harmat saruját áz-
tatja, mentalevél és majoránna illata 
keveredik a levegőben. Ez a legked-
vesebb időszak a fiatal Őrző számára 
az egész év folyamán. A földeken me-
zítláb dolgoznak a férfiak, érett ka-
lászok puhán hullanak barna rögök 
közé, gyerekek szaladnak vállukon 
szőlővel megpakolt zsákjaikkal. Sülő 
kenyér illatát hozza a szellő, az asz-
szonyok lepényt készítenek. Nyúlós 

massza
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massza feszül 
a durva faasz-
talnak, sodró-
fa hengeredik, 
tészta vékonyo-
dik, kemence 
tüzében izzad 
a kenyér. Kö-

rülötte a házimunkát végzők hada 
őrködi a pattogó lángok táncát, ének 
hangja hallatszik, jobban telik együtt 
a munka, ha a dal repíti. Este a közös 
vacsorán majd nádon, vagy levélen 
tálalják a friss ételt, és a ligetben a ti-
szafa ágyakon heverve fogyasztja el a 
nép. Reggel pedig újra munkához lát a 
közösség, kisgyermeket csíp meg egy 
méh, anyja vigasztalja, ringatja a kar-
ján. A nap magasan áll, az arcok bar-
nára pirulnak, a kezek serényen szedik 
össze a terményt. És bár az elme kissé 
mindig az istenek gondolatával telve, 
a szív az élettől dobog, és a test a jól 
végzett munka fáradtságát keresi. A 
világ öröme az élet élménye. Az évek 
telnek, s bár a fellegvár napóráját néha 
reménytelien nézi Cleito, járása nem 
fordul meg, nem hozza vissza a dicső, 
isteni múltat, hanem halad egy csodás, 
élő, kiszámíthatatlan jövő felé.   

Esteledik, és a fogyó fény takarója 
alatt Cleito kisurran a barakk ajtaján. 
A tábortól eltávolodik és hamarosan a 
város utcáján kopognak a léptei. Ösz-
szehúzza vállán mélylila köpenyét. A 
szürkületben az égővörös, törtfehér 
és az éjfekete útburkolat színei ösz-
szeolvadnak, a házak árnyalatai is a 
köntös árnyékává csendesednek. Lám-
pa ég egy skarlát fényű keskeny kőház 
ablakában, ide kopog be az asszony. 
Izgatott léptek zaja felel és már nyílik 
is az ajtó, és egy másik fiatalasszony 
tekintete mosolyog vissza az utcán 
álló Őrzőére. Az asszonyok megölelik 
egymást, huncut mosoly ül ki szájuk 
szegletére, és már sietnek is az épület 
belsejébe. Keskeny lépcső vezet a be-
járati helyiségből az emeletre, majd 
a falétrán továbbkapaszkodva már a 
tetőn is találják magukat. Pokróc alá 
húzzák sarus lábukat a lehűlő szélben, 
és élénk beszélgetésbe kezdenek a tető 
adta kis őrtoronyból az agyagcsere-
pek között. Mögöttük a város, arccal a 
kertek felé fordulnak, balra és jobbra a 
többi lakóház teteje rajzol széles ívet. A 
fellegvár körüli tető-körív kitüntetett 
pontjává válik a skarlátház teteje, ahol 
a két barátnő felváltva kérdez, mesél 
és meghallgat, és a kölcsönös őszinte-

őszinteségtől
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ségtől egyre könnyebbé válik a lelkük. 
Cleito első gyermeke apjáról beszél és 
az elválás lehetetlenségétől csuklik el 
a hangja, barátnője arcáról gyermeke 
eleresztése miatt fújja el a könnyeket 
az esti szél. A bánat szavai után együtt 
ábrándoznak az asszonyok. Szavaik a 
tiltott örömök, a szenvedély, a tánc, a 
szerelem és a család idegen földekről 
hozott, itt Avilionban ismeretlen képe-
it festik fel a sötét ég vásznára. Szeme-
ikben olthatatlan tűz ég, kezük képzelt 
kezekhez ér. Kicsiny fénylő pontokká 
válik vágyaik sora, és jelként szökik 
az égre, ahogy a fenti tüzek kigyúlnak 
és feljönnek a csillagok. Megértő sza-
vak után, megoldás nélkül, szavaktól 
könnyebben válik el egymástól a két 
nő, mélylila bársony rejti el az úton a 
barakkjába visszatérő Őrzőt.

Végül eljött az álom keserédes varázs-
latának ideje. Cleito az Akropolisz fe-
hér temploma előtt hever a tér köze-
pén. Bordái alatt érzi az oreikhalkosz 
lüktetését, hegyek nyelvén szól hozzá 
a megdermedt anyag, kérleli a kő egy-
re, mégsem érti a szavakat. Arcán érzi 
a kövek izzását, vésők karcolását hallja 
fektében az anyag mélyéről. Kétség-
beesetten kutat elméjében az elmor-

molt szavak 
jelentése után, 
és egyszerre 
rájön, hogy a 
számokat hall-
ja maga körül 
beszélni. Megö-
rül a csodának, 
igyekszik mélyen emlékezetébe vésni 
a számok hangját, de hirtelen bagoly 
száll el felette, óriás szárnycsapásai-
tól felkavarodik a levegő, és az orkán 
erejű szél zihálva süvít, majd felkapja 
a kövön fekvő Cleitot. Magasan repülő 
süvítő széllé változik ő maga is, fentről 
látja az ismerős tájat, az Akropoliszt, 
a ligetet és a kis kunyhókat az erdő-
ben. Ellát a szél hátán egészen a szi-
get partjaiig, megpillantja a hatalmas 
kék tengert a sziklákon túl. Elszorul 
a torka, azt érzi, a magasságtól men-
ten szörnyethal, de hogy repül tovább 
a szél, ha megretten az égtől? Lefelé 
fordítja tekintetét és egyszerre egyre 
átlátszóbbnak tűnik előtte az avilioni 
vidék, mintha üvegből öntötték volna 
törékenyre a házak falait, az erdőben a 
fák levelei csilingelnek elhaladtára vá-
laszul. Jaj, ha tovább fúj a vihar, mind-
járt összetörik, elszakad az egész vá-
ros! Varázsütésként jut eszébe, hiszen 
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ő Őrző, dárdája 
hegyétől fél a 
világ, reguláz és 
alkot a fegyver 
éle, hol van hát, 
hogy megvédje 
országát. Cleito 
a kerteken túl 

fekvő katonai gyakorlópályán találja 
magát, kezében dárdája, uralkodik a 
varázslaton, lassan az épületek és a táj 
visszanyeri földi tömegét. Diadalában 
újra érzi erejét és a földre súlyt dühé-
ben. Ekkor a szemközti erdő fái előtt 
a mezőn megcsillan valami, talán tűz 
fénye izzik így a fűben? A lidércfény 
egyre kivehetőbb, hideg és kékes, kör-
befut a rétet a rengetegtől elválasztva. 
Cleito ösztönösen visszatekint a város-
ra és látja amint az átlátszóságukból 
általa visszaalakult házak egyre csak 
tovább erősödnek, sűrűsödnek, nőnek 
és dagadnak, és egyre kevesebb a hely 
a város és a mező között. Katonatársai 
már eltűntek mellőle, egyedül áll, a 
város egyre fenyegetőbben növekszik 
a háta mögött. Felfénylik a kék deren-
gés köre az erdő határán, van benne 
valami hívogató, és már el is dobta a 
dárdát, és már futni is kezd, villám-
csapás ózonszaga keveredik a majo-

ránna illatával. Búcsúzik és már lép 
is a fénylésre, és rugaszkodik, és bent 
találja magát az erdő fái között. Hát-
ra néz, és egyszerre eltűnik mögüle a 
fellegvár, a lakóházak köre, a kertek és 
mezők, egyszerre eltűnik egész Avi-
lion… Cleito zihálva ébred visszatérő 
álmából és kétségbeesés lesz rajta úrrá.

Álmatlanul forgolódik hajnalig, lelke 
nem nyugszik az álom fejtegetésétől, 
zavara egyre nő. Az álom egyre visz-
szatér, az évek folyamán csak egyre 
gyakrabban és élesebben látja jól is-
mert képeit. Napfelkelte előtt ér ki a 
gyakorlatozó mezőre, bízva, hogy a 
szigorú gyakorlatok elméjét és lelkét 
békességre térítik. Gyorsabban fut a 
szarvasnál és magasabbra szökell az 
őzeknél, íjat lő a cél közepébe, kard-
jával bábuk tucatját aprítja, mégsem 
múlik kétségbeesése, önmaga ellen 
forduló dühe. Őrzi-e még, amire fel-
esküdött, hiszi-e még az isteni ren-
det? Elég-e számára Avilion és elég-e 
ő Avilionnak? Megistenülni akar Cle-
ito vagy emberré válni végül? Kiált, 
és minden erejével elhajítja dárdáját 
a magasba. Emelkedik a dárda, egyre 
emelkedik, és apró ponttá válva eltű-
nik az azúrkék reggeli égen. 

Felhő
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Felhő hasad, szisszenés hallik, fehér 
galamb  röppen ügyetlen szárnycsa-
pásokkal a vaskos cumulusok fölé. A 
felhők felett pihenő szakállas istenek 
és gömbölyű istennők értetlenkedve 
néznek a csipogó madárra, és a hasa-
dékhoz lépdelve letekintenek. Mélyen 
alant gomolygó füst mögött látják At-
tika porig égett romjait. A vér rászá-
radt a meghasadt athéni kövekre, a 
temetők megteltek halott harcosokkal, 
asszonyok siratják odaveszett férjei-
ket. Illatos olajjal kenik meg kezüket 
a gyászolók és távoli rokonok szorít-
ják görcsösen egymás kezét szétesett 
családjaik romjain. A vágy a könnyű, 
élvhajhász korinthoszi életmód után 
örökre eltűnik, egy nép tekintete vál-
tozik meg mától. Az utcán összezúzott 
oszlopfők, fogsoros párkányzatok da-
rabjai hevernek, szobortorzó gördül 
arrébb talapzatáról leválva. Ismét ket-
téhasadt egy isten kupolája. 

A katonai táborokban spártai katonák 
tisztogatják fegyvereiket, dísztelen, 
otromba  agyagedényekből hörpintik 
a bort. Előhozzák a harci zsákmányt, 
és a durva kezek nem merik érinte-
ni a kelyheket, míves faragású ékeket, 
könnyű ívű szobrok testét. A győztes 

irigykedve te-
kint a legyő-
zöttre, egy bu-
kásra ítélt világ 
szemléli az 
el bukottat. 

…Újjá kell építe-
ni mindent semmiből, valami talapza-
tán. A tiszta szentség múltbéli álomfo-
nalából szőtt tér elég erős lehet ehhez, 
vagy az ember súlya kérlelhetetlenül 
elszakítja azt?
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“JE CROIS 

Fehér ruhás apró alakok ülnek körben 
a két óriás boltozat íve alatt. Szemük 
csukva, szép arcukon az összpontosí-
tás figyelme ragyog, béke és derű su-
gárzik finom mosolyukból, elmélyült 
vonásaikból. Ők a Közeledők. Az em-
beriség legfontosabb küldetését vég-
zik, annak a folyamatnak a beteljesítői, 
ami az Ómega ponthoz fogja eljuttat-
ni a világot. A Közeledők hajnalban 
gyűlnek össze a kettős exedra íve alatt, 
előbb érkeznek helyükre, mint hogy a 
nap első sugarai forrósítani kezdenék 
a sivatag homokját. Ahogy telik az 
idő, többen válnak átlátszóvá közü-
lük, de vannak olyanok is, akik egé-
szen eltűnnek. Estére a legtöbben visz-

szatérnek eredeti pozíciójukba, majd 
boldogan hagyják el az ívek megszen-
telődött terét. Hazatérnek saját váro-
sukba, és tovább dolgoznak, életükkel 
és személyes történetükkel kövezve ki 
a közeledés útját. 

A szép arányú óriás fedett-nyitott tér-
hez vezető közlekedőt labirintus-fa-
lakként elhelyezett, nyúlánk, vékony 
kőfelületek szegélyezik. A kőlapokon 
sűrű írás olvasható, amely magyará-
zatot ad az exedra alatt zajló esemény-
re, emléket állítva azoknak a nehéz és 
sötét időknek, melyek még a közele-
dés megértése előtt sújtották a világot. 
A nyitott folyosó hosszan kanya rog,  
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Je crois que l’Évolution va vers l’Esprit
Je crois que l’Esprit s’achève en du Personnel.
Je crois que le Personnel suprême est le Christ-Universel.” 
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tereken át vezet, épületeken át halad, 
míg végül elér a boltozatokhoz. Az 
írásból kiderül, hogy az emberiség 
sokáig nem is sejtette, micsoda vál-
tozás előtt áll, hogy hamarosan nem 
pusztán elképzelhető, hanem meg is 
valósítható lesz számára a közeledés 
aktusa. 

Pár száz évvel ez előtt a sivatag tér-
hódításától sarokba szorított óriá-
si néptömeg még más célokért, más 
eszközökkel dolgozott. Akkor még a 
túlélés egyetlen módjának a régi föl-
di körülmények visszaállítását hitték, 
így kiválasztott helyeken a bolygón a 
változásokkal szembemenve próbál-
ták fenntartani annak a zsákutcának 
a működését, amelybe belekerült az 
emberiség. A sivatagot és az óceánt 
még gyűlölte az ember, és kezdetben 
olyan felhőkarcolókat és városokat, 
később gigászi burkokat létesítettek, 
amik kizárták a megváltozott éghaj-
latot és környezetet. Hatalmas erőfor-
rásokat pazaroltak el ezen mestersé-
ges környezetek létrehozására, hogy 
díszletei között tovább folyhasson az 
évszázadokon átívelő színjáték.  Olyan 
helyek épültek ki, ahol a betelepített 
kiszolgáló munkaerő és a folyama-

tos utazásban 
munkálkodó 
nomád értelmi-
ségi csoportok 
is tudtukon kí-
vül egy másik 
szűk réteg érde-
kei szerint ter-
meltek tudást, technológiát és eszközt, 
hogy amikor már végképp nincs kiút, 
azok hozzájuthassanak a végső meg-
oldáshoz. A kiválasztottak számára a 
végcél a bolygó elhagyása volt, hiszen 
úgy tűnt, a rosszul használt játékszer 
a felelőtlen gyermekek ellen fordul, és 
örökre lerázza magáról az emberiség 
kártékony faját. Akik idáig kizsigere-
lését irányították, tehát úgy döntöt-
tek, nem pazarolnak több figyelmet 
és fáradtságot erre a működési hibás 
anyagdarabra, saját útján folyjon csak 
tovább a termelés utolsó rúgásaival 
betetőző összeomlás, de már jelenlé-
tük, fizikai veszélyeztetésük nélkül. 

Szintmagas boltívek alatt futó beül-
tetett teraszon vezet a folyosó, az út 
mellett rendezett sorokban bogyós 
gyümölcsbokrok növekedő termései 
mosolyognak, nyújtóztatják kicsiny 
levélkéiket, és lassan, de egyre növe-
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kednek, egy-
re fölfelé. Ívek 
végtelen során 
fut végig a te-
kintet, nem 
messze a tér 
léptéket vált és 
gigászi boltö-

vek alatt sudár gyümölcsfák csoport-
jai simulnak össze. Az élő város, mint 
egyetlen, mégis ezerkarú anya guggol 
le, vagy emelkedik magasra növény 
vagy ember gyermekének otthon-te-
ret adva, íves tetővel védelmezve azt. A 
gyümölcsfák alatt elidőz a látogató, az 
ágak végén gránátalma csilingel, a ter-
mések és a kis tövisek összeolvadnak 
a festett mennyezet mintáival. Piciny 
vízcseppek csapódnak ki a leveleken 
és a bőrön is. Harmatosító rendszer te-
szi párásabbá a levegőt, a fák és az em-
ber alkotta gépezet vizes hűtőpajzzsal 
látja el a város belső tereit. A sivatagi 
hőség így kellemesre csökken, élhető 
környezetté válik ember számára is 
az összetett boltíverdő. Kilátni a kő-
lapok közül a település perifériáján 
széltében húzódó termőföldekre is. A 
kertészeti technikák minden alkal-
mas felületet felhasználó, stratégiai 
működésének hála a város önfenntar-

tó, a lakóinak szükséges élelmiszert a 
sivatag kellős közepén is megtermeli 
külső és belső kertjeinek sokaságával. 
Továbbhaladva az ívek mögött üveg-
házak borította mező tárul a látogató 
szeme elé. Tetejükön napelemek so-
kasága szívja magába a sivatagi nap 
forró energiáját,  különálló rendsze-
rük elektromossággal látja el a várost. 
A sátrakban zöldségek növekednek, a 
teraszok gyümölcshozamát friss para-
dicsommal, paprikával, borsóval, sa-
látával egészítve ki. A kupolák között 
különös, égig érő kürtők nyújtóznak. 
A szoláris kémények a meleg levegőt 
csapdába ejtik, amely a gondos meg-
formálású üveg lezárásokon át száll 
felfelé, hőt termelve a téli fűtéshez. A 
boltívek hőtároló tömege szintén fel-
szívja a nappali meleget, majd lassan 
kiengedi azt a dermesztő sivatagi éjjel 
folyamán, télen pedig a fűtést segíti. A 
távoli ipari területek előtt szélkerekek 
sora dagasztja a megszelidített sivatag 
forró leheletét.

Kanyarodik a sétány és a látogató egy 
korábbi kőtábla mellé jut vissza. A si-
vatag technicista, csillogó felhőkar-
colók erdeivel népesített megapolisai 
egyre néptelenebbé váltak – folyta-
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tódik a történet –, amint a cosantiak 
évszázados munkájának gyümölcse 
beérett, és egyszerre megérezték a kö-
zeledés helyes módját. Egyre többen 
kezdték el hinni, hogy létezik más kiút 
is. Az emberek nyitottakká váltak az 
új megközelítések felé, hiszen elegük 
lett a már követhetetlen érdekhálóza-
tok ismeretlen vezetőinek kiszolgálá-
sából, a hazug jelszavak hívószavára 
történő arctalan robotolásból, az értel-
metlen egyéni érvényesülés és feljebb 
jutás hajszolásából a hierarchialét-
rán. Elfáradtak a folyamatos harcban 
mindenki ellen. Hiába is tettek meg 
mindent az otthont jelentő planétát 
erőforrásként kihasználók, az ember 
eredendő belső működését nem vol-
tak képesek felülírni. A magánytól, 
hamis bálványoktól meggyötört, lélek 
mélyén lakó valóságos emberség feltá-
madt, és az életmódváltó kísérletek vi-
lágszerte megsokasodtak. A tisztán a 
múltbeli tudást evokáló, nosztalgikus 
próbálkozások azonban nem jártak 
sikerrel a megváltozott létkörülmé-
nyek, környezeti kihívások nehézségei 
között. Az új vívmányokat, az aktuá-
lis technológiákat felhasználó kísérle-
teket az erőforrásokat kezében tartó 
globális érdekerők tették függővé, s 

hosszabb távon 
ellehetetlenítet-
ték a működésé-
hez elengedhe-
tetlen hálózatok 
között rekedt 
közösségeket. 
Akadtak olyan 
próbálkozások is, amelyek emberfe-
letti munkával már majdnem sikerre 
vitték a környezeti feltételek megte-
remtését, azonban közösségeik min-
den tagja számára egyformán fontos, 
örökérvényű, irányító összetartó erő 
híján belső viszályba fulladtak és szét-
hullottak. S bár a menekülés a globális 
tömegmunkahelyekből, luxus álruhá-
jába bújtatott sivatagi város-szigetek-
ből már megérett az emberek benső-
jében, a változás még évtizedeken át 
váratott magára. 

A magas kőlapok között kilátni a ho-
moksivatagra, a forró szél felkapja a 
szemcséket, halkan peregnek a csiszolt 
falakon. Az evolúció az ősrobbanással 
kezdődött, és most az érzékeny egyen-
súlyú bioszféra fázisán át az ionoszféra 
spirituális állapota felé halad. Az ásvá-
nyi valóságból az ember már átlépett 
az élő valóságba, az anyag elmével, lé-

lélekkel



ai

lekkel töltődött 
meg, és innen 
tudatunk, ön-
magáról is gon-
dolkodni képes 
személyiségünk 
révén lehető-
ségünk nyílik 

eljutni az együttérző valóságba, ahol 
a tömeg-energia és a tér-idő fogalmai 
között feszülő koordinátarendszert 
az elme váltja fel. Ahogy az élet kiala-
kulásakor az aktív, fejlődő teremtés 
során kialakult a bioszféra, úgy jön 
létre a gondolati kapcsolatok meg-
változásával a globális tudat közege, 
a nooszféra. A mindenhol jelenlévő 
technika létrejötte, a kommunikáció, 
közlekedés sosem látott felgyorsulása 
új eszközökkel ruházza fel az embert. 
A mára az egész bolygót lefedő, tech-
nológiai hálózatok nyújtotta homogén 
tér, a monotér méreg helyett orvosság-
gá is válhat, ha a nooszféra szolgálatá-
ba állítja az emberiség. A másodperc 
töredéke alatt eljuttathatja bárki gon-
dolatait a másikhoz, a találkozáshoz 
utazni sem kell, a világ tudása min-
denki számára elérhető – mindez a 
nooszféra felismeréséhez, erősödésé-
hez vezet. 

A metafizikai evolúció az anyagi vilá-
got sem hagyja érintetlenül. Ahogyan 
az élő organizmusok összetettsége 
fejlődésük folyamán növekszik, egy-
re kompaktabb, kicsinyítettebb rend-
szerré válnak. A város olyan organiz-
mus, amelynek ugyanolyan élőnek 
és funkcionálisnak kell lennie, mint 
bármely élőlénynek. Ahhoz, hogy élő 
környezete legyen az emberiség társa-
dalmi, kulturális és spirituális evolúci-
ójának, ugyanezt a kicsinyülési, komp-
lexszé válási folyamatot kell követnie, 
s ez magyarázza az új városok építé-
szetét. Amikor a Föld lakossága már 
minden hagyományosan lakható he-
lyet benépesített, sok más választás az 
életben maradásra már nem is marad 
a bolygón. Természetesen a planéta el-
hagyása még lehetőségként megmarad, 
de a felelősségvállalás, az egyetlen szü-
lőhely iránti tisztelet és szeretet nem 
ennek kidolgozását, hanem a Föld új 
életre keltését, gyógyítását diktálja. A 
nagy sűrűségű, viszonylag kis alapte-
rületű új település tehát olyan emberi 
ökoszisztéma, amely nagy kiterjedésű 
értékes földterületet óv meg lekicsi-
nyített lábnyoma révén, így alkalmas-
sá válhat az önfenntartásra. Hogy a 
túlnépesedés problémáját valóban 
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kezelje, tehát hatalmas lélekszámú 
közösségeknek elegendő otthont ad-
jon, a városok struktúrája 3 dimenzi-
ós, nem egy felületen terpeszkednek 
el, hanem vertikális irányba is rende-
ződnek. Ezeken a helyeken nem ritka a 
150 emeletes magasság, a lakótömbök 
hektáronként akár 600 ember számá-
ra nyújtanak otthont. Mindeközben a 
komplex megastruktúrák egyedi, fej-
lődő építészete újra megerősíti a hely- 
és a közösségtudat az emberi igényét 

– magyarázza a kőtáblák írása.

A folyosón vidáman beszélgető fiatal 
emberek társasága jön szembe. Vállu-
kon szerszámok, ásók, lapátok és ge-
reblyék, kezükben vödrök. A tanuló 
önkéntesek felajánlott munkája révén 
épül egyre tovább a város, és ők azok, 
akik segédkeznek a tervezésben, ok-
tatásban, főzésben, gazdálkodásban, 
kertészkedésben és kommunikáció-
ban is. Az újonnan érkezők a helyszí-
nen megtalálható anyagok felhaszná-
lásával vezetők segítségével sajátítják 
el a földmintázás technológiáját. A 
város új formái saját negatívjaikból 
kelnek életre, hatalmas, szabályosra 
egyengetett homok-földhalmok süt-
kéreznek estére gigászi szobrokként 

a lenyugvó 
nap vörös fé-
nyében. Ami 
űr lesz, most 
tömör homok, 
születése előt-
ti kifordított 
alakját utoljára 
mutatja meg a készülő szerkezet. Új 
piramisokként magasodnak a jövőbeli 
terek, de többé már nem irodák rab-
szolgái, hanem szabad emberek, akik-
nek keze szorgos munkával tömörí-
tette, gyúrta szilárddá ezeket a jeleket. 
Hiába kel harcra velük a forró szél, az 
ember alkotta dűnék nem porladnak 
el, merészen, mozdulatlanul állnak a 
nyers természet szívében. Hajnalban 
aztán hittel és az új élet reményével 
feltöltődve újra munkához lát a fiata-
lok csapata, acélt szerelnek, már tüs-
keerdő, vasszőttes fut is fel az ívek te-
tejére, és hamarosan beton szilárdul a 
buckák felszínén, a szürke masszából 
új szobor születik. Telnek a napok és 
az anyag kővé keményedik, s mint 
kincset a föld alól úgy ássa ki saját 
életének tereit az alkotó ember. Meg-
születik a ház és megrendítő ívei köny-
nyedén, büszkén magasodnak a fodro-
zódó sivatag fölött, mintha lebegnének 

az összetett



ak

az összetett 
boltívek a dű-
nék hátterében. 

A prototípus 
kész és műkö-
dik, a fenntart-
ható, önellátó 

város már nem távoli álom, regionális 
adottságokhoz különböző módokon 
adaptálható formáit pedig, mint a si-
vatagi oázisait a mindenütt kizöldülő 
pálmaliget, ellepi az emberi élet. Ab-
ban a pillanatban, hogy a valós meg-
oldás realitása körvonalazódni kezd, 
ezrek kezdték meg vándorlásukat a 
látszólag lakhatatlan területek felé, és 
a mára már legendás Cosantik sivata-
gi városai után további települések is 
kinőnek a nekik otthont adó változa-
tos természeti közegből, akár a hegyi, 
tundrai, sarkvidéki, valamint óceáni, 
de akár az űrbéli viszonyokhoz is il-
leszkedve. A városi épületek sűrűsé-
gének határait tágítja Hexahedron, a 
kristályváros, két talpával egymás 
felé fordított piramisa ellebeg az alat-
ta elterülő erdők felett. Fölfelé egyre 
szélesedő alsó formája óriási föld fe-
letti parkban végződik, s aki itt a vá-
ros szívében sétál, messze maga alatt 

láthatja a távoli földfelszínt, talpa alatt 
érezheti az alsóváros lüktetését, s fel-
nézve egyszerre gyönyörködhet a felső 
városban és a mindent betakaró ég-
ben. Másként tör az ég felé a faforma 
óriás torony, Bábel, lakói városrésznyi 
teraszairól látnak rá egymásra. A fel-
hőket, a magasságokat hódítja meg a 
bármilyen egyenlőtlen terepen elhe-
lyezhető város, a légmozgás és hőmér-
sékletkülönbség látja el erőforrással, 
mégis a földben gyökerezik mélyen, 
működését a felszín alatt elnyúló te-
rei teszik teljessé. Azonban területet 
a bolygó megnövekedett népessége 
számára oly szűkös termőföldektől 
nem vesz el, egyre fölfelé terjeszke-
dik, lábnyoma alapterületének töre-
déke marad. Óceán hullámai közül 
emelkedett ki a gigászi tölcsér for-
májú Novanoah, a tenger adja műkö-
déséhez az energiát, lakói számára az 
élelmet. Hajóként úszik a város földré-
szek partjai között, ám szüksége nincs 
többé a kontinensekre, s általa az em-
ber elszakadhat a szárazföld adta kö-
töttségektől, átengedve az egészséges 
természeti területeket az emberiség 
fenntartásához szükséges élelem meg-
termelésére, vagy természetvédelmi 
övezetek létrehozására. 
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Óriás, önmagában több összetett bol-
tozatot rejtő kupola burka mellett ki-
érve vezet tovább a folyosó. Az íves 
külső héjat körülvevő, négy pontján 
összeszűkülő, felfelé táguló, négyze-
tes köztéren megpihenve szédület lesz 
úrrá a más vidékekről érkezőn. Kör-
betekintve több ezer ablak néz vissza 
a bámészkodóra, a teret a lakóépüle-
tek megastruktúrái övezik. Az óriás 
köztéren eltörpülnek a járókelők, a 
föléjük meredő betonkubusok szokat-
lan díszlete formálja át szokásaikat, 
életüket. A házak mentén mélyek az 
árnyékok, az arcok is mások, mint a 
tér közepén átvágó lakóké. Az alsóbb 
szintek ezernyi ablaka előtt elhúzott 
függönyök és árnyékolók igyekeznek 
a kíváncsi pillantások elől eltakarni a 
személyes világot rejtő belső tereket. 
Kaptárként, rendezett struktúrában 
sorakoznak a lakások a gigászi szer-
kezetek mélyén, egy egészen más fajta, 
szűkebb, összefogottabb, centiméte-
rekre kiosztott rend szerint. Velük egy 
rendszerben, könnyen elérhető helye-
ken stúdiók és műhelyek találhatók, 
amelyeket előszeretettel használnak a 
szomszédos családok, kis közösségek, 
művészek és mesteremberek. Vidám 
beszélgetés, énekszó, vagy berregő 

barkácsgépek 
zaja tölti meg 
élettel a folyo-
sókat a belső 
szabadidős he-
lyek közelében. 
A szűkös sze-
mélyes terek 
hiányát a grandiózus közösségi terek 
ellensúlyozzák, a találkozások a házak 
között, vagy a felsőbb, 100–150 emelet 
magasságban húzódó teraszok szint-
jén zajlanak. A tetőszintről messze el-
látni a környező tömbök felett, a szem 
megpihen a sivatag távoli formáinak 
monotonitásán. A lakók közül a leg-
többen mégis mindig a kertekben ül-
dögélnek, sétálnak, hiszen a természet 
közelsége, a gyümölcsösök természe-
tes nyugalma, élő vidámsága feloldja 
a hatalmas arányok közé, óriás épület-
tömegbe zsúfolt közösség feszültségét. 

Az épületcsoportok közti átlátások, a 
változatos formák közt áthaladó útvo-
nalak mind a környezettel való folya-
matos kapcsolatot segítik elő, ember 
és táj egymásra találását, közös való-
ságát erősítik. Az itteniek nem hasz-
nálnak autót, a parkok, iskolák, üveg-
házak, munkahelyek telepítése miatt 

gyalogszerrel



am

gyalogszerrel 
is elérik úticél-
jaikat. Sétájuk 
alatt mindig 
akad egy ka-
nyar, ahonnan 
ellátni a termő-
földek felé, egy 

ötletes helyre ültetett fa, vagy virá-
gágyás, ami színesíti a színezett beton 
steril világát. Elhaladtában az olvasó 
szeme is elkalandozik a szövegről, el-
időzik egy-egy arcra emlékeztető rész-
leten a falburkolaton, betonba mart 
lépcsőn az épületszárnyak között. A 
lakótömbből kiérve a nyitott piacra 
vezet a burkolat, ahol az árusok kiál-
tásaitól visszhangoznak a boltívek, és 
sülő hús és gyümölcsök illatától dús 
a levegő. Színes, áttetsző vásznak fe-
szülnek a felül végigvágott betonívek 
között, melyek a levegő áramlását 
szabályozzák, és megtartják a párát a 
boltozat alatt. Így a hőmérséklet a si-
vatagi időjárás ellenére kellemes, ked-
ve támad a megpihenésre az ide érke-
zőnek, és a hosszú asztalok mentén 
jut hely az ebéd elköltésére is. Diákok 
érkeznek a szomszédos oktatási tömb-
ből, ruháik egyszerűek, de színesek, 
beszélgetésük időről időre nevetésbe 

csap át. Építészhallgatók tervrajzokat 
teregetnek az asztalokra a frissensül-
tek alatt, ötleteiket beszélik meg egy-
mással, hogy felfrissülve térjenek visz-
sza az Ökológiai Tervezés Intézetébe. 
Az erdészeti iskola tanulói örömmel 
simítják végig a fa asztalokat, elnéz-
nek az ívek alatt a teraszokon húzódó 
ligetekig, szemük élettel teli, tenyerük 
kérges. A Teológia és Vallásos tanul-
mányok Egyetemének hallgatói fehér 
ruhájukról és halk szavukról ismer-
szenek meg, arcuk szép, kiegyensú-
lyozott, szemük messzire néz, szájuk 
könnyen hajlik mosolyra. S bár a di-
ákokon látszik, ki honnan érkezett, 
nem maradnak zárt közösségekben, 
hanem összekeverednek, elvegyülnek. 
Néha egy-egy kisebb csoport formá-
lódik, tagjai egymás felé fordulnak, 
elcsöndesednek, kissé átlátszóvá vál-
nak, majd újra visszatérnek. Mások 
szívesen leülnek az árusok és látogatók 
mellé, szavakkal, vagy anélkül elbe-
szélgetnek, összenevetnek. A közele-
dők fölé védelmezőn borul a hatalmas 
kupola, a betonsávok szövevényes há-
lózata között a festett üvegek mintha 
vidáman hunyorítanának. 

Nem
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Nem csoda – magyarázza az írás. A 
fejlődés új útjára lépett ember kap-
csolatai átalakulnak, szellemi kötések 
sűrű hálója szövődik közte és társai 
között. Kisebb és nagyobb közössé-
gek, családok, csoportok, népek egyre 
érthetőbbé, láthatóbbá válnak egymás 
előtt, a személyes kapcsolatok nyíl-
tabbakká, őszintébbekké válnak, és 
az emberek mindinkább képesek az 
egymással való közös életre. A bolygó 
szintjén ezáltal olyan mindent átfo-
gó, szeretetteli összefonódás jön létre, 
amelyben minden egyén a közösség 
részeként él, ám helye és szerepe egye-
di, egyénisége nem csorbul a hatalmas 
egység részeként. A személyiség érték, 
a kozmikus fejlődés legfőbb erénye, 
nem rejtegetésre kárhoztatott külön-
bözőség, vagy rendszabályozásra szo-
ruló vadhajtás. Az organikus egység 
tehát az egyéni értékek kiemelésével, 
megbecsülésével jön létre, és a közös-
ség minden egyes tagja figyelmet és el-
fogadást cserél társaival. 

Mi vitte hát rá az embertömegeket, 
hogy biztos megélhetésüket egyik 
napról a másikra feladva a bolygó ad-
dig teljes mértékben lakhatatlan he-
lyeire zarándokoljanak és új életet 

kezdjenek, ne-
héz munkával 
egész városokat 
építsenek fel – 
teszi fel a kőbe 
vésett történe-
lem írója a kér-
dést olvasói szá-
mára a labirintuslapokon. Egy kanyar 
után folytatódik a szöveg. A válasz a 
közeledés megtalálásában rejlik – áll 
a lapon. Az emberiség ekkorra elju-
tott arra a pontra, hogy senki ne tudja 
bizonyosan, evolúciója vajon fejlődés, 
vagy romlás. A közeledés megértése 
annak az iránynak a kijelölésével kez-
dődik, ami maga az emberiség igazi 
fejlődése a sok zsákutca és vakvágány 
után. Ez az út egyetlen határozott vég-
pont felé mutat, az Ómega pont felé. A 
kőfolyosók távoli végén túl megcsillan 
az óriás központi félkupolák szegélye, 
ahogy egy napsugár végigsimít rajtuk. 
Az Ómega pont nem fizikai, legalábbis 
a régi korok tudományának fogalmai 
szerint, hanem spirituális állapot, egy 
olyan hely, ahol az emberiség koncent-
rált tudat-energiája olyan erőssé válik, 
hogy létállapotának egy újabb fázisá-
ba lép és képes lesz legyőzni a halált. 

Hogyan
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Hogyan érhetné 
el ezt a szürre-
ális, új embe-
ri állapotot a 
gyarló emberi-
ség? – kérdi az 
írás. Hogyan 
vetkőzhetné le 

bűnös lényét, mitől tudna kibújni ön-
nön szennyéből, mint a bőrét levedlő 
kígyó? A válasz rövid. Az Ómega nem 
más, mint a kinyilatkoztatott Krisztus. 
Felszisszenő látogatók toporognak a 
tábla körül. Hogyan is lehetne elérni 
ezt a távolinak tűnő, valaha volt ha-
lott történeti személyt, legendák-míto-
szok ősalakját, hogyan szolgáltathat-
ná a romló emberi élet problémáinak 
megoldását a vallás absztrakciójának 
homályába vesző abszolútum? Krisz-
tus Ómegaként mutatkozik minden 
dologban, ezáltal megtapintható és ki-
kerülhetetlen – állítja a szöveg. Mivel 
Krisztus Ómega lett, ezért Megteste-
sülésének küzdelmes munkája révén 
Rá hárul a feladat, hogy meghódítsa 
és lélekkel járja át a Világegyetemet. 
Az általa átjárt világ nem újabb kö-
zépkort jelent, nem a szerzetesi élet 
zárkózottságában vagy remeték ma-
gányában válik elérhetővé az emberek 

számára, hanem pont a közösségben 
képes megvalósulni. A közösség ere-
jét és ajándékát, az egységet pedig nem 
elvonatkoztatott eszmény, hanem a 
teljes emberi kapcsolat, a szeretet va-
lósítja meg. Így válik az ember egysze-
rűen a szeretet által öntudatra ébredt 
fejlődéssé, amely a jövőre fókuszálva, 
sok közös akarat révén képes megvál-
toztatni a jelent. 

A folyosó végül elérkezett az aranyo-
zott kettősboltozatok elé. A fehér ru-
hás Közeledők mozdulatlanul, némán, 
behunyt szemmel ülnek a két óriás 
ív alatt. A látogató megkönnyebbül-
ten érzi magát a különös tárlatveze-
tés után, és visszanéz a folyosóra, de 
már nem látja azt többé.  Mind egy 
szálig eltűntek a vékony, magas kő-
táblák, amik idáig vezették. Helyette 
egy kéz simít végig a vállán, mellette 
fehér ruhás derűs mosolyú alak áll. A 
Közeledőknek már nem kell szavak-
kal beszélniük – válik világossá. Elég, 
ha megérti a másik ember lényét, és 
meghallgatja őt. Ettől mindketten a 
kölcsönös figyelem és szeretet álla-
potába kerülnek, egyszerűbbé válik a 
kommunikáció kettejük között, mint-
ha csak olvasnák egymás gondolatait. 

Nem
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Nem feliratokat olvastál az út mentén, 
hanem az én gondolataimon át mesél-
tem el neked ennek a helynek és egy-
ben az emberiségnek is a történetét. 
Az Ómega pont, ahova mindannyian 
tartunk, tehát nem a vég, inkább egy 
mag, amiből valami új nő ki, egy új 
kezdet állapota Krisztusban. Ha rá 
akarsz lépni erre a belső útra, lépj be 
velem a két kupola alá. Nem lesz ne-
héz, ígérem. 
Hogyan hiszek én? 

Hiszem, hogy a világmindenség 
fejlődés. 
Hiszem, hogy a fejlődés a szellem 
irányába tart. 
Hiszem, hogy a szellem a személyben 
teljesül ki. 
Hiszem, hogy a személy beteljesülése 
az egyetemes Krisztus.





Tu
dá

s











aq

HAJNALI 6 

óra van, fehér kötényes alakok sora 
halad a végeláthatatlan 2. emeleti fo-
lyosón. Azt beszélik, a falanszter egyik 
végénél még éjszaka van, míg a folyosó 
másik végén már kel a Nap. François 
megigazítja a vállán a köpenyét, és le-
kanyarodik a többi szakáccsal a lakó-
folyosóról a közösségi palota konyhái 
felé vezető közlekedőre. Hasonló moz-
golódás van a többi szinten is, ideszű-
rődik a gyermekek neszezése a diákok 
épületszárnyából, a földszinten a ka-
punyitás zaja, amint a földművesek 
elhagyják az épületet. A 3. emeleten 
az ülésterem székeit rendezik el a ta-
karítók, a tudósok pedig komoly arc-
cal igyekeznek a laboratóriumok felé. 
Hirtelen fény tölti be a széles folyosót, 
a tetőn a jeltorony villanása ébresztő-
ként simítja végig a még lakószobáik-
ban lustálkodókat. A Ház fénnyel írja 
a hajnali égre, hogy a 105. számú Fa-
lanszter felébredt. 

François a raktártermekhez siet, ahol 
már várja a reggeli élelmiszer-szállít-
mány, örömmel ellenőrzi a földekről 
érkezett friss zöldségeket, húst, to-
jást a külön tárolótermekben. Ez után 
a konyhafőnök termébe siet, ahol a 
szakácsokkal megállapodik a napi 
menü elkészítésének részleteiben. A 
krumplilevesben ne legyen túl sok a 
babérlevél, a sülthöz a párolt endí-
via kakukkfüves lábosokban álljon 
legalább egy fél óráig! Kuktáit kezdi 
lelkesen instruálni, hátba vereget vi-
dáman egy-egy lurkót. A kisegítők kö-
zött sok a vállalkozó fiatal önkéntes is, 
aki reggelenként itt kezdi a napot. A 
falanszterben az egészséges étkek el-
készítését, a helyes táplálkozás szabá-
lyait már gyermekkortól oktatják, az 
ifjak pedig megszeretik a konyha vi-
lágát és vidáman vállalnak előkészítő 
feladatokat, hogy később jól értsenek 
a sütéshez-főzéshez. Nagy hévvel és 
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odafigyeléssel készül a délelőtt érke-
ző diákcsoportok főzésórájára, sokat 
ismételt mondása szerint a jó recept-
ben mindig van egy csipetnyi humor 
is. A hozzáértő szakács hivatása nagy 
becsben tartott tevékenység itt, s 
mert François a munkája megszál-
lottja, mosolygós és szeretetteli, ezért 
a falanszter közösségének sokak által 
kedvelt tagja. Barátai nem csak recep-
tekért, de mindenféle tanácsért is hoz-
zá fordulnak ügyes-bajos dolgaikban. 
Ahogy végigsiet a konyhán, zsálya és 
rozmaring illata száll a nyomában.

Nagy erőkkel zajlik itt a munka, nem 
kis asztaltársaság, hanem 1600 fő fog 
ebédért jönni délben a közös étkezők-
be, addigra mindennek el kell készül-
nie a megkívánt minőségben. A kony-
hák melletti tárolókból kitolják az 
ételszállító kis kocsikat, hiszen a tudó-
sok és gondolkodók közül többen in-
kább lakhelyükön fogyasztják el ebéd-
jüket, hogy elmélkedésüket ne zavarja 
meg a közösségben étkezők vidám be-
szélgetése, zsivaja. De a legtöbben 
mégis a közös éttermeket választják a 
menü elköltésére, s így lehetőség adó-
dik a találkozásra délben a barátokkal, 
családtagokkal, hogy aztán újult erő-

vel folytatód-
hasson a mun-
ka a délutáni 
műszak alatt. 
A legtöbben a 
mezőgazdasági 
területeken te-
vékenykednek, 
hiszen a nagy létszámú közösség szá-
mára az önfenntartás a legfontosabb, a 
saját maguk termelte, egészséges, elle-
nőrzött minőségű élelmiszernek min-
den nap az asztalokra kell kerülnie. A 
folyóvölgyi gazdasági területek gondo-
san ápoltak és terményben gazdagok, 
a fennmaradó gabonát, gyümölcsöt, 
zöldséget a szomszédos falanszoknak 
adják el, s ha valamiben mégis hiány 
mutatkozna, azt azoktól megvásárol-
va pótolják. A magasabb dombolda-
lak lejtőin az erdők a fakitermeléshez 
szolgálnak alapanyaggal, a dús legelő-
kön a lábas jószág is szépen hízik. A 
vetés és aratás munkáját már gépek 
végzik, a termények feldolgozása üze-
mekben történik. A gyárak és üzemek 
rendezettek, tiszták, korszerűek, a 
tömegtermelésért a népnek nem kell 
rabszolgaként életével fizetnie. Épp 
ellenkezőleg, a gondoskodó állam fel-
ügyeletével a gépek munkája megadja 
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a lehetőséget 
arra, hogy a 
szén és a víz 
erejével gyors 
és hatékony tö-
megtermelés 
folyjon, ami 
mellett a mun-

kásoknak ideje marad a közösségi 
életre és saját érdeklődésüknek meg-
felelő pihenőidőre is, s mégis minden 
olyan használati cikkel el legyenek lát-
va, amire csak szükségük adódhat.

Nincs sok mindenre gondja az itt la-
kóknak, a hatalmas ház – maga a város 

–, mint egy csodálatos anya mindent 
megad benne élő fiainak. A szüksé-
ges mennyiségű és minőségű étel, ital, 
ruha, lakás és a szórakozás lehetősé-
ge mind adott a gigászi otthonon be-
lül. A modern fizika törvényeit, majd 
a gépeket feltaláló emberi géniusz ám 
nem csak az anyag titkait fejtette meg, 
hanem az emberi lélek rejtelmeit is! 
Kiderült, s mára már mindenki által 
elfogadott tény, hogy az emberi lény-
nek három különböző sorsa van életé-
ben. Ipari küldetése harmóniát találni 
az anyaggal, együttműködést, ráhatást 
gyakorolni a materiális világra, hasz-

nálni, megérteni a fizika működését. 
Társadalmi élete célja az egyensúly 
megtalálása az ösztönös és a morális 
létezés között, figyelni önmaga és a 
közösség vágyai, igényei találkozásá-
ra, s úgy kielégíteni mindkettőt, hogy 
egyiken se essen csorba. Harmadik, 
szellemi sorsa intellektusának azon 
kihívása, hogy a világot mozgató és 
fenntartó univerzális törvényeket te-
hetsége szerint mindinkább megta-
pasztalja és megértse, s gyönyörköd-
jön harmóniájuk, szépségük felett.

A három sors meghatározza a tökéle-
tes emberi lakóhely felépítését is, hi-
szen az olyan házban válik teljessé az 
élet, amely terei által visszahat mind-
három szegmens kiteljesedésére. Így 
a középütt elhelyezkedő Közösségi 
Palota három szárnya rendre a sor-
sokhoz köthető, szétválasztott tevé-
kenységeknek ad otthont. Az anyagi 
világgal a találkozás az ipari szárny-
ban zajlik, ahol a műhelyek, kisebb 
üzemek és konyhák, raktárak talál-
hatóak. A közösséggel az interakció a 
végtelen lakófolyosókon, tágas étke-
zőkben, pihenőterekben, tornatermek-
ben történik. Az intellektuális sors ki-
bontakoztatására megannyi művészeti 
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stúdió és napfényes alkotótér, az izgal-
mas múzeumok és tudományos gyűj-
temények, a hatalmas, ezer olvasóasz-
talos könyvtár és a tetőn a csillagos ég 
felé nyúló obszervatórium áll rendel-
kezésre. Ezeken túl még két, szimmet-
rikus telepítésű templom is segít az 
elmélyülésben, bástyaként a közösségi 
szárny két végén. Az Anyagi Harmó-
niák Templomában a művészetek cso-
dájában lehet gyönyörködni, a zene, a 
költészet, a tánc vagy a festés médiája 
által, míg az Unitizmus Temploma 
elvonulásra, csendes meditációra ad 
lehetőséget  ember és természet egy-
ségéről félhomályos, magasztos tere-
ivel. Úgy tűnik, François ipari sorsa 
beteljesült, hiszen munkája révén ele-
get találkozik a materiális világgal, jól 
ismeri azt a műveletet, ahogy nyers-
anyagból ízletes és egészséges emberi 
étel válik. Hogyan éli meg vajon másik 
két sorsát?

François társadalmi létezését szabad-
ságán keresztül teljesíti be. Nem fél 
önmagától, nincsenek gátlásai, ha-
nem tudatosan engedi felszínre törni 
a vágyait. Jól tudja, hogy ma, amikor 
a civilizáció félresikerült kora után a 
harmónia korszakát éljük, az ember 

az egyensúlyt 
elsőként önma-
gában, bensőjé-
nek kibontako-
zásában találja 
meg. Hiszen az 
emberek sok-
félék: 12 alap-
szenvedély különböző kombinációiból 
810 embertípus különböztethető meg. 
Mindegyik embertípus számára adott 
a neki megfelelő tevékenység, így a 
munka átértékelődik az egyén számá-
ra, egyfajta élvezetté, izgalmas önki-
fejezéssé válik. Ezzel párhuzamosan a 
társadalmi kapcsolatai is átalakulnak. 
Mivel a család gúzsba kötő, egyre kor-
látozó intézménye nemigen létezik a 
harmónia korszakában, barátságok, 
alkalmi párkapcsolatok folyamatos 
váltakozása, megújulása adja a pezsgő 
közösségi élet alapját, ahol minden-
ki típusához megfelelő párra is lelhet. 
Ha szakácsunk egyedül érezné magát, 
csak átnézi a személyiség-nyilvántar-
tást és rögtön tudja is, melyek azok a 
női lakók, akikkel bizonyára megtalál-
ná a közös hangot. Az óriás lakóegy-
ség, a falanszter emiatt 1620 férőhe-
lyes. Valószínűsíthető, hogy minden 
lakó számára van egy valaki, aki olyan 
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típusú, mint ő, 
de több olyan 
személy is, aki 
pedig hozzá illő 
csoportba tar-
tozik. A maguk 
közt könnyen 
szót értő lakók 

a nyilvántartás alapján egyszerűen 
eljutnak egymáshoz, így jól működő, 
boldog társas kapcsolatok alakulnak 
ki a házban.

A vacsora végeztével François az egyik 
pihenőszobába siet, ahol barátai asz-
taltársasága már várja őt. Négy férfi 
és két nő beszélget jókedvűen az ablak 
melletti sarokban, különböző korosz-
tályokhoz tartoznak, de remekül meg-
értik egymást. A férfiak mind jó alkatú, 
erős, kissé kopaszodó, vidám figurák, 
a nők közvetlenek, csinosak, egyikőjük 
szőkés, másikuk barna hajú. Az egyik 
cimbora szintén konyhai dolgozó, de 
úgy 10 évvel fiatalabb, mint a szakács, 
ketten közülük kint dolgoznak a föl-
deken, a negyedik művész, több hang-
szeren is játszik és gyönyörűen rajzol. 
A fiatalabb asszony szintén földműves, 
az idősebb varrónőként dolgozik. Az 
egyéni háztartások és ósdi családmo-

dell megszűnése miatt az asszonyok 
ugyanúgy vesznek részt a közösség éle-
tében, mint a férfiak, a legfárasztóbb 
fizikai munkákon kívül bármelyik 
mesterséget hivatásuknak választhat-
ják, és gyermekkorukban az iskolák-
ban is ugyanúgy, ugyanazt tanulják, 
mint a fiú társaik. A boldog szabadság 
szele járja át a Falanszter termeit, hi-
szen e falak között mindenki egyenlő, 
megkülönböztetés nélkül választhatja 
azt az utat, amire kedvet érez. 

A társaság köszönti Françoist, aki 
rögvest az asztal mellé is húz egy szé-
ket, és letelepedik közéjük. Étienne, 
az egyik földműves épp arról mesél, 
hogy egy fél évre a gabonaföldeket 
az ércbányával cserélné fel, mert úgy 
érzi, vonzza ez a munka. A hegyek 
gyomrába lépni, a hatalmas, csillo-
gó, zúgó fém gépeket irányítani, amik 
az érc fejtését végzik, olyan élvezettel 
kecseg tetik a negyvenes éveiben járó, 
ereje teljében levő férfit, amiért úgy 
érzi, képes lenne feladni az évek óta 
szakértelemmel és kitartással, nagy 
gonddal művelt szántók békés látvá-
nyát. Döntött, s jelentkezik is még a 
héten az átképzésre, hogy mihama-
rább kipróbálja magát a bányászok 
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poros, ám elementáris erőtől fűtött 
világában. A társaság örömmel bíztat-
ja, a nők előre gratulálnak a választá-
sához és jövőbeli sikereihez, Étienne 
pedig kipirultan, lelkesen bólogat. Ha 
megtalálja a bányászat terén számítá-
sait, elképzelhető, hogy részesedését a 
földek termeléséből az érckitermelésre 
cserélné fel, annál is inkább, mert itt 
veszélyességi pótlékkal is jutalmaz-
za munkáját az állam. Aztán ki tudja, 
hogy lesz, nem a pénz az elsődleges 
mozgatórugója döntésének, hanem 
maga a munka élvezete – vágja rövid-
re a tervezgetés további láncolatát. 

És valóban miért is foglakozna túlon-
túl sokat a pénz gyűjtésével a Falansz-
ter lakója, amikor a város-ház minden 
alapszükségletét kielégíti. Az itt élők-
nek tágas, tiszta, rendezett saját lakó-
helye van a központi palotát két oldal-
ról határoló Z alakú épülettömegek 2. 
és 3. emeletén, az egészséges életmód-
hoz hozzátartozó higiéné minden fel-
szerelésével. A ház maga is egyfajta 
társadalmi diagram, a gazdagabbak-
nak a felső szinteken sorakoznak a 
lakosztályai, a szegények a földhöz kö-
zelebbi lakásokban élnek. A falanszter 
életéből tehát nincs teljes mértékben 

kikapcsolva a 
pénz és az anya-
gi javak szerepe, 
de a magántu-
lajdon szank-
cionált, csak a 
közboltok, üze-
mek és gyárak 
termelte profitból való részesedés ad-
hat további előnyöket az itt élőknek. 
Az 1. emelet ebédlőiben mindenki 
alapellátásként, fizetés nélkül kapja 
meg a bőséges napi élelmet, és a kö-
zösségi terek mindig nyitva állnak az 
érkezők előtt. A 4. emelet tetőterében 
a vendégszobák húzódnak, amiket az 
azokat fizetségért bérlő látogatók ve-
hetnek ki. A földszinten fedett közle-
kedők, passzázsok vezetnek a négy ol-
dalról körbeépített gondozott, díszes, 
játékos pihenőkertekbe, a nárciszok 
illata tavasszal a nyitott ablakokon át 
szellőztetéskor a szobákba száll.

A szőkés hosszú hajú, barnára sült 
arcú, nyúlánk Marie-Laure Étienne-t 
a szőlőtermésről kérdezi, ő maga a 
növénynemesítéssel foglalkozik, ezért 
mindig érdeklik a szüret aktuális hí-
rei, melyik fajtából mennyi érett meg, 
édes-e, ép-e a termés. Az asszony tel-
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jesen azonos 
személyiségtí-
pusba tartozik, 
mint François, 
hanghordozása, 
néhány mozdu-
lata is nagyon 
hasonlít a sza-

kácséra. Sokáig szeretők is voltak, de 
pár éve már csak barátság köti őket 
össze. Borról folyik tovább a beszélge-
tés, a két szakács is hozzáteszi a maga 
véleményét, tudását, fűszerek, összeért 
ízek, zamatok kerülnek szóba. Egyszer 
csak François felpattan, s kisvártatva 
egy üveg itallal és poharakkal tér visz-
sza, kért egy palackkal a konyháról, 
hadd kóstoljon egy különleges fajtát a 
baráti társaság. Jean már gitárjával kí-
sérve énekli a szüret vidám dalait, Ma-
rie-Laure közelebb húzódik hozzá. Né-
hány ismerős még csatlakozik a vidám 
mulatozáshoz a közösségi teremből, 
a fiatal szakács, Paul táncra kéri fel a 
szőke Paulettet. Kisvártatva elcsattan 
a csók két dal között Marie-Laure és 
a művész között, François a szomszéd 
asztalnál ülő barna lánnyal koccint. 

Egyszerre a gyermekek játszószobájá-
ból érkező kislány szalad át a termen. 

Egyenesen Marie-Laurehoz siet, kezé-
ben kis könyv, arca kipirult, boldog. 
A zene elhallgat, az asszony kiszáll a 
férfi öléből, és a kicsi bele sem néz a 
füzetbe, úgy szavalja kipirult arccal 
az iskolában tanult verset. Nagy tapsot 
kap a felnőttektől, az anyja magához 
vonja, megigazítja masniját. A kislány 
észreveszi a büszke Françoist is, és 
odakucorodik mellé a padra. A sza-
kács zsebéből savanyúcukrokat halász 
elő, kislánya kezébe nyomja és megsi-
mogatja lófarkas buksiját. Én leszek 
a legjobb tanuló az osztályban, Apu 

– mondja a kicsi. A szakács boldogan 
dicséri a takaros, okos kislányt, aki 
már fel is pattan, visszaszalad a játék-
szobába, mielőtt a nevelő a keresésére 
indulna. Az emberek dicsérik a lány-
kát, gratulálnak a szülőpárnak, hiába, 
az oktatási rendszer a Falanszterben 
igazán sikeres, itt az élő példa. A ta-
nárok ugyanis a gyermekeket nem lus-
tálkodó kis rosszcsontoknak tekintik, 
hanem látják bennük a kibontakozó 
jó munkás és értékes közösségi ember 
tulajdonságait is. A gyermekek kicsiny 
korukban már figyelemmel vizsgálják 
a körülöttük működő világot, minden 
érdekli őket, lelkesen futnak egyik je-
lenségtől a másikig, ahogyan a fel-
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nőttek is lankadatlan érdeklődéssel 
végzik munkájukat, és változtatnak 
szakmát, ha kedvük szottyan rá. Ta-
nítóikat hűségesen utánozva, követve 
tanulnak meg új dolgokat, s ez később 
is így lesz rendjén egy-egy tovább-
képzésen, hiszen a jó példán okulva 
a legegyszerűbb az új tudás elsajátí-
tása. Azt is észrevették a Falanszter-
ben, hogy a gyermekek eredendően 
vonzódnak az ipari tevékenységhez, 
tetszenek nekik a zajos gépek, s ha te-
hetik, kis játék-műhelyeket, üzemeket 
építenek maguknak – ezt a vonzalmat 
kell életben tartani bennük, és későbbi 
munkájukat is élvezni fogják! 

Aztán Jean új nótára fakad és a mu-
latozás tovább folyik. Marie-Laure 
és François tekintete még találkozik 
egyszer az este folyamán, azonban 
beszélgetés ez alkalommal nem ala-
kul ki közöttük a történtek kapcsán. 
Este, mikor szobájába visszatér a sza-
kács és becsukja maga mögött a 810-es 
számú ajtót, hirtelen furcsa, szokat-
lan boldogtalanság vesz rajta erőt. Az 
épület másik szárnyában a jelzőto-
ronyra szimmetrikusan van egy szoba, 
egyetlen az övével megegyező számú, 
egy másik 810-es, s az Marie-Laureé. 

Vajon tényleg 
ugyanolyan a 
bensőjük az asz-
szonnyal, s ha 
igen, miért nem 
élnek együtt, 
miért van a két 
szoba olyan tá-
vol egymástól? A kicsi Juliette nem 
lenne mégis boldogabb velük, és ők 
nem éreznék teljesebbnek az életüket 
vele? Talán az ösztönök felszabadulása 
mégsem az ember igaz esszenciájának 
megváltása… A munka izgalma, örö-
me nem helyettesíti a családi élet ki-
hívásainak megoldásakor felszabadu-
ló jó érzést. Az is lehet, hogy mégsem 
ugyanolyan ő és az az asszony, aki a 
gyermekének anyja. De kell-e egyál-
talán, hogy az legyen? Lehet, ehhez a 
titokzatos fogáshoz, ami maga a bol-
dog létezés, talán bizonyos hozzávalók 
nem beszerezhetők, leírhatók a nagy 
szakácskönyvben? Elképzelhető, hogy 
még sincsen recept az emberi élethez 

– vallja be elkeseredetten önmagának. 
Hirtelen döntéstől vezérelve felvesz 
egy tollat az íróasztalról és az ajtóhoz 
lép. Lassan kinyitja, áthúzza a szoba-
számon a 0-t és megfontolt, határozott 
tollvonással fölé ír egy 1-est. 















ay

ÉG FELÉ 

nyúló, számtalan emeletnyi íves falról 
a Naprendszer festménye borul az el-
törpülő szemlélő fölé. A képen a min-
denség van rajta, részletei véget nem 
érők, pontos áttanulmányozásához az 
örökkévalóságra volna szükség. Nem 
csak a 7 bolygó fénylik a magas fala-
kon, hanem mind a csillagok is egy-
től-egyig ott pislákolnak, csillagködök 
derengenek, s ha valaki elég sokáig áll 
a képek előtt, a változócsillagok fény-
erejének növekedését és fogyatkozá-
sát is megfigyelheti. A Vénusz ragyo-
gása már messziről magához vonzza 
az érkezőt, a Jupiter mind a 63 holdja 
fel van festve pályáik szerint, a Sza-
turnusz gyűrűi csak karnyújtásnyi-
ra. Mintha gigászi ablak nyílt volna 
a kozmoszra, amin át érthetővé válik 
az univerzum működése, így magya-
rázza az elképzelhetetlenül távolit, az 
emberi szemnek láthatatlant a VII. 
gyűrű fala. Valahol, két csillag között 

épp az Androméda-galaxis magassá-
gában ablak nyílik, s két asszonyi kar 
egy lepedőt akaszt ki. Aztán a két táb-
la határozott, halk csattanással visz-
szacsukódik, és a kiakasztott ruhába 
bele-belekap a szél, a Betelgeuse ka-
csint ki alóla. A VII. gyűrű lakói a ha-
tártalan univerzumot magyarázó és a 
világot az ember által ismert legtágabb 
fizikai kontextusba helyező varázsla-
tos falban élnek. Lakásaik a rajzolatok 
mögött bújnak, így válik élővé és telí-
tődik újabb tartalommal a gigászi fali-
kép. A külső városfal otthonainak egy 
ablaka a rajzoktól mentes domború 
oldalon a várost övező termőföldekre 
tekint, másik ablaka a VII., külső sé-
tány kővel burkolt kanyarodó ívére és 
a szemközti üres, szürkés házfalakra 
néz. A magas várfal csak a négy égtáj 
kijelölte nyílásoknál szakad meg, ki-
zárólag ezen a négy kapun keresztül 
lehet belépni a városba. Az itt élők 
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haja ébenfekete vagy fényes aranysző-
ke, ruhájuk éjkék bársony.

Kicsivel feljebb a domboldalon ott 
kanyarodik a VI. övezet. Az előző-
től 50 lábbal szűkebb koncentrikus 
körvonalon fut, földszintje árkádos, 
kolostorhoz hasonló óriás, egy egész 
várost körbeölelő kerengő. Erős pillé-
rek tartják a felette tornyosuló emele-
ti lakásokat, szép ívű ablakaikon, kis 
erkélyeiken bőséges fény jut az ottho-
nokba. A spalettákon és a nyílásoktól 
mentes, sima felületeken azonban itt 
is óriás magyarázó ábrák borítják a 
falakat, a matematika minden tudo-
mánya fel van rájuk írva. Egy szaka-
szon a geometria gyönyörű, akkurátus 
gonddal szerkesztett ábráit találni, a 
ponttól elindulva az egyenesen keresz-
tül az összes síkidom, sokszög felsora-
kozik, majd a tökéletes térbeli testek 
vetnek leképezett árnyékokat, mint 
védő hadsereg a második városfalon. 
A másik negyeden a függvénytan vál-
tozatos formáit találni, sinusgörbék 
vetnek fodrot, parabolák hajlanak, 
hiperbolák simulnak egymáshoz. Az 
egyenletek mérlegei sem hiányozhat-
nak a falfelületekről, soha nem látott 
ismeretlenek, egyre-másra módosuló 

változók jelei 
borítják az ab-
lakok közeit. A 
fal legtetején 
végig körben 
racionális és ir-
racionális szá-
mok növekvő 
sorrendben, s ha valaki elindul a 0 va-
kablakától, hogy körbesétálva végig-
számolja őket, hiába is teszi, mert az 
ember alkotta tévedhetetlen rendszer 
varázsa folytán semelyik körnél sem 
jut a végére és félő, a végtelenbe tartó 
útjáért józan eszével fizet. A matema-
tika házaiban lakók pontosak, kimér-
tek, tekintetük tiszta, homlokuk ma-
gas, arcuk szépséges.

A fizikai és szellemi univerzum után 
a véges felé halad tovább a falak törté-
nete, egyetlen, otthont adó bolygónk 
kiterített térképe fedi földtől égig az 
V. gyűrűt. A fal derekán az Egyenlítő 
vonala fut körbe, arányos, óriás raj-
zon az összes sós és édesvíz, és mind 
a kontinensek megtalálhatók. Az 
óceánok festett kék vizei hullámokat 
vetnek, s úgy hírlik, aki fülét a falhoz 
tapasztja, vagy a falak között éppen 
mögötte lakik, hallja a habok ritmusos, 
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egyenletes zú-
gását. A száraz-
földek testén az 
összes hegy és 
völgy domború 
mintázata lát-
szik, közel lépve 
a képhez kive-

hetők az erdő fái és a Föld összes vá-
rosának megannyi háztetője, mintha 
csak felette szállna el a nézelődő. Aki 
ennyivel sem elégszik meg és még több 
részletre vágyik, azt mondják, nagyí-
tóval vizsgálva a képet megszámolhat-
ja az összes fűszálat a szavannákon, s 
még a hókristályok csodálatos szerke-
zetében is gyönyörködhet a sarkkörö-
kön. Ezek mögött az ablakok mögött 
utazónak tűnik minden lakó, s ottho-
naik helye meghatározza kissé szemé-
lyiségüket is. Tengerészcsíkos inget 
viselnek a vizek mögött élők, szeretik 
a jó bort, s kacifántosat szólnak, ha 
felkapják a vizet valami miatt. Suhogó, 
szépséges lepleket hordanak a sivatag-
sárga falak lakói, takarékoskodnak a 
vízzel a konyhában, fürdőben, és nem 
zavarja őket még a déli nap sem. Az 
élénkzöld esőerdők foltjai mögött a 
dzsungel dalait éneklik az asszonyok, 
párától nedves a homlokuk, gyakran 

jelek díszítik bőrüket. A fal legfelső és 
alsó emeletén a hófehér falak csillogá-
sa mögött úgy mondják, még nyaran-
ta sincs meleg az otthonokban, lakói 
mintha eggyel több réteg ruhát horda-
nának, mint a többiek.  

A IV. gyűrű mind a világ összes ás-
ványát hordja a bőrén. A kőfaragók 
csodálatos munkája folytán az ívesen 
kanyarodó házak falburkolata vékony 
rétegben a különböző játékú, némán 
súlyos, vagy éppen változatos szem-
cséjű kőzeteket mutatja be. Némelyik 
anyag felmelegedik a napsugarak si-
mítására, mások hidegen csillognak a 
fényben. A fekete, erőteljes hegyi kö-
vek mögött lakók bőrszíne leheletnyit 
hasonlít faluk árnyalatához, tekinte-
tük mély, ajkuk vastag, kívánatos. A 
gránit pöttyei mögött szeplős arcú, vi-
dám asszonyok élnek, csemetéik karja, 
lába is ezernyi apró pigment díszétől 
színes. Mészkövek mögött sápadt, ke-
cses férfiak írják verseiket, koptatják 
sorra töltőtollaik hegyét. A márvá-
nyok lakói még lakásaik belsejében is 
burkolják a falakat, elegánsak, min-
denkor betartják az etikettet, és kicsit 
lenézik a más kövek közt élő szomszé-
dokat. Aranyos fal oldalán belátni az 

ablakon



bb

ablakon, mézszőke asszony dús haját 
bontja ki a tükör előtt, megakad rajta 
a kíváncsi tekintet. Az óriás lapidári-
um mint finoman megmunkált szikla 
védelmezi a várost, ezernyi gyermek 
és felnőtt önkéntelen tapintásának 
tárgyaként öleli körül a közte folyó 
életet. Szinte lehetetlen úgy végigha-
ladni az egyre kanyarodó fal mentén, 
hogy ne érintse borítását tenyerével 
az ember, kezével ne simítsa egyre az 
ütemes, szerkesztett rendben változó 
eltérő csiszolt, metszett, vagy éppen 
durván meghagyott felületeket. És a 
fal érintésével jóllakni sosem lehet. 
   
Mi ez a csodálatos illat, ami hirtelen 
megcsapja az érkező orrát? Varázsla-
tos függőkert magasodik, ahogy a III. 
körzet fala feltárul. Mint gigászi nö-
vénygyűjtemény botanikusok lapok 
közt préselt foltos könyveiben, úgy si-
mul a világ minden növényéből szőtt 
élő kert a városfalhoz. Az ezernyi vi-
rág, fű, és cserje a földépület zsíros 
humuszából táplálkozik, eső mossa 
bokraikat, nap leheli zöldjüket fris-
sé, dússá. Büszke kertész a növényből 
szőtt házsor minden lakója, függö-
nyük vadszőlő, ajtajuk-ablakuk tokja 
cserép, kiskertjük az egész ház. Lép-

csőházaik ön-
tözőkannáktól 
zsúfoltak, aki 
épp távozik 
vagy hazatér la-
kásába, elmenő-
ben meglocsolja 
az ablak alatt 
burjánzó függőleges parcellát. Fel-
nyíló ablakszárny mögül kisgyermek 
kandikál ki, húsos karocska emelke-
dik, addig nyújtózkodik, míg kicsiny 
markába kaparint egy fürt paradi-
csomot az ablak melletti falfelületről. 
Másutt vidám kamaszok csoportja 
ereszkedik lefelé a falon, elérkezett a 
szamóca-, eper-, málnaszüret ideje, 
kötélhágcsókhoz biztosítva, mint ak-
robaták mozognak a függőleges kert-
ben, egyre telnek hátukon a fonott 
kosarak. A III. körzet lakóin nem lát-
ni semmi kirívót, ha a városban jár-
va-kelve találkozik velük az ember, de 
közelükbe érve szavak nélkül is rögtön 
egyértelmű otthonuk helye, életmód-
juk mibenléte. Finom zsálya, leven-
dula, rozmaring vagy éppen nárcisz, 
jázmin, orgona, esetleg ritka, egzoti-
kus növények illata lengi halványan 
körül bőrüket, hajukat, emiatt tudtán 
kívül is szívesen megállítja őket a vá-
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rosba érkező, 
s ők kedvesen 
beszélgetnek el 
vele az időjá-
rásról vagy az 
élet egyszerű 
szépségeiről. 

Madárfelhő száll el a város felett a kör-
nyező földek irányából érkezve. Ha az 
ember követi útjukat, elvezetik a nyo-
mukba eredőt a II. városfal a hegyte-
tőhöz egészen közeli, magas gyűrű-
jéhez. A fal ívesen kanyarodó oldalát 
itt megszámlálhatatlan kicsiny lyuk 
borítja, a szárnycsapásoktól suhogó 
csapat minden kis tollas tagja bebújik 
egybe. Madárfejecskék bukkannak ki 
a kis nyílásokon, fészkükhöz csőrük-
ben élelemmel érkezők szállnak le a 
mélyedések mellé, farktollaik eltűn-
nek, ahogy beljebb igyekeznek kicsi-
nyeik védett zugába. Mint lyuggatott 
löszfal ezernyi apró odvában, úgy 
élnek az állatok az élővilág minden 
fajából a hegynyi kettős térrendszer 
útvesztőjében, s mint ősi barlangok 
nyílásán, úgy lépnek be a fal mögé a 
tőlük elválasztva, mégis egyetlen óri-
ás struktúrában együtt élő emberek. A 
két külön térrendszer eltávolodik egy-

mástól, ahol a ragadozó, emberre ár-
talmas élőlények laknak, ám bizonyos 
pontokon találkozik: itt az emberrel 
együttműködő, számára hasznot hajtó 
háziállatok élőhelye található. Maga-
san az utca felett méhkaptárok lepik 
el egy szakaszon a városfalat, halk 
döngés-zúgás jelzi a királynő létezé-
sét. Nap süt a gyíkokkal borított meleg 
kőfalszakaszra, víztartó rétegekben 
békák kuruttyolása hallik. Egyetlen 
állatfajból sem él itt nagy populáció, 
de minden osztály és rend képviselteti 
magát az élő falban. Úgy hírlik, az itt 
lakó emberek értik az állatok nyelvét, 
ismerik szokásaikat, és sosem kerü-
lik el egymás, vagy az állatok tekin-
tetét. Nyitott ablaknál ősz öregember 
csivitel, kis veréb ül a párkányon, néz 
rá figyelmesen. Szitakötő száll az asz-
szony hajából, aki a bejárati kapun ki-
lép, klappogó papucsa mellett futrinka 
szalad. Napszőke hajú kislány vékony, 
izmos, halkan feszült léptű gepárd 
mellett halad a kövezeten, kecses keze 
végigsimít az állat hátán. 

Az utolsó tanító falkör a végtelen uni-
verzum, az anyagtalan matematika, 
az otthont adó bolygó és annak lel-
ketlen és lelkes építőelemei után az 
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alkotó ember számára van szentelve. 
Az I. gyűrű kettős teremrendszerében 
a lakások mellett azokkal összeköt-
tetésben álló műhelyek sorakoznak, 
melyben a világ összes mesterségének 
gyakorlására, elsajátítására lehető-
ség adatik. Az óriás munkahely utol-
só várként öleli körbe a hegytetőt, ide 
igyekszik mind napi tevékenységét el-
végezni a város lakossága, aki nem a 
termőföldeken dolgozik. Az oszlopos 
alsó kerengőből lépcsők vezetnek fel a 
különböző helyiségcsoportokba, nagy 
ablakok mögött szorgos munka folyik 
a világos varrodákban, a bőr illata ka-
lapács hangjával keveredik a cipészek 
műhelyei körül. Sülő kenyér fénye töl-
ti meg a pékek mindig meleg helyisé-
geit, malom moraja hallik közelében, 
őrlik a lisztet. Más folyosókon csak a 
penna sercenése jelzi, az ajtók mögött 
szorgos munka folyik, írnokok szöve-
geznek hivatalos leveleket, építőmes-
terek készítenek elvarázsolt terveket 
a falterek megőrzésére, festők keverik 
pigmentjeiket a műtermekben, kéz-
művesek hajtják az egyre forgó koron-
gozógépeket. Megint más termekben 
költők szavalják egymás verseit, filo-
zófusok vitáznak, tudósok halmozzák 
ezer oldalas könyveiket, lánglelkű fel-

találók kísér-
leteznek cso-
dálatos gépek 
konstruálásával. 

Hála legyen 
Sinnek, a város 
II. helytartó-
jának, akié a bölcsesség, mert mind a 
házfalakra és az emberi munka gya-
korlatába írt tudás összegyűjtése az ő 
műve. Tisztelettel néz fel rá az összes 
gyermek, mert szülőik helyett, tőlük 
korán elszakadva az épített város ta-
nította meg nekik a világot. Felcsepe-
redvén aztán maguk is a saját család 
terhétől mentesülve, a megélhetésért 
folytatott örökös harc híján ennek 
a tudásnak a gyarapítására szánják 
napjaikat. Az itt élőknek tulajdona 
alig van, a város saját rendje szerint 
gondoskodik lakóiról, hogy gondta-
lan alkotással teljenek napjaik. A ku-
tató szellem nem csak az anyagi világ 
dolgairól tudott meg ezernyi új cso-
dát, hanem önmagáról, az emberről 
is. Miközben új elemeket fedeznek fel 
a vegyészek kémcsöveikben, az em-
beri természet igaz vonásaira is fény 
derül az alkotó életmódon keresztül. 
A boldogság egyik okozója maga a kí-
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sérletező, újító 
tevékenység, 
amelyben elmé-
lyedve az ember 
hozzáad valami 
addig ismeret-
lent a világhoz, 
s ha munkája 

részeként lehetőséget kap minderre, 
közösségének elé gedett, csupatűz tag-
jává válik. Boldogságának része a sza-
bad szerelem is, újat új után kipróbá-
ló, lobogó énje így az élet más oldalán 
sem szenved csorbát, s ezt Mor, a vá-
ros III., szeretett helytartója felügyeli. 
Hogy az egész újító rend működése 
zökkenőmentes maradjon a városban, 
az Pon, a hatalom I. helytartójának 
feladata, akit mindenki tisztel, igazsá-
got adó szavára hallgat, és annak enge-
delmeskedik. Aki pedig észt, érzelmet 
és rendet felülről összefog és mosolyá-
val megold, az maga a halk szavú Me-
tafizikus, kitől minden felnőtt a nevét 
és feladatát kapja.

Neve sokat elárul az itt élőknek benső-
jükről, személyiségükről. Már lakóhe-
lyétől függően is más-más eszközök-
kel kapcsolódik és érti meg a világot 
a város minden polgára, még tovább 

árnyalja viszonyát a mindenséggel, 
hogy éppen a falszakasz melyik képe 
mögött van az otthona. S bár ablaka 
városra és természetre egyaránt nyí-
lik, a kép mégis meghatározza helyét 
a világban, hiszen tudásának ad irá-
nyultságot, és életfeladatának végre-
hajtásában eszközökkel ruházza fel. 
Az eszközök pedig visszahatnak al-
kalmazóikra, és ugyanazt a jelenséget 
mindenki a maga szemüvegén keresz-
tül látja meg. Van, aki egy közönsé-
ges almafa láttán gyümölcsének ízére 
kíváncsi, míg más a számokat kere-
si meg lombjának elágazásán. Ismét 
más a rajta lakó pacsirta dalát hallja 
meg, vagy a földet figyeli, amelyből a 
fa kinő. Az egyik ezt látja, a másiknak 
amaz elkerüli a figyelmét. Megfigye-
léséből származó ismeretét gyakorlati 
tevékenységre, alkotásra fordítja az 
ember, így tágítva egyre cselekvésének 
határait. Mikor a városlakó tehát már 
felcseperedett, ismerete bőséges, és 
eszközrendszerét már felismerte és ki-
alakította, s mindamellett alkotásának 
iránya tiszta és cselekedete újat hoz a 
világba, egy napon finom, íves betűk-
kel írott levelet kap, mely a palotába 
rendeli. Akkor felölti legszebb ruháját, 
arcára fehér boldogság ül, s a Metafi-
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zikus elé járul, aki elárulja neki új ne-
vét. Így hoz az alkotás újjászületést az 
ember számára, s a megújulás kijelöli 
helyét és erényét a közösségen belül 
is. Így vált a IV. gyűrű gránitborítású 
lakásában született, gyermekkorában 
vékonydongájú Petrusból Structor In-
geniosus, azaz Tehetséges Kőműves, 
az I. gyűrű csendes szülöttéből ké-
sőbb Publius Vir Civilis Clarus, tehát 
Fényes Államférfi. A VII. városfalban 
épp a színes Orion-köd mögött látta 
meg a napvilágot a szép arcú Pulcher, 
ki később a városfal képeit rajzolta to-
vább, s kapta a Pictor Magnus, Nagy 
Festő nevet. A III. városfal lakója Flo-
ra, kinek a narancsliliomok állhatatos 
gondozásáért adományozta a Metafi-
zikus a Clivia utónevet. Lakásról la-
kásra költözött az V. gyűrűben fiatal-
ságában Thomas, hogy megértse az 
embereket, s reá szállt később szépen 
csengő, bölcs prózája miatt a Campa-
nula, Harang név. 

Mi lehet végtére a közepén ennek a 
varázslatos városnak, amelynek falai 
közé sűrűsödik az egész világ? Hová 
jutunk, ha elhagyjuk az I. várfal gyű-
rűjének munkától lüktető övezetét és 
felérkezünk a város téri hierarchiáját 

kialakító hegy 
legtetejére? Ta-
lán hatalmas 
könyvtár fog a 
következő ka-
nyar mögül 
előtűnni, benne 
minden tudás 
írott lenyomata rejtőzik, véget nem 
érő polcokon? Vagy egyetem robosz-
tus kőépülete áll őrt az összes övezet 
fölött, falai között szorgos diákok ez-
rei sajátítják el a felhalmozott bölcses-
séget tiszteletre méltó ősz professzo-
roktól az őket körbevevő valóságról? 
S ha nem a meglevő ismeret dicsérete, 
akkor hát az újító technológia temp-
loma, óragép pontosságával halkan 
zakatolva működő gyár kell, hogy a 
tetőt koronázza, ahol azok az evező és 
vitorla nélküli, csodálatos gépek haj-
totta hajók készülnek, amik a gondolat 
gyorsaságával szelik a környező ten-
ger habjait! S ha egyik sem mindezek 
közül, akkor tán gigászi kutatóintézet, 
esetleg hegynyi számítógép, amely a 
világ összes tudása alapján végre vá-
laszt ad az élet értelmére, s megoldja a 
végső kérdést, amit idáig senki megfej-
teni nem tudott… Hiszen egy nép, aki 
minden tudást magáénak mondhat, az 
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egész világban 
gyönyörködhet 
egyszerre, és 
azt megélhe-
ti minden nap, 
bizonyára tud-
ja a kulcsot az 
emberi lét végső 

céljához! Mi van hát a város közepén?

Az utolsó kör íves építményét elhagy-
va már csak saját léptének koppaná-
sait hallja az utazó. Kövezett tágas 
teresedés, kör alaprajzú főtér köze-
pén kupolás épület sziluettje tűnik fel 
az ellenfényben a hegy legmagasabb 
pontján, a lágy esti szellő meglengeti 
a nyurga, díszes pillérek közt kifeszí-
tett, több emelet magas függönyeit. A 
bent titkait körítő falak helyett határo-
ló óriás, de meglepően könnyű drapé-
ria alsó szegélyét elhúzva félhomályos 
térbe lép az érkező. Feje felett mintha 
az éjszakai ég borítaná puhán a va-
rázslatos helyet, s csak a valóság után 
kutató szem veszi ki a 300 láb széles 
szabályos félgömbkupola szerkezetét, 
amelyet a városfalak csodáival egyező 
festmény borít, rajta az összes csillag, 
mely az Egyenlítőről megfigyelhető. A 
kör alaprajzú épület középpontjában 

kisebb belső torony emelkedik, szem-
magasságban áttört szerkezete mögött 
felemelt oltár. Az oltáron semmi más, 
csak két gömb, egy nagyobb s egy ki-
sebb, az ég és a föld jele. A természe-
tet tisztelné tehát ez az állam, ez állna 
a város eszmei középpontjában? Nem 
így van, ez a Kozmosz Temploma, a 
vallás helye. Tudomány helyett itt az 
érzelem, anyag helyett itt a metafizika, 
tény helyett itt a jel kerül középpont-
ba. S a hit és a tisztelet nem annak jár, 
ami látható és megfogható, hanem az 
Istennek. Hármasságában létezik itt 
az Úr, egyaránt Ő az Atya, a Hatalom, 
a Fiú, a Bölcsesség és a Szentlélek, a 
Szerelem. 
 
A Szentháromság elvont valósága itt 
a város életével találkozik, helytartói 
maguk képviselik az attribútumo-
kat, és harmonikus egységgé válik így 
természet, ember és Isten viszonya. A 
nép számára, aki jól ismeri a világ 
gazdagságát, nem kérdés tehát, ki al-
kotta meg mindazt. Nem titok előt-
tük az anyag létezésén túl a szellem 
létezése sem, és minél többet tudnak 
a földi életről, annál inkább biztosak 
az utána következő túlvilági lét örök-
kévalóságában is. A tudomány tehát 
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hitet von maga után, s ez a lét értel-
mének kérdésére a jó felé törekvés ősi 
gondolatánál újabb és igazabb választ 
nem ad. Az emberi élet célját nem a 
tudomány adja meg tehát, hanem hit, 
s az ismeret csak a jó élet eszközeinek 
körét bővíti, az ember szerepét tágítja 
önnön boldogságának megtalálásában. 
Harang kondul magasan a csillagok 
felett, és fény önti el a kupola alatti 
szent teret, megcsillan a 7 bolygó lám-
pása a lemenő nap vörös fényében. A 
nép gyűlik az esti áhítatra, és megtelik 
az oszlopok övezte kör alakú tér. Ma-
gas homlokú matematikusok, éjfekete 
hajú csillagászok, csíkos ingű vidám 
szemű férfiak, sárga kendős tetovált 
kezű asszonyok, erektől átfutott fehér 
bőrű kőfaragók, orgonaillatú gyerme-
kek és napszőke hajú fiatal lányok ül-
nek egymás mellett az íves padsorok-
ban. Tekintetük az oltárra szegeződik, 
ajkuk imát mond az Úristennek. A 
templom előtt a főtér kövén futrinka 
szalad, az égen verébcsapat repül át, és 
nem messze, a függöny mellett kimért, 
karcsú gepárd ül keskenyre húzott 
szemmel, és kecses feszült magányá-
ban várakozik.





Sz
ab

ad
sá

g











bi

A FŐVÁROS MELLETT 

egy kis faluban ismét akasztásra ké-
szülnek. A településre vezető út men-
tén állnak a bitófák, két oldalt poros 
pusztaság, néhány fűcsomó sárgál-
lik csak az egykori dús mezőn. Nem 
messze az állványok mögött koszos 
kis tó, partján az itatóra hordott álla-
tok lábnyoma a sárban. Sovány birkák 
kapargatják a száradt kórókat. Pisz-
kos arcú, félkarú legényke ténfereg az 
állatoktól távolabb, bizonyára lopás 
miatt vesztette el bal kezét, jobbjában 
pásztorbot, unottan vonalakat húz 
vele a homokba. Lassan gyűlik a nép 
is, fogatlan öregasszonyok rángatják 
maguk után unokáikat, okító kárá-
lással mutogatnak az akasztófákra – 
ne lopjál, rongyom, mert ide kerülsz! 
Érkezik a földesúr is, szolgái körülöt-
te. Vesszen a paraszt, aki urát károsít-
ja meg – kiált, hogy az egybegyűltek 
mind hallják. Az itató felé sétálok, ne 
kelljen tovább néznem a komédiát. 

Hónapról hónapra egyre gyakrabbak a 
kivégzések; a parasztok, hogy ne kell-
jen tétlenül végigkísérni családtagjaik 
elgyengülését, éhhalálát, elveszik azt 
is, ami nem az övék. Alig csodálkozik 
azon már a nép, ha fiai keze, karja hi-
ányzik, bátrabb az, aki tesz, mint aki 
elfordítja fejét a gondjaira bízottak 
szenvedése láttán. 

A tó finom hullámokat vet, ahogy 
megborzolja felszínét a szél. Egyszer-
re színes kis cikázást látok a mélyben, 
halacska lenne talán itt a koszos ita-
tóban? Figyelem a vizet és egyre több 
fényes foltocska játszik már az alján, 
körülnézek, kibújt a nap a felhők kö-
zül, ám mi lelhette a szememet, hogy 
megannyi mintát látok moccanni a tó 
fenekén? Arrébb sétálok a part men-
tén, hátha megértem a furcsa jelensé-
get. Ahogy tovább meredek a vízfel-
színre, egyszerre képpé áll össze a sok 
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színes fényfolt. Egy szépséges város 
látszik a széles pocsolyában, távol-
ról látom, kicsit felülről, madárként 
tekintve le rá. Négyzetes alaprajza, 
útjai, házai jól kirajzolódnak, ha ösz-
szehunyorítom kissé a szemem, folyó 
szegélyezi, hidak kötik össze partjait, 
még a fővárosra is hasonlít talán így 
távolról tekintve! Körbenézek, látja-e 
valaki rajtam kívül a furcsa képet a 
vízben, de mindenki az akasztófák 
körül tolong, a tán félkegyelmű pász-
torfiú is csak egyre a homokban turkál 
a bottal. Gyorsan kiverem a fejemből a 
gondolatot, hogy idehívjam az embe-
reket, még a végén azt hiszik, a halál-
raítéltekkel akarok összejátszani. In-
kább még közelebb lépek, hadd lássam 
jobban a kibontakozó csodát. Kitűnik 
már az is, hogy a város egy nagy hegy 
sík platóján található, főútjai négy 
egyenlő részre osztják, mint egy nagy 
kereszt. Olyan közelről, olyan kivehe-
tően látszanak az épületek, az utca is 
épp előttem, már burkolóköveit is meg 
tudnám számolni. Hívogat az út, egy-
re inkább magához von a tómélyi vá-
ros. Utoljára még hátra tekintek – már 
hozzák is az elítélteket –, végső dönté-
semmel összeszedem minden bátorsá-
gomat, nagy levegőt veszek és belépek. 

Azonmód meg-
változott körü-
löttem minden, 
ám meglepe-
tésemre vizet 
nem is éreztem 
magam körül, 
amint elmerül-
tem a képben. Lábam alatt az út még 
meg-megremegett, tán szellő szaladt 
végig odafent, kezemben csomag volt, 
térdemet lépésre kényszerítettem, 
egyiket a másik után. Öltözetem is át-
alakult, vettem észre örömmel, rendes 
ingem, tiszta gyapjúzekém, kényelmes 
csizmába bújtatva vászonnadrágom 
szára. Kedvtelve tekintettem végig 
magamon, kibontottam a kezemben 
levő csomagot is kíváncsian. Élelem, 
tán épp a reggeli van benne, csapott 
meg a sült hús illata, örömmel kor-
dult meg napok óta üres gyomrom. 
Egyszerre eszembe jutott, hiszen a pi-
acról siettem haza kedves feleségem-
hez, a nekem rendelt Kerek Annához, 
akivel már több, mint nyolc éve, hogy 
megtartottuk a lakodalmunkat. Vitt 
a lábam már magamtól is, ismerős az 
utca, nem messze a takaros kis lakás. 
Lassan öt éve éltünk itt, egy másik fi-
atal párral cseréltünk otthont, miután 
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eltöltöttük a kö-
telező két évet 
a vidéki major-
ságban. Szeret-
tük azt az éle-
tet is, gondunk 
kevés volt, nem 
állt távol tőlünk 

a mezőgazdasági munka. Az első év 
elteltével már több, mint 40 főt instru-
áltunk, férfiakat, nőket, és sok újoncot, 
hiszen a ránk bízott termőföldek bő-
séges termést hoztak, gulyánk szépen 
növekedett, gyarapodott. Míg én a 
napszámosokat, rabokat irányítottam, 
és tanítottam az újakat a gazdálkodás 
fortélyaira, addig feleségem a szolgá-
lók és szakácsok munkáját felügyelte. 
Tudtuk, hogy az élet alapja a mező-
gazdaság, és örömmel végeztük ezt a 
teremtő munkát. 

Bár nagyon szerettük a tágas faházat, 
a betakarítás közös ünnepeit, és jól 
hozzászoktunk a korai keléshez és a 
sok, egészséges fizikai munkához, az 
új életet kezdők izgalmával vetettük 
bele magunkat a városi létbe. Azon-
ban itt sem voltunk kénytelenek tel-
jesen lemondani a falusi életforma 
előnyeiről, a ház mögött húzódó kö-

zös kertben ma is gondozhatjuk a nö-
vényeket. Lelkesedésünknek hála az 
egyik legszebb kert lett a mienk az ut-
cában, és szomszédaink is megbecsü-
lik a munkánkat. Hopp, meg is érkez-
tem az ismerős kapuhoz, tárva is, mint 
mindig. Ám mielőtt felmentem volna 
a szobába, átsiettem az előtéren, és ki-
nyitottam a ház hátsó ajtaját. A kert 
varázslatos látványa elém tárult, hát-
rább a gyümölcsfák sorakoztak, sző-
lő, fű, fa, virág mind színesíti, a járda 
mentén kankalin, hóvirág ringatta kis 
fejét a tavaszi szélben. A friss virágillat 
átjárta a házat is, és kisvártatva felesé-
gem hívó szavára kaptam fel a fejemet. 

– Pál, mi tartott ilyen sokáig? Hol jár-
tál? Mindig megérzem a virágillatról, 
ha hazaérsz! – korholt mosolyogva az 
asszony – Vedd le rögvest azt a sáros 
csizmádat!
Lenéztem a lábamra, és láttam, tény-
leg vizes foltot hagytak nyomaim a 
kövön. Próbáltam visszaemlékezni, 
mitől lehet ez, de egyszerűen nem ta-
láltam rá magyarázatot. 

– Csak a piacon jártam, galambom, 
nem tudom milyen vízen gázolhattam 
át út közben! – csóváltam meg a fejem.

– Mindegy is, add elő a reggelit, meg-

megterítettem
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terítettem már, üljünk asztalhoz! – 
döcögve kuncogott, és már kezében az 
étellel fordult is vissza a lépcsőn, su-
hogó szoknyával repült fel az étkezőbe. 

Amikor a lakáscsere gondolata felme-
rült, teljesen mindegy volt, melyik te-
lepülésen kapunk új otthont, hiszen az 
ország 54 városa semmiben nem kü-
lönbözik egymástól. Csak egy napi já-
róföldre vannak mind a legközelebbitől, 
de mi csak ezt az egyet ismerjük, mert 
utazni nemigen lehet, bonyolult en-
gedélyt kapni rá. Nem, a kontinensen 
még sosem jártunk. A keskeny föld-
nyelvet, ami félhold alakú szigetünkkel 
egykor összekötötte a nagy szárazföl-
det, gigászi erőfeszítéssel, közös mun-
kával vágták át a lakók a kezdetekkor. 
A nagy tengeröböl a sziget oldalában 
megannyi hajó biztonságos kikötője, 
ám a háborgó habokról az öbölbe ve-
zető sziklás bejáraton csak itteni ember 
tud bárkájával átlavírozni, így látogató 
is csak engedéllyel érkezik az országba. 
De ugyan, az utazás hiányát nem bán-
tuk egy percig sem, hiszen ez az ország 
a mi szülőföldünk, jobb, igazságosabb, 
mint az összes többi körülötte. Büszkék 
is voltunk rá, hát miért vágytunk vol-
na el innen? Végül a sorshúzáskor úgy 

alakult, hogy 
itt a fővárosban 
kaptuk meg ezt 
a szép, tágas la-
kást, ami sem-
mivel sem rosz-
szabb vagy jobb, 
mint a többieké. 
Az egyforma, háromemeletes házak 
takaros rendben sorakoztak a széles, 
csaknem 20 láb széles út mentén, nagy, 
áttetsző üvegablakaikra a kék ég vetül, 
s a felhők írnak rá játékos mintát. Ré-
gen nádtetejű fakunyhók álltak ugyan-
ezen a helyen a történetek szerint, de 
hála Minden Ház Királyának, már jó 
ideje ezek a kényelmes, tiszta, erős há-
zak váltották fel őket. A terméskő falak 
időtállóak, erősek és szépek is, ezeket 
a lakhelyeket évszázadokon át fogják 
cserélgetni egymás között országunk 
lakói. A város más részein a házsorok 
szürkés kovakővel, gránittal vagy vö-
rös téglával voltak burkolva, de utcán-
ként mindig csak egy anyagot használ-
tak, hogy rendezett egyformaságuk ne 
vesszen el.  

Mindezt, s az egész várost is nagy Épí-
tész Urunk tervezte így, és ahogyan 
itteni életünk csaknem minden szo-

szokását
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kását és rend-
jét, ezt is Neki 
köszönhetjük. 
Ha felmász-
tunk házunk 
lapos tetejére, 
a kőzúzalékos 
felületen kis 

simára kövezett négyzetburkolat volt 
kialakítva, itt le is ülhettünk, hogy kö-
rülnézzünk. Kitekintve elénk tárult a 
település egyszerű, logikus, jól műkö-
dő térképe. Ha a távolt kutatta a szem, 
egészen el lehetett látni a kisebbik fo-
lyó forrásvidékéig, sudár erdő veszi 
körül a hegyoldal ezen részét, körötte 
mindenféle mérművek, téglaburkolatú 
csatornák juttatják a vizet a városba a 
Nagy Mérnök konstrukciója szerint. 
Négyzetes forma városunkat egy ol-
dalról másik, mélyebb, vadabb folyónk 
zúgó sodrása szegélyezte, további há-
rom oldaláról magas, áthatolhatatlan 
kőfal, várárok és szúrós növények ke-
rítése védelmezte. Se ki, se bemenni a 
településre nem lehetett ellenőrizet-
lenül, biztonságos szép életünk kellő 
védelem mellett zajlott így nyugodtan. 

Nagy volt már a sürgés-forgás az ut-
cákon a korai órán, tanulni vágyók és 

kijelölt előadók siettek az oktatóhe-
lyekre, hiszen kétkezi munkája mel-
lett itt mindenki vonzódik a tudomá-
nyokhoz, s amennyi ideje csak marad 
elfoglaltságai mellett, azt esze palléro-
zására, ismereteinek bővítésére szánja. 
Jól látszott a mozgolódás a város négy 
egyenlő kerületének közepén elhe-
lyezett piacok körül is, akinek bármi-
lyen szerszámra, eszközre, alapanyag-
ra volt szüksége munkájához, innen 
igényelhetett. Kézművesek agyagért, 
bőrért, kőért vagy tégláért járultak a 
pultokhoz, az asszonyok lent és gyap-
jút vittek a műhelyekbe. Ők is ugyan-
úgy dolgoztak, mint a férfiak, csak a 
könnyebb munkákban jeleskedtek. A 
város szélén, folyóvíz mentén kialakí-
tott élelmiszerpiacokra a már korán 
talpon lévő szolgálók a megmaradt 
élelmet vitték vissza, a szakácsok pe-
dig már az ebédnek valót válogatták 
és szállították el megrakott kocsikon 
a közös konyhákba. Az élelem legér-
tékesebb része a város határában ta-
lálható kórházba került, hogy ebédre 
az orvosi szaktudással és gyöngéd 
odafigyeléssel ápolt betegek kapják a 
legjobb falatokat. De elég most már 
a bámész nézelődésből, félkegyelmű 
balgaként időzök a háztetőn, ha meg-

meglátott
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látott volna szomszédom, megijedt 
volna léhűtő viselkedésemtől. Okát 
nem tudtam, de mégis jól esett ma haj-
nalban szétnéznem a tetőről városom 
határáig, és rácsodálkoznom óramű-
forma, pontos működésére, mintha 
csak először láttam volna azt.

Munkára fel tehát, másztam is lefe-
lé rögvest, át a lakáson, ki az ajtón, 
már az utcán a szomszédok között 
elvegyülve szedtem a lábam. A köze-
li piacról követ és vésőt, kalapácsot 
kölcsönöztem, bőrtarisznyámba cso-
magoltam az eszközöket, talicskára 
hordtam a súlyos gránitdarabokat. 
Irány a kőfaragó műhely, ahol fiatal ko-
rom óta dolgoztam, úgy, mint egykor 
apám és az ő apja is. A családi legendák 
szerint szépapám még a Lélekfaragó 
Király szolgálójaként tanulta ki a kő-
műves mesterséget, amit ivadékainak 
lelkesen és nagy gonddal adott tovább, 
így váltam én is a kézművesek ház- és 
útépítést előkészítő, irányító csoport-
jának újabb tagjává. Ifjúságom idején 
még a téglát magam raktam, a követ 
vágtam, pattintottam és falazatot ké-
szítettem az építkezéseken, később a 
tanulni vágyó fiataloknak adtam át 
mesterségem csínját-bínját, de a fizikai 

munka szerete-
te miatt gyak-
ran másztam fel 
az állványzatra, 
faragtam meg 
egy-egy zárókö-
vet még mindig 
a kapuk ívén, 
házak ormán. A munka a szigeten la-
kók körében a legfőbb erény volt, aki 
dolgos volt és serény saját szakmájában, 
azt a közösség megbecsülte, aki pe-
dig mestere volt hivatásának, az a nép 
családapjaként fiatalok széles körének 
oktatásában vett részt, később pedig 
egy szomszédság vagy kerület vezető-
je is válhatott belőle. Mivel munkámat 
már jó ideje űztem, és a sima köveknél 
csak a népet és csodálatos országun-
kat szerettem jobban, szabad időmben 
a vezetés ügyeiről és politikai szerep-
vállalásról hallgattam előadásokat a 
hajnali és délutáni oktatásokon. Lelke-
sedésemért tavaly kerületem vezetője 
felajánlotta felmentésemet kézműves 
munkám végzése alól, hogy a városve-
zetés tudományában mind inkább el-
mélyülhessek, azonban nem fogadtam 
el felkérését, mert nem tudtam elkép-
zelni még életemet a véső fogása, az új 
generáció bíztatása nélkül. Ezért is ne-

neveztek
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veztek Élesszívű 
Pálnak, hiszen 
kezem a vésőt, 
fűrészt, kalapá-
csot szorította, 
miközben szí-
vem a népemnél 
volt egyre. 

Az én példaképem, családom segítője 
és mesterségem megalapítója a Terve-
ző Király, az ő küldetését igyekeztem 
továbbvinni, és fenntartani művének 
csodálatos rendjét életem munkájával. 
Hiszen Ő nem csak első uralkodója 
volt az országnak, hanem maga volt 
az Építész Hős, aki a szigetet is meg-
alkotta, elvágva a kontinenstől, aki 
város alapfalait kitűzte, aki utcáinak 
hálózatát felrajzolta, aki házainkat 
megtervezte. S lám, miként függ ösz-
sze a fizikai építés a lelkek építésével, 
ő alkotta közösségünk minden tör-
vényét, bölcs és dolgos életre nevelve 
az embert, megfosztva anyagi függő-
ségeitől, ellátva mindennel, ami szá-
mára szükséges és jó. Királyunk tehát 
a mi teremtőnk volt, aki megalkotta 
számunkra a teret, trónra lépésétől 
számítjuk az időt, és törvényei által 
újjászületett maga az ember is. Az ő 

példáján okulva, tiszteletem jeléül dol-
goztam én műhelyemben, oktattam az 
ifjúságot, és tanultam a törvénykezést 
és a nép vezetését minden nap. Az itte-
ni törvényeknek sehol sem volt párja a 
világon, és ahogyan egyre többet tud-
tam meg belső működésükről, szabá-
lyozásaikról, annál jobban elámultam 
Első Királyunk nagy bölcsességén. 

Munkámba mélyedtem a műhelyben, 
s csak akkor vettem észre az idő gyors 
múlását, mire meghallottam a kürtök 
szavát. Közös étkezésre hívott a hang-
szerek dala, szépen rendben eltettem 
szerszámaimat, kötényemet az ajtó 
mellett szögre akasztottam. Az utcára 
kilépve ismerősök, szomszédok siettek 
vidáman beszélgetve a közös étkezők 
felé. A csarnokok közelében már hí-
vogató illatok keringtek a levegőben, 
frissen sült hús, sajt, zöldség került az 
asztalra. Elfoglaltam helyemet a férfi-
ak között, asztalomnál kisebbik fiam 
szolgált fel aznap. Az idősekkel kezd-
te az ételek kihordását, s illedelmesen 
segített az aggoknak az étkezés meg-
kezdésében. Ő maga majd csak ha a 
felnőttek végeztek, akkor fogott neki 
az ebédnek, így vált tisztelettudó, jól 
nevelt tagjává családunknak, szere-

szeretetteli
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tetteli, megbízható fiává népének. Az 
ebéd közben finoman zengő muzsi-
kaszó hallott, a zenészek műsoruk vé-
geztével ültek csak asztalhoz. Annával 
ilyenkor nem találkoztunk, az asszo-
nyok közösségében ült, közel a kis-
gyermekek helyiségéhez. 

Az étkezés végeztével két óra szaba-
didőm következett. Mivel a munka  
pusztán 6 órát von el a nap 24 órájá-
ból országunk szokásai szerint, min-
denre jut idő a nap felkelte és -nyugta 
között, pihenésre, játékra egyaránt. 3 
óra munka ebéd előtt, 2 óra pihenés a 
közös étkezés után, ismét 3 óra munka, 
majd közös estebéd és játék adta a hét-
köznapok ritmusát. Az esti órákat sze-
rettem és vártam tán a legjobban, ami-
kor az étkezőcsarnokban elül a vacsora 
illata, és előkerülnek a hangszerek, na 
meg a táblák. A Játékok Ura két csodá-
latos szokást is adott a közös szabadidő 
vidám eltöltésére, elménk és lelkünk 
pallérozására a táblák mellett: az egyik 
a Számok harca, a másik a Bűnök és 
erények viadala. Míg az első játékban 
a gyors fejszámolók je leskedtek, amint 
az egymást foglyul ejtő és kiszabadító 
számok  műveletsorait oldották meg, 
úgy a másik a lelkeket tette próbára. A 

Hibák és az Eré-
nyek álltak egy-
mással szemben 
csatarendben, 
és csaptak ösz-
sze a játékosok 
rafinált straté-
giái szerint. Az 
élet játszmáinak tükreként feszült egy-
másnak a dőreség a szorgalommal, s se-
gített egynek-egynek a hazugság és az 
igazmondás. Mértékletesség csillapítot-
ta a bujaságot, az irigység támadására 
az okosság felelt. A két oldal játékosai 
néha izzadtan hajtották össze a fatáblá-
kat: a játék végén, miként a valóságban 
is, nem mindig győzedelmeskedett a Jó.

De vissza a pillanathoz, én balgatag, 
hiszen még csak a déli étkezés múlt el, 
az esti még várat magára. Következő 
két órámat tehát tanulmányaimnak 
szentelem, a Törvénykező Uralkodó 
írásai felett fogok elmerengeni. Or-
szágunk törvényei egyszerűek, jól 
érthetőek voltak, vitás kérdésekben 
azonban tanács ült össze, és az egyedi 
eseteket a kiválasztottak közösen mér-
legelték, és egyetértésben ítélkeztek. 
Bizonyos vétségek esetén alig akadt 
kérdés, visszaeső bűnösök magántu-

ezekben a bekezdésekben  
igen sok volt a betűkihagyás 
vagy betűcsere… Lehet, hogy 
fáradtan íródott? (a tördelő)

magántulajdon-tartása



bq

lajdon-tartása, 
házasságtörés, 
vagy lustaság, 
munkakerülés 
vétségeiben a 
rabszolgaság 
büntetését kap-
ták az elköve-

tők. Más volt a helyzet a házasságuk 
felbontását kérők esetében, akiknek 
kérelme vizsgálat és kihallgatások 
után került elbírálásra. A válás azon-
ban ritka volt az országban, hiszen 
az egymásnak kijelölt házasulandók 
esküvőjük előtt látták egymást ru-
hátlanul is, így választásukat maguk 
hozhatták meg a nekik szánt pár ken-
dőzetlen fizimiskájának ismeretében, 
még a frigy létrejötte előtt. Így tör-
tént ez szüleinkkel és közöttünk is a 
feleségemmel is, s a bölcs szokásnak 
köszönhetően a házasságok ez által 
egy életre szólóak és boldogok voltak. 
Fontos is volt ez a nép számára, hiszen 
a közösség alapeleme és összetartó 
ereje a család. A nagycsaládok, több 
generáció is akár együtt élt, egymás-
nak aktívan segített, de egy háztartás 
sosem haladta meg a 16 felnőtt számát, 
s ha túllépte, a fiatalabbakat más csa-
ládokba helyezték át. 

Ahogy a rokoni közösség, úgy a város 
sem nőtt a területéhez mért ideális 
népesség fölé. Ha mégis megtörtént 
volna, a Hódító Király rendelése sze-
rint új gyarmatot alapított a polgárok 
egy csoportja, akár harccal is elfoglal-
va a más népek által parlagon hagyott 
földterületeket. Azok a népek ugyan-
is, akik nem művelték meg országuk 
földjeit, nem voltak arra sem méltók, 
hogy megtartsák azt, s az Egyenlőség 
Királya küldetésével érkezőknek igaz 
harcuk volt, hogy azt elvegyék, és sa-
ját hasznukra fordítsák. A háborúkat 
azonban nem saját népünk, hanem 
mindig zsoldosok vívták jó pénzért – 
a nálunk értéktelen aranyért és ezüs-
tért – országunk nevében, érdekeinket 
képviselve, s hogy az ország fiainak 
életüket ne kelljen kockára tennie a 
terjeszkedéskor, az új területekért ví-
vott harcban. A természet szerinti élet, 
a dolgos munka tehát mindennél fel-
jebb való volt. 

Filozófus Uralkodónk is erre jutott 
a lét nagy válaszainak, a boldogság 
mibenlétének keresése közben: min-
den cselekvésünk a természet szerinti 
gyönyörűségre irányult. Ám az élet 
adta boldogság hajszolása nem vehet-

vehette
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te át az uralmat az ember felett, s szem 
előtt kellett tartanunk, hogy az em-
bertársainknak adott segítség, a má-
sok derűs életének támogatása értéke-
sebb, mint a saját magunknak szerzett 
öröm. Az eszünk vezérelt tehát az eré-
nyek gyakorlására, az Isten szereteté-
re, az igazi élmények megválasztására. 
Lelkünk gyönyörűsége a szellemi élve-
zet, az értelemben és igazságban való 
elmélyedés volt, s erre a folyamatosan 
tanulni vágyó polgárok mindig készen 
álltak. A test élvezete lehetett fizikai 
érzésből adódó, de lehetett anyagta-
lan is, mint amilyen a zene volt – ezért 
is volt szokás közösségi eseményeken, 
étkezéskor az egybegyűlteket muzsi-
kaszóval szórakoztatni. De az ember 
legfontosabb gyönyöre mind felett a 
természetes egészség, a fájdalmak, kí-
nok hiánya kellett, hogy legyen, ezért 
szükségszerűen minden ép testű em-
bernek boldogságban s jókedvben kel-
lett töltenie bármely egyszerű munka-
napjának minden percét.  Országunk 
lakói számára tehát a természettől 
való volt mindennek mércéje, s a Tör-
vényhozó Király rendelései is mind 
ezen alapultak. Se pénz, se kincsek 
halmozása, se lusta semmittevés nem 
volt természet szerinti, sem a mérték 

tévesztése az 
élvezetek terén, 
vagy a felelőt-
lenség, s aki ez 
ellen vétett, an-
nak büntetést 
kellett szenved-
nie érte.  

Az ország polgárai, akik megszegték a 
törvények rendjét, súlyosabb büntetést 
kaptak, mint az idegenből származott 
hadifoglyok, hogy a vezetők példát 
statuáljanak, s elrettentsék a népet a 
bűnök elkövetésétől. A rabszolgaság 
bevett ítélet volt a súlyos gaztettek ese-
tén, így a bűneikért vezeklők végezték 
el a városban a szolgai, szolgálói mun-
kákat. Feleségem keze alatt így dolgo-
zott a háznál két házasságtörő asszony, 
s magam is több tucat magántulajdon-
láson, gyűjtögetésen ért szolgát irá-
nyítottam az építkezéseken. A nagy 
bűntettek elkövetőit és a visszaesőket 
halál sújtotta, míg a kisebb vétségeket 
elkövetők még hosszú szolgálat után 
felmentést is kaphattak a fejedelemtől, 
ha bűnbánatuk bizonyítható volt. A 
Lelkek Építészének törvényei alapján 
hasznosabb volt a közösség számá-
ra, ha az elítéltek munkát végeztek, s 

így
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így kénytelenek 
voltak visszaad-
ni valamennyit 
abból, amit el-
vettek a néptől, 
példájuk pedig 
jóságra és a tör-
vények tiszte-

letére nevelte a polgárokat. Megesett 
az is, hogy szegényebb szomszédos 
országból érkeztek családok szolgá-
latra, hiszen hála a dolgos polgárok-
nak, bőséges mezőgazdasági termelése 
miatt a sziget a lakosságánál nagyobb 
népet is képes lett volna gazdagon el-
tartani. Ezek a szolgák azonban jobb 
ellátásban és könnyebb munkákban 
vettek részt, mint az ország rab fiai, 
mert ezek nem tehettek saját állapo-
tukról, azok viszont rászolgáltak és ja-
vulásuk érdekében kellett munkájukat 
végezniük. 

Mindezeket felfrissítve emlékezetem-
ben, a tanulóidő elteltével építkezésre 
mentem, hogy felügyeljem a kőmű-
vesmunkát. A gyorsvizű folyó régi 
kőhídjának felújítása, megerősítése 
zajlott, hiszen mindennél fontosabb 
volt, hogy ahogyan a törvényeket tisz-
teltük, betartottuk és továbbadtuk, 

úgy a Felszabadító Fejedelem tervezte 
építményeket se engedjük minőségé-
ben, teljességében fogyatkozni, romla-
ni. A faragott kövek tisztítását magya-
ráztam a fiatal kőműves tanoncoknak, 
hogyan kell a felfutó növények gyö-
kereitől megszabadítani az elemek 
közti fugákat, nehogy az élet a halott 
követ szétfeszítse, s akárcsak egy elem 
meglazulásától az egész konstrukció a 
mélybe omoljon. Közben rabszolgákat 
hoztak kocsin, a nehezebb munkák, 
kövek hordása, állványzat építése, és 
a veszélyesebb feladatok, a mélyben 
zúgó folyam feletti munka a pillére-
ken volt az ő feladatuk. Felsorakoztak 
elém a szolgák, végigfutott arcukon a 
tekintetem. A számat már szólásra is 
nyitottam, de megakadt a hangom, az 
utolsó férfi a sorban olyan ismerős volt 
valahonnan. Közelebb léptem hozzá, 
szemügyre vettem. Kissé mintha pisz-
kos lett volna az arca és vállára tekint-
ve láttam, ruhája takarta, de mintha 
hiányzott volna az alkarja a könyöke 
alatt. Tekintetébe fúrtam tekintete-
met és egyszerre velőmig ható pánik 
lett rajtam úrrá. A rabszolga tekintete 
unott volt, szomorú, de egyben vádló 
és valami őserővel teli. 

A rabság
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A rabság mégsem a természet szerint 
való – nyilallt belém a felismerés. Ro-
hannom kellett volna a törvényhozás 
tereibe, hogy a városvezetést megy-
győzzem, szörnyű hibát követtek el! 
De hiába erőltettem az elmémet, a 
város térképén sehol sem leltem eze-
ket. El kellett volna mondanom az 
iskolákban a gyermekeknek, eddig 
félrebeszéltek tanáraik, nem lehetett 
az egyenlőség válogató! Bárhogy is 
kínlódtam, az iskolákról sem tudtam, 
hol lehettek a városban. A félhomá-
lyos templom terébe kellene belekiál-
tanom, ahol mindenki saját vallását 
szabadon gyakorolhatja, hogy nem 
lehet a szeretet kegyetlen! Úgy érez-
tem, menten megőrülök, magamra 
kell maradnom, el kell távolodnom a 
többi lakótól, hogy egyedül maradhas-
sak a gondolataimmal. De hát hova is 
mehettem volna, hiszen a lakás kapu-
ja tárva nyitva volt, a szobák ablakai 
áttetszőek voltak, a műhelynek még 
csak ajtaja se. Dehát minek is keresem 
ezeket, a folyamatos kontroll a legjobb 
tanító, s az átlátható város maga az is-
kola! El innen, ki ebből a városból! De 
hát hogyan menekülhettem volna el 
észrevétlen a két széles úton minden-
ki szeme láttára, ha még mellékutca, 

letérő sem volt? 
Hogyan mász-
tam volna át a 
magas városfal 
négyzet me-
redélyén, ug-
rottam volna a 
mélybe az alant 
tátongó várárokba vagy a sövény közé 
úgy, hogy életem megmaradjon? Ve-
szett volna el az Öntelt Király, aki tán 
négyzethálós füzetlapján találta ki a 
négy részre osztott várost, s erre feszí-
tette fel magát az embert is!

Egyszerre ránéztem a híd alatt futó 
folyóra, s nem láttam a mederben vi-
zet. Hiszen a folyó neve Száraz! Visz-
szatekintettem a hátam mögé az eme-
letes házak és csarnokok sokaságára, 
de elhalványodott árnyak néztek rám 
vissza, már annak is mintha nyoma 
veszett volna. De hát a város neve 
Láthatatlan! A király neve pedig Se-
holsincs, ahogy az egész országé is! 
Megremegett a kép, mintha hullámok 
csapkodták, habok barázdálták volna 
a haragos imágót a szemem előtt.

Kezeket érzek a vállamra és a lábam-
ra kulcsolódni, karok rángatnak, von-

vonnak
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nak magukkal. 
Ocsúdok és víz 
folyik a szám-
ból, csurom a 
ruhám is, ci-
pőm valahol 
elveszett. Em-
berek állnak fe-

lettem, ahogy a tó partján fekszem a 
sárban, kihúztak a vízből, mert belees-
tem, mondják. Köröttem krikszkrak-
szok, rajzolatok a homokban, testem 
súlyával, vizes rongyaimmal már egé-
szen összekevertem a szemcséket, else-
pertem a képet, aligha érthető a min-
tázata. Nézem mégis, hátha megértem, 
s csak kiveszem még, mintha négyzet 
alakú platón város állna a rajzon, főút-
jai négy egyenlő részre osztják, mint 
egy nagy kereszt. Feltekintve látom, 
ahogy mellettem félkarú pásztor áll, 
botja egy kezében. Rám mosolyog és 
az út felé mutat. Három bitófa áll üre-
sen, s vet lángot a reggeli napfényben. 
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A NAGY ÉPÍTŐ-JÁTÉKRÓL 

írok, ami a mai városok létrehozásá-
nak egykori receptje volt. Korszaka 
már letűnt, de fontosnak tartom, hogy 
a jövő nemzedékei, a szabad emberek 
új generációinak számára lejegyezzem 
ezt a nagy, évszázadon átívelő kísér-
letet, ami a mai gél-térstruktúra meg-
alapozója volt egykor. Az egész egy 
egyszerű, nagy közös játékból indult, 
amelyben mindenki a maga uraként 
kezdte megtanulni az egyén és közösség 
azóta már cizellálódótt új életmód-sza-
bályait. A játékosoknak el sem kellett 
hagyniuk munkahelyeiket, otthonaikat, 

számítógépeik előtt ülve léptek be a tár-
sasjáték mindenki számára elérhető 
nagy, udvarias, közös terébe. Az évti-
zedek alatt egyre többen választottak 
így új lakóhelyeket maguknak, a sza-
badföld-program sikere vitathatatlan 
volt. A letűnt, régi térstruktúrák unal-
mas, kényszerített mintázatát átvette 
a szabad-tér kötetlen burjánzása, ami 
később az egyén szándékainak kitelje-
sedésével, az anyagok átformálásával 
és az építés-bontás-újraépítés dinami-
kájának ugrásszerű felgyorsulásával a 
gél-térstruktúrához vezetett. 

A bábu
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A bábu a startmezőre áll. Előtte a tár-
sasjáték még kietlen, csend-üres tere 
tátong, ám hamarosan benépesedik, 
dimenziót vált a sík, virtuális világ. 
Házak nőnek ki majd az anyagtalan 
tábla birodalmából, a település életre 
kel, a tér-idő háló részeként befogad-
ja majd a mindennapokat. De mire 
otthonok, gyárak, közösségi házak, 
kertek sorakoznak majd a ma még 
szárazföldként nem is létező, víz bo-
rította helyen, addig a valóság és a já-
ték ezerszer is összekapcsolódik, lét 
és vágy határmezsgyéjén táncol az új, 
állandóan alakuló város. A játékosok 
döntéseket hoznak majd a szabályok 
betartása mellett, útjaik közelednek 
egymáshoz, vagy eltávolodnak, egy-
más mellé érnek, összecsapnak, vagy 
összefognak. A víztükörben ezer le-
hetséges város-arc sejlik fel. A hullá-
mok sokasága megtöri az egy várost, 
hiszen ez az egy maga az összes város, 
az állandóan alakuló, változó, maga is 
vízként folyó, megfoghatatlan ősi vágy, 
ahol egyén és közösség összeforr a vá-
lasztások szabadságában.

A játékkönyv pontosan definiált sza-
bályai szerint az új lakó elsőként tel-
ket választ magának. A sokféle par-

cella közül 
bármelyik az 
övé lehet, ame-
lyik még sza-
bad. Számta-
lan hosszúkás, 
négyzetes, ka-
nyarodó, szög-
letes vagy amorf, ezernyi különböző 
méretű és elhelyezkedésű szabad for-
ma táncol a hatalmas szőnyeg hátán, 
ami maga lesz a városszerkezet. Az 
absztrakt rajzon vonalak jelzik a ha-
tárokat, és a már foglalt telkek tu-
lajdonosainak fényképe mosolyog a 
virtuális ábrán. Fel lehet keresni őket 
a valóságban is – egy beszélgetés cél-
jaikról, életmódjukról segíthet, hogy a 
szomszédját is megválassza az új tele-
pes. Kimenni a helyszínre persze még 
nincs mód, hiszen a telek születése 
előtt történik a választás. Földfeltölté-
sen épül majd az egész város, a tenger 
hullámai alól sokszor kipróbált, biztos 
eljárás során bújik majd elő az új szá-
razulat – az ember alkotta szabad-föld. 
A tenger többé nem állíthatja meg a 
bárhol lakni vágyó embert: ha szük-
sége van a vízi birodalom területei-
re, elvesz belőle magának, kiszárítja 
azt. Így most még csak a geometrikus 

alakzatok
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alakzatok ad-
nak kiindulást, 
nincs se dom-
borzat, se nö-
vényzet, hiány 
a táj. Minderről 
majd a tulajdo-
nos gondosko-

dik, erdő-mező vízfelület előirányzott 
összesített százalékos értékeinek be-
tartásával, amikor abból az üres for-
mából a képernyőn egyszerre dráma-
ian valós, puszta szárazföld válik, és 
egyszerre a talpa alatt érzi a friss rögö-
ket, egy teljesen új, ember teremtette 
szabad élet kezdetét.

A telekválasztó induló lépése után a 
házkészítő fázis mezői következnek. A 
szabad ember teremtő ember – többé 
nincs szüksége másra, aki megmondja 
neki, mire van szüksége… Hiszen sa-
ját életmódját, vágyott lakhelyét min-
denki maga ismeri a legközelebbről, 
külső tervezők, építészek bevonása 
csak túlbonyolítottá, nehézkessé teszi 
a háztervezés folyamatát. Ők a szabad-
ságot korlátozva ósdi vagy éppen ak-
tuális divat szerinti normákba, ideák-
ba, mintázatokba vagy formanyelvbe 
kényszerítik a használó képét saját há-

záról. Ez a fals, torz arckép sosem le-
het az igazi, belülről jövő, kreatív vízió, 
amely minden szabad ember lelkében 
szunnyad a vágyott otthonról. A ház-
készítő így teret enged a használó ki-
bontakozásának, ezernyi mintaépület 
közül választhat a leendő lakó. Van 
itt inspiráló példa számtalan: francia 
kastély, indián sátor, viktoriánus pa-
lota, városi téglaház, nemezes jurta, 
mediterrán villa, modern közösségi 
lakóház, falusi meseház, sok eme-
let magas karcsú torony vagy éppen 
földben megbújó dombház. Mindenki 
nyugodtan választhatja azt, amelyik-
hez mindig is kedve volt, a típus ere-
detijének földrajzi fekvése, anyaghasz-
nálata, háttere nem jelent itt semmit, a 
szabadság habokból születő új földjén.

Kibontakozóban a képernyőn a táj 
arca. Olyan ez a hely, mint a haszná-
lója, a mindent és mindenkit elfogadó, 
befogadó, bármit elérő, mindenható 
ember. Nincsen múltja, nincsenek em-
lékei. Ha mégis, akkor a tenger hangja 
hallatszik talán elvarázsolt éjszaká-
kon, az egykor itt lüktető hullámok 
morajlása, vizet felhasító sziklaszirt 
meredélye, korallok, planktonok dísz-
doboza. Reggelre azonban elmúlik 
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mindez, a napfény már nem a víztük-
rön, hanem kombájnok, üvegházak 
felületén csúszik meg, halcsapatok 
helyett fehér iskolába tartó gyerekek 
hosszú sorát világítja meg. A fák kö-
zött hol nyersbeton modern családi 
ház szögletes formái, hol rusztikus ko-
vácsoltvas kerítés takarásában rejtőző 
párkányos téglaépület tűnik elő. Aho-
gyan a szabad nők és férfiak, a táj is új, 
friss, kötöttségektől mentes, ezerféle 
lehetőség rejlik benne, napról-napra, 
hétről-hétre változik, alakul. Evolutív 
várostervezés – mondta a tudomány 
akkori állása. A fejlődés, ami a csodá-
latos embert is kifejlesztette, világunk 
alapvető mozgatórugója – miért ne 
lehetne lakóhelyünk kialakulásának 
is természetes módja? Az állandóság 
ósdi béklyóját örökre meg kell szün-
tetni, hiszen a lehetőségek kiaknázá-
sának kerékkötője. Az új, a jobb, az 
épp megtetsző átveszi a helyét, így 
épülnek át házak, változtatnak telket, 
akár életmódot is az itt élők pillanat-
nyi igényeiknek megfelelően. A ház-
tervező alkalmazás teljeskörűen segít 
ebben: a tervezés, költségvetés, kivite-
lezés organizálása mind pár gombnyo-
mással elvégeztethető a gépek memó-
riájának varázslatával. 

A tájban tehát 
folyamatosan 
változó útháló-
zat mentén, at-
tól hol közelebb, 
hol távolabb el-
helyezett ezer-
arcú épületek 
rendszertelen mintázata bontakozik 
ki. Néhol hasonló típusú házak rende-
ződnek egymás mellé. Itt a szomszé-
dok munkája talán összekapcsolódik, 
összefügg, másutt az épületek megrit-
kulnak, eltávolodnak egymástól – nem 
számít a környezők együttműködésé-
re az új telepes, hiszen mindenki úgy 
él itt, ahogy neki tetszik. Az önállóság 
elvárt, alapvető tulajdonsága a szabad 
embernek: a bármire képes lakó építi 
ki a telke előtt húzódó útszakasz inf-
rastruktúráját, köteles megoldani az 
energia, víz és hulladékhasznosítás 
módját az előre lefektetett ökologi-
kus szempontrendszer figyelembevé-
telével. Bár javasolják az élelmiszer 
egy részének megtermelését a háztáji 
kertekben, szükséges kiegészítését el-
osztóhelyeken lehet egymástól besze-
rezni. Aki pedig környezetszennyező 
tevékenységet folytat, gyárat vagy üze-
met épít, az tevékenységéből származó  
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profitjából or-
vosi rendelő 
létrehozását, 
óvoda, iskola 
építését fogja 
cserébe finan-
szírozni. A tele-
püléseket kör-

nyező és a telkek területének megadott 
hányadát borító zöldövezetek méretét 
is csak akkor lehet módosítani, ha va-
laki cserébe az élelemtermeléshez vagy 
a levegő tisztításához más módon hoz-
zájárul, s így a lakosság tiltakozását 
hatástalanítja. Résztvevők csak vég-
ső esetben esnek ki a társasjátékból 

– akkor, amikor a közösség érdekeit 
egyéni vágyaik elérésekor nem tartják 
tiszteletben. 

Az egykori ósdi városok primitív el-
vek alapján meghúzott, zónákra osz-
tott elrendezését elhagyva Szabad-
földön a különböző rendeltetések és 
a társadalmi rétegek is folyamatosan 
keverednek. Az egyik leendő utcán vé-
gighaladva, míg balról szélmalmok ke-
lepelnek a levegőt gyúrva, jobbról vil-
lák csoportja tűnik fel. Mellettük nem 
messze konténerekből épített üzem 
parkolója nyílik, azzal szemben hatal-

mas park és halastó nyúlik el. Tovább 
haladva magas kilátótorony nyújtóz-
kodik az út mentén, mögötte közössé-
gi ház és munkahelyek kis komplexu-
ma. Sportpályákon edzik magukat a 
szabad emberek a baloldalon, jobbra 
zöldtetős házsor keretez egy kis ligetet. 
Gyerekek visonganak az óvoda játszó-
terén, a következő sarkon műhelyek 
színes sora indul a múzeum felé. Sza-
badföld útja színes, izgalmas forgatag, 
változékony, játékos, néha meglepő 
funkciókapcsolatok keretezik, sehol 
az egysíkú monofunkcionalitás, hi-
ány a leszakadó, zárványszerű lakó-
közösségek problémája. A szimultán 
zajló egyéni fejlesztéseket, a sűrűsödő 
beépítés folyamatát és az újonnan be-
kapcsolódó szomszédos települések 
átalakulását a telekkészítő pódium 
fogja össze. Itt az építészek csak straté-
giákat adnak a város fejlesztéséhez, de 
maga a városkép kormányzati dönté-
sek és bonyolult bürokratikus útvesz-
tők helyett a leendő lakók választásai 
nyomán alakul ki, így sohasem látott 
gazdasági, szociális és építészeti válto-
zatosság jellemzi a kreatív, önszerve-
ződő, folyamatosan születő települést. 
Az állandó alkalmazkodás, a válto-
zások gyors követése a szabad ember 
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fejlett tulajdonságai, hiszen így képes 
felülkerekedni mindenen, amit a tár-
sasjáték forgandó szituációi az életben 
hozhatnak számára. A jövőben a kihí-
vást, a problémamegoldás lehetőségét 
keresi és többé már nem a biztonságra 
törekszik. Számára minden viszonyla-
gos, vágyai végleg átalakultak. 

A szabad ember monologikus, tükör-
ben nézi önmagát, nem a mások tekin-
tetében. Szabadföldön élni személyes 
élmény, vágyak, álmok megvalósulása 
teszi édeni szigetté a köddé vált tenger 
hűlt helyén. Elszigetelődésről azonban 
nem lehet beszélni: az egész civilizált 
világ értékrendje ma a szabadságon 
alapul. Azt pedig, hogy mindez a kö-
zösségi léttel hogyan összeegyeztet-
hető, egyre inkább megtanulják az 
emberek. Szabadföld az első kísérle-
tek egyike, ahol a „jó nekem” és a „jó 
nekünk” közti keskeny pengén táncol 
a vállalkozó szellemű játékos, és pilla-
natokra úgy is tűnik, különböző hely-
ről érkező, más-más háttérrel, célok-
kal rendelkező szomszédok is képesek 
a békés életre egymás mellett. A világ 
értékrendjét koronázó szabadság he-
gemóniája ezen a helyen töretlen iga-
zán, de a társasjáték szabálykönyve  

nem kínál re-
ceptet a min-
denkinek jó 
élet módjára – 
igazán csak az 
egyéni kibonta-
kozáshoz szük-
séges alapszi-
tuációt teremti meg. A jó élet víziója 
pont olyan itt, mint a szigeten kívül, 
éppen csak létrehozásának iránya el-
lentétes a kint vezetők előre elkészítte-
tett tervei alapján induló kezdeménye-
zésekével. Itt a lakók kizárólagos urai 
városuknak, az irányítás és hatalom 
az ő kezükben összpontosul – de elve-
ik olyanok, mint azok az elvek, amik 
vezetőiké lennének, ha nem hiányoz-
nának vezetőik. Szabadföld tehát nem 
maga a világ, de nem is különbözik 
attól, inkább annak tükörképe, ahol a 
fentről le lentről fel.  

A társasjátékban mindenki győzni 
szeretne. A szabad ember erős és jó 
döntéseket hoz, átlátja az egyének kö-
zötti szerteágazó kapcsolatrendszer 
bonyolult érdekhálózatait. Általános 
társadalomfelfogás nem zavarja hely-
zetértékelését, mindig az adott idő-
pillanat valós szituációját vizsgálja. 

Hatékonyan
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Hatékonyan kö-
veti másokkal 
szemben önnön 
érdekeit, amit 
saját hasznának 
vél. Jól tudja, 
hogy a játéko-
sok közti kap-

csolatok alapvetően hatalmi konku-
rencia-viszonyok, ahol mindenki függ 
a többiek cselekvésétől, de senki sem 
tudja, hogyan fog cselekedni a másik. 
A szabad ember éber, ellenszegül és 
elhárítja a veszélyeket, amik szabad-
ságában korlátoznák. És bár ezerfajta 
egyéniség bontakozik ki a város szívé-
ben, identitását mégsem veszti el a te-
lepülés. Bármi is történik a világ távoli 
helyein, itt mindig, mindenki megta-
lálja majd a végső értéket, ami az em-
bert emberré teszi. Szabadföld szabad. 

Egyetlen változatlan hely van Szabad-
föld városszövetében. Egyetlen pont 
az, ami mellett elcsapnak a hullámok, 
kikerülik az áramlatok. Körötte át-
épül a környék állandóan, ahogyan 
mindenhol másutt a városban, csak ez 
a csendes liget érintetlen, nem mozog 
sehová. Mélyén takaros, szép épület 
bújik, egyszerű vakolt kubusán végig-

simít a déli nap. Ez az elmegyógyinté-
zet. A szabad emberek építették még 
az új föld létrehozásának elején, hogy 
azok, akik már nem szabadok, mert 
elméjük korlátok közé szorítja őket, 
az állandóság, a szokás, az ismétlődés 
gyógyszerével enyhíthessenek kínja-
ikon. Az itt lakó, méla mosolyú ápol-
tak egykor épp olyan szabadok voltak, 
mint a kintiek, de ezt az értéket, és az 
olthatatlan vágyat, hogy győzhessenek 
a társasjátékban, egyszer elvesztet-
ték. Sokan közülük nagy vállalatokat 
vezettek, kockázatos üzleteket, pénz-
ügyi intézményeket igazgattak, vagy 
szépségversenyeket nyertek. Legtöb-
ben közülük azonban egykor építészek 
voltak.
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NÁLUNK AZ ÉG 

50 méter magas, és a kertünkben egy-
szerre van esőerdő és sivatag. 

A föld alatt gépészeti szint húzódik, 
milliónyi tekergő csöve működteti és 
fenntartja a burkokon belül az életet. 
A hét buborék, a Föld egykori hét bi-
omjának szelencéje jelenti életünk ösz-
szes terét, egy apró, de még működő 
teljes rendszert. Az élethez szükséges 
minden összetevő adott a héjakon be-
lül, a speciális átlátszó felületek áten-
gedik a napfény UV-sugárzását, a föld 
alatti gépészet biztosítja a szükséges, 
szabályozott mennyiségű párát és az 
esőt a különböző éghajlatok kialakí-
tásához. Így lehetséges, hogy a burkok 
a trópusi, a mérsékelt övi, a tajga, a 
tundra, a mediterrán és a sivatagi kö-
rülményeket is rekonstruálják a prog-
ramozott működésnek köszönhetően. 

A gépekkel fenntartott környezet va-
jon elegendő arra, hogy az embert ma-
gát is helyreállítsa?

Kívülről anyag nem lép be, és belülről 
nem távozik, ahogy többé ember sem 
közlekedik át a buborékokon. Aki itt 
él, itt is marad, hiszen a kinti körül-
mények már nem alkalmasak embe-
ri életre. A rendszer zárt, elszigetelt 
kicsiny világ a felborított rendű földi 
élővilágban, ahhoz már csak pány-
vákkal és gigászi kőhorgonyokkal 
rögzítve, szinte a felszín felett lebeg 
ez az apró, érzékeny kozmosz. A ha-
talmas kupolák tartószerkezete alig 
nagyobb súlyú, mint a bennük levő 
levegőé együttvéve – a buborékokat le 
kell terhelni, hogy ne emelkedhesse-
nek fel egy-egy nagyobb szélrohamtól. 
Léghajónkat féltve várjuk, hogy véget 

érjen
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érjen az irányításunk alól a már rég 
kicsúszott kinti vihar. Vajon az ember 
önnön létét irányítja-e még valamer-
re, vagy a túlélés maradt meg végső 
életcélunknak?
A finom gömbök belsejükben a kísér-
leti élet rekonstruált csodáját őrzik. A 
biomok növényzete és vizei az em-
beri létezéshez szükséges oxigénnel 
látják el a bent élőket, az előre megírt 
programokat és terveket szigorúan 
követve. A beköltözés előtti sok éves 
próbaüzem során az összes lehetséges 
hibát kiküszöbölték az új világ mér-
nökei. Akkor még megesett, hogy az 
oxigénszint lecsökkent, és csak hóna-
pok embert próbáló munkája révén 
sikerült megtalálni az elillant gázt a 
nagy kiterjedésű beton felületekben, 
a mesterséges természet új hegyeiben. 
Többé már nem használnak azóta ha-
gyományos betont a biomok területén, 
csak kaolinit eredetű alapok épülnek, 
hiszen a buborékok működésének 
legfontosabb kritériumát, az emberi 
élet kulcsát jelentő levegőt zárt rend-
szerben elszívja a régi Földön elterjedt 
építőanyag. A burkok hatszög-három-
szög-hatszög tartószerkezetre feszített 
etilén-tetrafluor-etilén kopolimerből 
készültek, egy különös, átlátszó, ön-

tisztuló, kis tö-
mege ellenére 
rendkívüli szi-
lárdságú anyag-
ból, ami 25 évet 
is kibír csere 
nélkül. A milli-
méter vastagsá-
gú felület három, egymástól eltartott 
rétege az az érzékeny héj, ami tökéle-
tesen elválaszt és megóv bennünket a 
kinti világtól, mégis utolsó kapocs-
ként vizuálisan össze is köt vele. Így 
a burok folyamatos karbantartása 
amellett, hogy létezésünk egyik kri-
tériuma, lelki imperatívusz is. Az 
anyagok forradalmának történelme 
buborékjainkban ér tetőpontjára, az 
újraalkotott kicsiny Föld-sejt már nem 
hagyományos, természetes elemekből 
épül, belső formáiban mégis hasonló 
azokhoz. Az ember meg tud-e marad-
ni természetes valójában a műanyag 
kozmoszban, vagy már csak hasonló 
lehet önmagához?  
 
Reggelenként, ha a kinti szélsőséges 
viharok miatt a fény hiánya veszé-
lyeztetné a benti növényeket, bekap-
csoljuk a belső Napot. A termőföldek 
szárazságának első jeleire öntözőrend-

öntözőrendszerünk
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szerünk esőt 
csinál. A taj-
gán néha havat 
készíttetünk a 
hűtőelemekkel, 
ilyenkor min-
denki átszalad 
az északi erdők 

gömbjébe és belefekszik a fehér csodá-
ba, élvezi a ritka jelenséget. Apály- és 
dagálygépeink áramlatokat keltenek, 
ventillátoraink szelet dagasztanak. 
Naponta akár többször is felmászik 
valamelyikünk az égre, és kicserél egy 
tömítést, vagy letisztogat egy hatszög 
formájú pikkelyt magasan felettünk. 
Fel sem kell néznünk, a szerkezet 
rasztere már csukott szemünk előtt is 
megjelenik, de felhőt már nem rajzol-
nak a gyerekek a kifestőkben a kékség-
be. Érzékelésünk már csak a gömbök 
belsejében létező világot fogja be. A 
téli program lejárta után ünnepet tar-
tunk a burkokban, koszorúkkal díszít-
jük fel az acélhatszögeket a lakóterek 
körül, és a hangszórókból zeneszó hal-
latszik. A mérnökök csendben elindít-
ják a gépeket átállító tavaszi parancs-
sort. Vajon meddig játsszuk el még, 
hogy nem mi magunk működtetjük a 
minket életben tartó technológiát? 

A próbaüzem alatt hét kutató lakott a 
hét buborékban. Számukra még furcsa 
volt, hogy élelmüket maguk állítják 
elő, hogy egy egyszerű ebédhez lisztet 
kell őrölni, kecskét kell fejni. Elenged-
ték az üzemek és kész termékek adta 
kényelmet, újratanulták a földműve-
lést, kertészkedést, az alapvető szak-
mákat. A komfort fogalma átértelme-
ződött mindennapjaikban, lemondtak 
az egykori tv-műsorok sugározta koz-
metikumoktól illatozó, csillogó divat 
világáról, overáljaik zsebe a buboré-
kokon belül teljes mértékben haszna-
vehetetlen pénz helyett szerszámokkal 
telt meg. Ahol semmi sem megvásá-
rolható, ott az értékek is átalakulnak. 
A kétkezi munka a lakók mindegyike 
számára kötelező, megbecsült tevé-
kenységgé minősült, ugyanakkor a 
programozás is az élethez szükséges 
alapkövetelménnyé vált, hiszen a gé-
pek meghibásodását bármelyikőnk-
nek ki kell tudni javítania a rendelle-
nesség észrevételekor azon nyomban. 
Mi vagyunk a „kapáló tudósok” első 
nemzedéke – ahogyan magunkon 
szoktunk derülni. A Hetek tehát nem 
hozták magukkal a haszontalannak 
ítélt külső sallangokat, de kompjútere-
ikben eltárolva a burkokba költöztet-

költöztették
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ték az emberiség összegyűjtött tudását. 
Ez a közös adatbázis az, ami a jövőben 
esetleg váratlanul felmerülő problé-
mák megoldására esélyt ad. A Földön 
élő emberiségnek sosem volt ekkora 
szüksége az alkalmazott tudományra, 
mint ma nekünk. De elegendő lesz a 
tudomány a buborékbeli élet minden 
problémájának megoldására?  

A tudomány mellett mást is kimene-
kítettek a Hetek a régi világból. Sejtet-
ték, hogy az emberi lét üres maradna a 
művészetek nélkül, így adatbázisukba 
az emberiség művészettörténetének 
javát is elmentették. Bár a festménye-
ket, szobrokat nem lehetett volna fi-
zikai valójukban erre a kicsiny helyre 
felhalmozni, virtuálisan még látogat-
hatók a valaha volt nagy múzeumok. A 
pszichológusok tanácsára az itt élők is 
mind választanak valamilyen alkotó-
kört, ahol elfelejtkezhetnek rövid idő-
re a létfenntartásért vívott küzdelem-
ről, megszabadulhatnak a gépi világ 
stresszétől. Persze az amatőrök mellett 
vannak itt hivatásos művészek is. Ün-
nepi estéken, mikor a hét biom-gömb 
csak halvány fényben foszforeszkál, a 
lakók összegyűlnek és táncosok mo-
zognak a mesterséges őserdő magas 

fái alatt. Moz-
dulataik valami 
ősi, természe-
tes erővel van-
nak teli, valami 
olyasmivel, ami 
ember létünket 
a gravitáción át 
meghatározza és a Földhöz köti. Más 
alkalmakkor akrobaták másznak fel 
a hatszögszerkezetre kifeszített tra-
pézaikra. A geometria új rétege az 
alapraszterhez kötve ingaként lebeg, 
és a légtornászok ezen találják meg 
fogódz óikat, vagy tőlük elrugaszkod-
va, s hozzájuk visszatérve repülnek 
fel a magasba. A játékok, a vers, a tánc 
lebegése képes egyedül azt a belülről 
jövő sóhajt felszínre hozni az embe-
rekből, ami a lét eredendő szépségére 
emlékezve előtör az itt élők lelkéből. 
Azt hiszem, ha egyszer végképp meg-
reped mindhárom burkunk és elszö-
kik az életadó oxigén, az ittmaradot-
tak táncra fognak perdülni, hogy így 
jussanak át a túlvilágra.

Imádkozunk is a buborékokban. Azt 
reméljük, a megváltás erre a második 
bioszférára is kiterjed. Bízunk benne, 
hogy az Isten nem fordult el teljesen a 

Tőle
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Tőle ajándékba 
kapott bolygót 
tönkretevőktől, 
hogy ha lenéz 
a Földre, észre-
veszi a sűrű vi-
harfelhők közül 
tán néha mégis 

előtűnő hét apró kopolimer gömböt, s 
a benne tanyázó csapatnyi férfi és nő 
arcán a kétségbeesést. A létért folyó 
küzdelem, a meghibásodások felett 
érzett félelem talán vezeklés is lehet 
a szüleink és nagyszüleink bűneiért. 
Szükségünk van a hit adta bizakodás-
ra ezen a helyen. Az elmúlt évtizedek-
ben a többiek szép lassan felszerelkez-
tek a világ legnagyobb élelmiszer- és 
vízkészleteivel, a legfejlettebb emberi 
technológiákkal és a leghatékonyabb 
fegyverekkel, s hajóikon elhagyták 
a bolygót, hogy a Naprendszer más 
planétáit gyarmatukká tegyék. Az itt 
élők azonban valamilyen oknál fogva, 
talán pénzhiány, legtöbbjüknél lelki 
kötődés, vagy megmagyarázhatatlan 
hit miatt nem csomagoltak össze, ha-
nem maradtak, és berendezkedtek a 
Hetek által tesztelt buborékvilágban. 
Elnéptelenedett teljesen a kinti világ, 
a viharszabályozók működése leállt, a 

Föld sorsára hagyva, kidobott papír-
galacsinként keringett tovább évmilli-
ók óta tartó útján a Nap körül. 

Egyedül mi, az ittmaradottak nem 
akartunk végleg elszakadni tőle, bár 
a kor vezető tudósai megmondták, a 
Föld többé már nem alkalmas az em-
beri életre. Mi mégis úgy hisszük, ez 
az otthonunk, akárhogy is el lett hasz-
nálva, ki lett szipolyozva, tönkre lett 
téve, s ezért ez a kis kolónia túlélni 
próbál minden erejével ezen a helyen, 
ami nélkül félünk, ember mivoltunk 
végképp elveszti gyökerét és fajunk a 
Naprendszer örök csavargójává vá-
lik. Azok a társaink, akik elhagyták a 
bolygót, nem akarnak többé már em-
berként élni, hasznavehetetlen szülő-
helyünk rendjének kötelékei alól örök-
re kitörve, más, távoli létezők rendjébe 
olvadva, vagy új rendszer létrehozói-
ként fordulnak el önnön létünk alap-
jaitól. Mi azonban azt reméljük, egy-
szer a Föld ökoszisztémája még újra 
egyensúlyba billen, s ahogy sejtjeink 
örök titkaként összeforr ujjunkon a 
seb, a megmérgezett természet kitisz-
tul és újra működésbe lép. Akkor majd 
megnyílnak a buborékok egyszer a 
régmúltban lezárt, százszor leszigetelt 

ajtajai
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ajtajai, és leszármazottaink újra lete-
lepednek a kinti világban. Túlélésünk 
egyetlen távoli és csak hitünkben élő 
célja az az első lélegzet, amit majd egy 
embernek megmaradt leszármazot-
tunk fog venni szülőhelyünk, a Föld 
megtisztult levegőjéből. 

Én vagyok az első, aki már itt szü-
letett a buborékon belül. Sok kérdés 
foglalkoztat. Szeretném tudni, hogy 
azoknak a fajtársaiként, akik így bán-
tak életterükkel, mi valóban képesek 
lettünk-e megváltozni, vagy ez az át-
eredő bűn saját mivoltomat is megha-
tározza? Ebben a gépekkel fenntartott, 
laboratóriumi környezetben újjászü-
letik-e az ember maga is, és levetkőzi 
régi, talán a környezet bőkezű gaz-
dagságának köszönhető pazarláson, 
versengésen alapuló énjét? Vagy épp 
ellenkezőleg, a létünk fenntartásáért 
vívott harc közepette egyszer majd 
énünk önző és nyers, állati fele kereke-
dik felül, s valaki majd a többiek kárá-
ra tesz ebben a kicsiny, zárt világban? 
A tudás felfegyverez bennünket is, és 
akkor ismét eltűnik a kert… Embe-
rek tudunk-e maradni a gépek között, 
vagy a számunkra az életet jelentő 
eszközök lassan visszahatnak reánk, 

a használókra,  
és örökre át-
alakul gondol-
kodásunk, ér-
zésvilágunk? 
A tudomány 
sza bályaira tá-
maszkodó vilá-
gunkban a művészet és a vallás lélek-
építő erejére hagyatkozva ki tudunk-e 
majd tartani bizonyosság nélküli, a 
hit anyagtalanságában létező célunk 
mellett? 

Ezekre a kérdésekre mind nem tudom 
a választ. Egyedül azt tudom, és mon-
dom majd el minden nap gyermeke-
imnek és ők az övéiknek, hogy mélyen 
a gépészeti szint alatt, még tovább, a 
7,5 m vastag acélréteget elhagyva, va-
lahol ott a sivatag homokja. Azt is tu-
dom, és sosem fogom elfelejteni, hogy 
messze, túl a háromrétegű etilén-ko-
polimer rendszeren, a magasban ott 
az ég. 
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SZENT ASSZONYNAK 

kis tanyáján 
meseházak burjánzanak. 
Meseházak növögetnek, 
ablakaik öregednek. 
Ablakaik mosolyognak, 
zöld falaik ki-be dőlnek. 
Téglafaluk fodrokat vet, 
ereszük meg szárba szökken.
Ereszdeszkán eső csöppen, 
lépcsőjük a padlásra tart.
Csigalépcsőt békaraj hajt, 
padlásról az eget látni.
Égben tükör lehet bármi, 
magát látja zsindely-pikkely.
Zsindely-fogsor szünet közte, 
elbújt benne a madár is.
Harkály repül, ajtó nyílik, 
kopácsoló szomszéd jött-e.

Ajtó tárul, vándor áll ott, 
segítség kell, már úgy hallám.
Se nem varázs, se nem villám, 
hírül adta világháló.
A fal mögött, kicsit málló 
kemencecső tekeredik.
Kibukkan a szekrény felett, 
eltűnik a plafon alatt.
Girbe-gurba útján halad, 
de a hője csak nem marad.
Bár tűzifa erdőn akad, 
téli időn arcom deres.
Világ népe, ha megkeres, 
jó szándékát elfogadom.
Évek óta vívom harcom, 
csöveimet kibogozzam.
Nem segít se véső, malter, 
égre fordul égő arcom.
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Rakni kell hát újra-újra, 
magas létrát, dúcolt falat,
Építeni, csak ez maradt, 
létem célja, napom átka.
Konstruálni lényem vágya, 
nappal áll még, éjjel omlik.
Megvetek én minden holmit, 
csak követ, fát, agyagot nem.
Műanyag, fém ellenségem, 
tégla, vályog, fa családom.
De holnapra csak azt látom, 
megroggyant a birodalmam.
Szú-had perceg, hallom halkan, 
gerendáim íve mélyül. 
Kéményemből hő, mint füst száll, 
madaraknak éji varázs.
Így élek én, füvek s fák közt, 
szakállamban sok ősz hajszál.

Elröppenő hőfoszlányok, 
utánuk néz a lakatos.
Vágyképekből kis cafatok, 
mellé áll az utazó is, 
Az idejük együtt múlik. 
Hirtelen csend mélye duzzad,
Varázsszóra világ moccan. 
Házak között Fűzfa anyó
Hatalmat fúj, aztán hajó 
kémény módra füstöt terít,
Kályha-hőhöz fényből merít, 
fejre áll a világ rendje.
Cső melege szobába be, 
a forró lég lefelé száll,
A gerendák kinyújtóznak, 
téglafalak egyenkednek. 
A fűszálak felszisszennek, 
madárhangok mind elhalnak.
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Ami szállna, mind lepottyan, 
ami dőlne, mind helyreáll
Földi kavics felhőnek áll, 
égi világ lehanyatlik.
Minden élő elakadt itt, 
s a Lakatos felkiált most. 
Vissza minden! Ez halált hoz… 
Nem érezzük, élni oly jó, 
Nehézkedés, Newton törvény, 
összeforrott a világgal. 
Romba döntöm az imámmal, 
ami az ég egyensúlya.
Visszazökken a rend újra, 
hő elillan, harkály elszáll,
Fűzfa anyó nagyot sóhajt, 
Lakatos meg egyedül áll,
Mégis világ legyen első, 
nem felejti ezt az óhajt.
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VAN EGY DIMBES 

-dombos, szürke kis falu valahol mesz-
sze a nagyvárosoktól, távol a nyara-
lók önfeledt nevetésétől, odább a jól 
öltözött turisták sétabotjaitól. Útja is 
csak egy szem van, innen előre tovább 
haladni nem lehet, csak a szomszéd 
települések felé vissza hagyhatja el az, 
aki mégis erre tévedt. Lakói fáradtak, 
unottak, életüket alig töltik a kis te-
lepülésen, az egy út hullámzó hátára 
szöknek minden reggel, s csak estére 
járnak vissza jellegtelen pöffeszke-
dő, vagy éppen rogyadozó kunyhócs-
káikba. Munka itt nincs, se iskola, se 
műszaki osztály vagy csendőrség. Mi-
nek is lenne, hiszen az unalom szürke 
lápja bokáig emelkedett a dombra ka-
paszkodó, erdőbe, szántóba enyésző 
utcák vájataiban, s a nagy esőkkor 
hömpölyögve lepi el a falut.

Ám az egyik utcácska végén, ahogyan 
elmaradnak a pöttömnyi présházak 

és pincék, egyszerre óriás kapu top-
pan, s állja el keresztben a dombtetőre 
vezető út sodrát. Jobbra és balra tőle 
nyurga, sűrű erdősáv kezdődik, s ha 
a kapu csukva, bizony egy lélek sem 
képes áthatolni a fák kerítésén. Nap-
pal a sárgarigó füttye jelez, ha nem 
várt vendég érkezne, éjjel a baglyok 
huhogása figyelmezteti a kapu mögött 
élőket. Nem is csoda, hogy a védő-
sáv ilyen erős és biztos, hiszen a kapu 
mögött nyoma sincs a lápnak, lépni is 
könnyebb, s valahogy minden színe-
sebb, élettel telibb, valóságosabb. Az 
ember a talpa alatt érzi a füvet, a sok-
féle növény illata madárdallal kevere-
dik a levegőben, az út mellett gyümöl-
csös, szakíthat a fáról, bokorról bárki, 
aki csak elhalad mellette. A bejárat-
tól nem messze ösvény kanyarodik 
le az útról, a végén virágos tetejű, fe-
hér épület falain játszanak a határer-
dő fáinak mély árnyékai. Az épület 

beültetett
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beültetett terasza tetején jól öltözött, 
sápatag asszony olvas kis asztal mel-
lett, tőle kissé távolabb két fiatal költi 
el a reggelijét. A tetőkertbe labdapat-
togás és nevetés hangja szűrődik fel 
távolabbról, a ház mellett nem mesz-
sze elnyúló sportpályákon egy csapat 
gyerek mérkőzik vidám, kipirult fel-
nőttekkel. A hosszú épülettömeg az 
itt már ritkásabb liget fái között kí-
gyózik, néha maga is feloszlik, itt kis 
zárt udvarra látni a tetőről szép fával 
a közepén, amott pihenőhely bújik a 
fal öblében. A vendégház kicsiny, zárt 
szigete az új falu szélén úszik, a védő-
sávon belül. Lakói azért jönnek, hogy 
tehessenek. Megmártóznak a falusiak 
munkájában a hétvége folyamán, tes-
tük érezni fogja a fáradtságot, lelkük a 
valódi, kézzel fogható eredményt hozó 
tevékenység örömét, s az itt töltött idő 
alatt eljátsszák, hogy élnek. Az asz-
szony akták könyvelése helyett fát fog 
ültetni, ami majd egyszer a magasba 
nő, a fiatalok keze szeretettel simítja 
végig az ásó nyelét a klaviatúra helyett. 
Ha lemegy a nap, aztán visszatérnek a 
vendégház zsilipjébe, ahonnan a falu 
bensőséges életét már nem zavarják, 
maguk maradnak, csöndesen, bol-
dog-kimerülten. A más létforma ízét 

megkóstolva, 
örökké motosz-
káló vággyal 
térnek majd 
vissza a kinti 
világba a rövid 
varázslat után. 
Rajtuk áll, hogy 
egyszer engednek majd a hívásnak, és 
elindulnak a felfelé vezető úton, vagy 
szürke városi napszámosként folytat-
ják mindennapjaikat. 

Visszasétálva a kaputól fölfelé vezető 
útra, a liget fái mögött fel-felcsillan 
valami ezüstös, hívogató fény a domb-
tető alatti hajlatban. A finom ívben 
kanyarodó ösvényt követve egyszer-
re feltárul a táj, hatalmas kert az er-
dősáv-kerítés elnyújtott gyűrűjében, 
s harmadában, két dombtető között 
kerek, kéken fodrozódó csillogó víz-
tükör, az új falu szeme, a tó. Idegen 
itt, látomásszerű, mégis a legvalósá-
gosabb, a helyet megteremtő. Nem 
talált elem, a művi, ember alkotta ter-
mészet része, hiszen eszköz, Eget, Föl-
det, Poklot összekötő világtengely. De 
nem fölfelé mutat, hogy a Mennyet el 
lehessen érni létráján, s nem a mélybe 
tart, hogy a Pokolba lelátva elrettentse 

a bűnös
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a bűnös embert, 
iránya nincs 
többé, önmagá-
ba mutató, be-
záródott pont a 
tér végtelenjé-
ben. Tiszta fé-
nye az unalom 

szürke mocsarának kioltója, összetar-
tó tükre véd a szétszóródástól, lencséje 
fókuszál, egyre mélyebbre, befelé, ön-
magába. Belépésre hív, meg kell már-
tózni benne, lebegni kell hullámain, 
eltávolodásra szólít a világ partjaitól 
és közepére evezve védelmet és meg-
tisztulást nyújt, megközelíthetetlenné 
téve a vízen fent maradó embert. A 
tó az itt kisarjadt kozmosz rendezője, 
örökké visszatér hozzá a tájat pásztázó 
pillantás, a falu középpontja.

Fúj a szél, gondolatra ébreszt a csend, 
meditálni hív a víztükör. Vendégek 
sietnek a távolban finom füstöt égnek 
eresztő kemencék felé, köröttük a há-
zak, a mindennapi élet színtere. Sza-
bad az önkifejezés, korlátok dőlnek 
össze, a tó tükrében sírnak és nevet-
nek az emberi arcok. A nádas mentén, 
kis öböl közepén, facölöpökön faház. 
Kék szemű lány lakik benne, kedvesét 

várja, ki madárnak állt, hátha hazare-
pül egyszer. De távol, más földrészen 
egy legény siratja kék szemű kedvesét, 
ki vízzé változik, s elfolyik kezei kö-
zül mindahányszor, ha karjaiba venné. 
A lét kereke fordul, és újabb kört tesz 
meg. A tó mögött kerek ház, abban 
gyűlik össze a közösség. Mint fonóban 
az asszonyok, úgy fejtik egymás gon-
dolatait, pereg a rokka, közös szőtte-
sük a sorsuk, alakítják, ahogy tudják. 
Néhányuknak otthon, többjüknek 
napi találkozóhely a zsindelyfedésű, 
kerengős kerek ház, közepén kemen-
ce, télen meleget, nyáron kenyeret ad. 
Itt tanulják közösen a természet és 
egymás működését, megosztják egy-
mással lehetőségeiket, hogy az ezáltal 
váljon többé. A lemenő nap sugara 
mindig a kerengő soron következő ab-
lakán esik be az év minden napján, a 
kemence odalán megvilágít egy-egy 
színes csempét, csiszolt követ. Sze-
retet, megértés, egymás támogatása 
és néha kritika is sül az éjjel-nappal 
lánggal égő kemencében. Egyén és 
közösség összegyúrt tésztája dagad 
és épül eggyé, önmagában kevés, kü-
lönálló elemei válnak együtt többé, 
jobbá. Működésük mindenki által el-
fogadott alapja a közösség értékeinek 

megőrzése
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megőr zése, táplálása, így szítja mind 
lelkesen a kemence tüzét. Lehet rend a 
rendszer, és élhető a szabály? Itt kevés 
a törvény, még sincs káosz, sok a figye-
lem, még sincs elnyomás, közösségi lét 
van, és közben mégis szabad akarat. 

Összetartó ez a közösség, valami 
olyasmi, amilyen valaha régen volt a 
falu. Itt harminc ember lakik mind-
összesen, s nem több ezren egymás 
hegyén-hátán, úgy, hogy a szomszéd 
is vadidegen. Más itt a kapcsolat az 
emberek között, hiszen mindenki is-
merős, barát. Ha kell, kalákában se-
gítenek egymásnak, és bizton tudhat-
ják, hogy ők is számíthatnak a többire, 
ha saját házuk táján kell majd segít-
ség. Olyan hely ez, ahol az emberek 
nem azt nézik, hogy mit nyerhetnek 
ők a többiek révén, vagy ki meny-
nyit vesz el a közösből, hanem azt, 
hogy ők mit adhatnak hozzá ahhoz, 
hogy a lehető legjobban működjön 
a falu. Amott aranyos kis zöldséges 
kert, szorgos kezű, napbarnított vállú 
fiatalok szedik a frissen érett paradi-
csomot, kaprot, salátát. Nem messze 
a veteményestől tündérarcú asszony 
hancúrozik majd egy tucat kisgyerek-
kel a gyümölcsfák árnya alatt. Alig 

száz lépésre ott 
az első lakóház, 
a fiatal anyák 
együtt sürög-
nek-forognak a 
nagymamák-
kal a tárt ajtajú 
konyhában, fel-
váltva főznek egymásnak, míg a kicsik 
közösen töltik a délelőttöt, s majd a 
délután egy részét is az ebéd után. Így 
lehetőség nyílik arra, hogy a gyerek-
nevelés mellett mindenki kicsit a sa-
ját munkájával is tudjon foglalkozni 
naponta, akár tanulhasson társaitól, 
vagy fejleszthesse önmagát. A kicsik 
eközben felfedezik és megismerik a 
virágok, termések, bogarak világát, 
meséket hallgatnak és élnek át maguk 
is a magas fű között. Béke, nyugalom, 
szabadság hatja át a természet keretez-
te közösségi életet, élni és élni hagyni 

– emberre, állatra vonatkoztatva egya-
ránt igaz. 

Hidegkék elszánt szemű, sápadt bőrű 
nő arcát szőke tincsek keretezik, szép 
ívű szája mosolyra húzódik. A tó vi-
zét megborzolja a völgy felé ereszke-
dő nyári szél, őszülő, vidám tekinte-
tű asszony pillant a tükréből vissza.  

Szikár
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Szikár, határo-
zott arcélű fia-
talember néz 
a tóba, orrá-
nak éles vona-
la tükröző dik, 
szemüvege mö-
gül fekete, rö-

vid hajú, pirospozsgás férfi tekint rá 
válaszul. Izmos nyakú, rezes borostás, 
nevető kék szemű férfi arcképét bar-
na, középkorú, anyás tekintetű asz-
szonyé váltja fel, dús hullámos hajába 
keveredett ezüst szálakon csillan meg 
a fény. Szeplős arcú, fekete hajú lány 
barna, élénk tekintete pásztázza a hul-
lámokat, szalmaszőke kisfiú elfoglalt 
ábrázata villan fel és tűnik el a tó tük-
rében. A következő hullám vörös sza-
kállú, vörös bőrű fiú okos arcát hozza, 
felkötött hajú, figyelmes tekintetű lány 
képe tűnik fel aztán. Ahogy az itt élők 
arca más és más, úgy különböznek 
házaik. Ötszög rácsokból szerkesztett 
fakupola, furcsa szénatároló mellett 
vékony cölöplábakra állított, nemezelt 
bőrű, kerek jurta tűnik elő a fák közül. 
Égigérő szélkerék lapátjai dagasztják 
a felhőket, lábánál napelemekkel ékes 
dombocska, rajta ajtó, ablak. Méhkap-
tárak kis faluja mellett hagyományos, 

hosszú parasztház fehér vályogfalai 
emelkednek, tetején vidáman virít a 
piros cserép. Rejtőzködő, kicsi faépít-
mény áll a hegytetőn az erdő fái közé 
húzódva. Ablaka nincs, csak ajtaja, te-
teje hézagos, padlóján úgy mozdul a 
napfény ezer foltja, mint az erdő avar-
ján. A Csendházban állandóan nem 
lakik senki, az látogat ide, aki ma-
gányra vágyik és gondolataiban akar 
elmélyedni pár órára, remeteként el-
vonulni egy–két napra. A völgy finom 
ívében lépcsős kialakítású, füves néző-
tér körszínpad elegyengetett foltjára 
tekint. Nem messze tőle műhely, ke-
mence, kerámia készül nagy kéményű, 
zsindelybundás házikó árnyékában. 
Nyurga fakilátó lépcsője tekeredik a 
fák koronája fölé, a létra kapujaként az 
oszlopok között kicsiny erdei lak bújik. 
Gazdája csak felmászik a ház-kilátó 
magas emeletére, és belátja a tájat, a 
domborulatokban szétszórt, tanyafor-
ma falut. 

Mindig talál a tájat pásztázó tekintet 
egy-egy olyan egyedi pontot, gazdasá-
gi épületet, műhelyt, szobrot vagy je-
let, ami a tájékozódást egyszerűvé te-
szi az utakkal alig felosztott, egységes 
természetben, és a családok változatos 

formájú
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formájú, anyagú házai is ezekhez hú-
zódnak közel, kölcsönösen megha-
tározva jel és ház identitását, üzene-
tét. És míg a kerek gyülekezőház, az 
együttélést lehetővé tevő közösségi 
lakóházak és a megművelt földterü-
letek a falu működésének mindenki 
számára elérhető, az alapértékeket 
fenntartó, biztonságos védett szintje, 
a családi és egyéni lakóházak az önki-
fejezés formái, melynek a falu legalább 
akkora teret enged. Az egyéni kez-
deményezések elindítói jutalomban, 
megbecsülésben részesülnek, hiszen 
ötleteik révén lesz pezsgő, változatos 
és megújuló a falu közösségi élete. Így 
lesz a valósággá álmodott víziójukban 
benne minden, amire csak az ember 
vágyhat, így lehetnek egyszerre itt a 
gyerekek és állatok, a természet és mű-
vészet, és lehet a dombok tetején tó, 
forrás, patak és erdő… édenkert. Vé-
gül mindegyik kedves, egyedi arc vo-
násaiból összeáll az a csodálatos, már 
nem emberi, szépséges ábrázat, ami a 
falu maga.

Őzcsapat fut át hirtelen a tájon, s egy-
szerre megváltozik az eddig megszo-
kott látvány. A kicsiny jelek és házacs-
kák eltűnnek, köddé válik a tó, a kerek 

közösségi ház is. 
A fakilátó tete-
jéről szétnézve 
szépen művelt 
földek tekin-
tenek vissza, a 
szántás sraffo-
zott vonalai 
lágyan fodrozódnak a tájban. A liget 
helyén sok száz frissen ültetett kicsiny 
fa növekedik vadhálóval körülvéve, a 
mező közepén néhány sátorra süt rá 
a leszálló nap fénye. Nyoma veszett a 
területet határoló sűrű erdősávnak és 
a nagy kapunak is, titokzatosan hívo-
gat a köves út a völgy felé. Az eresz-
kedő vájat mentén lassan feltűnnek 
az első építmények, kicsiny, különbö-
ző présházak sorjáznak egymás után. 
Mindegyik kicsit más, mindnek saját 
arca van, egy ajtaja, nyereg- vagy fél-
nyeregteteje különböző. Az egyik, fe-
hérre meszelt kis ház tetején bambusz-
szöveten szórt fény szüremlik apró 
tetőteraszra, innen lehet a dombtető-
ről kis lépcsőn leereszkedni az egyet-
len, szűkös szobába. Ágy, asztal, tűz-
hely – ennyi csak, ami elfér, mégis 
mosolygós, nyurga asszony lép ki aj-
taján, vakkantó kutyával a nyomában. 
S bár a présházak belsői csak apró tér-

térsejtek
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sejtek egy kez-
dődő, nagyobb 
ember alkotta 
térszövetben, 
egyszerűségük 
nyújtotta szép-
ségük, egyetlen 
szavuk, rejtett, 

kezdetleges ám mély kódjuk az, ami 
maradásra, megfejtésre hívja a domb-
ról lefelé ereszkedő látogatót.   

Egyre sűrűsödnek a házikók a köves 
út mentén, szaggatott utcává érik a 
földekről levezető csapás. Itt-ott hi-
ány a sorban: jobbra nagy fenyőkkel 
teli kertben ház helyett zöld lakókocsi 
parkol, balra tető nélkül düledezik a 
pár hete még vakolatdíszektől ékes kis 
kockaház. Mesebeli piros, kiszuperált 
tűzoltóautó kapaszkodik felfelé, beáll 
az egyik friss fehérre meszelt paraszt-
ház udvarába. Sürögnek-forognak az 
ismerős asszonyok a ház derekán nyí-
ló bejárat körül, konyhába viszik a 
zöldséget, együtt készül az ebéd. Mű-
hely is van a hosszú ház elejében, tűz-
zsonglőr kardok, pálcák, varázsesz-
közök készülnek sorjában, a posta 
tengeren túlra viszi őket a kis faluból. 
A dombra felívelő telek magas pontján 

lábakra állított jurta emelkedik a táj 
fölé, falépcsőjén apró szőke kisgyerek 
mászik felfelé, édesapja erős karjá-
val felkapja, tollpiheként dobja az ég 
felé és kapja el újra. A kert fái között 
tüzek égnek, bűvészek gyakorolnak 
erdei táncot járva a parázzsal. Húr-
ként megfeszülő testen végigpörög a 
lángoló kard, lélegzetüket visszafojt-
va nézik gyerekek, felnőttek a mutat-
ványt. A sülő ebéd illata összekevere-
dik a konyhából kiszűrődő nevetéssel, 
a férfiak fát hasogatnak a kert végében. 
Néhány asszony színes gyapjút készít 
elő a délutáni nemezeléshez, estére ki 
új mellényben, ki új kalapban indul 
majd haza. Jelmez, díszlet a formálódó 
mesevilágban, összeköti készítőit és 
viselőit egyaránt.

Üres rekeszekkel megrakva indul to-
vább néhány fiatal a fehér hosszúház-
ból, a pár telekkel lejjebb álló közös 
kertbe igyekeznek. Kétablakos, sátor-
tetős kockaház mögött fehér, frissen 
vakolt gazdasági épületecske, a kert 
másik oldalán tároló. Feljebb sétál-
va az udvaron túl zöldségből szőtt 
szőnyeg fut fel a domboldalra, kis táb-
lák jelzik a sorok elején a mintakert 
terményeinek helyét. Lila fonal a pad-

padlizsánsor
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lizsánsor a tájba simuló képen, élénk-
piros paradicsom pettyezi a lankát, 
cukkini zöldje sárga tökkel keveredik. 
A legtöbb időt tán itt tölti a közösség, 
együtt művelik a kicsi kertet, hiszen 
az itt megszerzett tudás és tapaszta-
lat segíti majd a városból érkezetteket, 
hogy tovább szépüljön a kis gazdaság, 
növekedjen a megművelt föld, és egy-
szer majd a fenti földeken megsokszo-
rozódjon a termény. A kert már most 
bőséges eredményt hoz, a nap végére 
a ládák megtelnek a frissen szedett 
zöldséggel, a fővárosba viszi majd az 
egyik falubeli és ott adja el őket. Így 
segíti egyre a város az őt hátrahagyók 
boldogulását, fogyasztva a megterem-
tett értéket, terményt, élelmet, ruhát, 
vagy akár tudást is. Közben pedig a 
városból érkezett új falusiak példáját 
követve újra kertésznek áll sok régi fa-
lubeli, hogy ne maradjon el a jöttmen-
tektől, és bátortalan, de első lépésként 
visszatérjen az önfenntartás régen 
még működő létformájához.

A kertből visszaereszkedve a csapás a 
szomszéd telek végében bújó két fóli-
asátorhoz vezet, kis dombjaik egymás-
hoz simulnak a magas fűben. A félkö-
ríves szerkezetekben kiemelt ládákban 

áll a föld, bur-
jánzó növények 
mindenütt, ap-
ró dzsungel a 
szemmagasság-
ban. A sátrak 
között lefelé 
tovább futó ös-
vény új csűrhöz ér, lépcsőben folyta-
tódva szalad le a cserepes tető alá, s 
onnan tovább a ház felé. A csűr, vagy 
díszes fészerépítmény kapuként is 
szolgál a gazdasági kert és ház körü-
li udvar között. Falamellás karjaival 
kerítést mímel, határt húz, a furcsa, 
előre nyújtózkodó diófácskát mégis 
szeretettel kerüli ki deszkáival. Rátá-
maszkodik szarufáival a régi, frissen 
meszelt tárolóházikóra, de cserepeivel 
nem borul rá, eltartja árnyékát a régi 
falaktól. S ahogy a tető alatt ülő soka-
ság arcai, úgy különbözik a dísz csűr 
bőre is szakaszról-szakaszra, örömmel 
veszi észre a változást, ahogy körbete-
kint az ide érkező. Itt deszkalamella 
rendes rasztere látszik, amott függő-
leges, ami emitt vízszintes sraff volt. 
A diófától balra nemez szövete árnyé-
kol súlyosan, színesen, jobbra finom 
háncsszövet feszül az oszlopok között.  
Ha úgy kell, az egyiket felcsavarják, 

besüt
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besüt a napfény, 
ha árnyék kell, 
a szövetek elta-
karják az eget. 
A közösség 
tagjainak keze 
munkája a csűr 
egy-egy oszlop-

köze, az egész mindenkié, eközben ki-
csit az enyém és kicsit az övé is. Ebbe 
a folyton változó, egy nagy tetőnyi, le-
határolt kis világba térnek be a munka 
végeztével a közös mintakert művelői, 
a falu látogatói, de egyként ezen át ér-
kezik a betakarított termény is. Ide ke-
rül a búza az aratás végeztével, itt vá-
lik lisztté, s kerül a tető alatt büszkén 
dagadó közös kemencébe. A kenyér 
útjának vége is az új csűr, ami egyszer 
magként lépett át a kert kapuján, most 
értelmét elnyeri a tető alatt. Esténként 
összegyűlik a közösség, pattog a tűz a 
kemencében, étel készül, padok, asz-
talok kerülnek elő, nagy családként 
együtt költi itt el a vacsorát az ösz-
szegyűlt társaság. Más alkalommal 
oktatás zajlik a hullámzó faszerkezet 
árnyékában, a sok ide érkező tapodja 
a téglapadló tekergő labirintusát. Kis 
konyhából tanári lesz, tábla ereszke-
dik az oszlopok közé. Városiak, falu-

siak együtt hallgatják a jó élet rejtel-
meit, a lelki béke titkát, a gazdálkodás 
csínját-bínját.

Az utca végén düledező kúria mellett 
kicsiny türkizkék, égzengést okádó 
traktorka kanyarodik le. A pöfögő 
jószág hátán tégla és építőanyag van 
felhalmozva, legények pattannak le a 
gépről, nekifognak a valaha szép épü-
letet körülvevő támfal megerősítésé-
nek. Egyszer majd a ház falai, pillérei 
következnek, és kijavítják a düledező 
tetőt is. Néhány év múlva talán majd 
iskola vagy óvoda lesz a tiszttartó régi 
házából, ha majd a Svájcba szakadt 
tulajdonos felhalmozta tartozást va-
laki valahogy rendezi. Addig egyre 
csak nézi a szemközti polgármesteri 
hivatal a romos házat, hátha megun-
ja, és újrateremti, ahogy a falu jövőjét 
is. Múltja pedig van: a kúria mellett 
továbbhaladva a távolba veszik az asz-
faltcsík, majd földúttá változik, erdőbe 
kanyarodik. Fák sűrűjében bóklászva, 
úttalan utakról csak véletlenül lehet 
ráakadni a hegytetőn emelkedő magas 
földhalomra. Talán a dimbes-dom-
bos táj része volna? A természet játéka 
alakította így az erdőmélyi meghök-
kentő, elvarázsolt helyet? Csak a for-

formák
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mák szabá lyossága, a szinte hibátlan 
kör jele súgja, ember alkotta elem az 
erdőben rejtőző földhányás. Finoman 
domboruló sánc, köríves ösvény, ma-
gasodó ezer éves földvár. Régen kis 
falu állt alatta, nem messze a mosta-
nitól, s ahogyan azt fizikailag védte 
egykor, emezt emlékével erősítheti. 
Szép kerek formája, ezer év tapodá-
sától sima, magas földhányása olyan 
varázst őriz, ami vágyakozást ébreszt 
valami elveszett után. 

Van is a várnak kicsinyke párja a fa-
luban belül. Kell a föld, kő, kavics, fa-
rönk megmarkolása a tenyérben, kell 
a közös építés, kell a védelem és kell 
a kör-tér közepén helyet foglalás él-
ménye az embernek ma is. Letérve 
az útról, az egyik hosszú nadrágszíj-
telek végére sétálva a nyurga liget fái 
között valami csillan a napfényben. 
Fehér kecske mekegve igyekszik át a 
fák között, szarvával a levegőbe döf, 
álmot húz maga után? Közelebb érve 
látszik, a napsugár üvegszemeken csú-
szik meg, megannyi zöldes fény-tekin-
tet pislog a hosszú árnyékok között, 
mintha csak erdei állatok figyelnének 
a liget fái mögül. Mi lehet ez? Köríven 
embernyi mélybarna fal kanyarodik 

és záródik ön-
magába, felsze-
letelt fatörzsek 
függőlegesen 
összeépített, ta-
pasztással ki-
töltött körlapja-
iból emelkedik. 
Bent lenni a körben védett és meleg, 
lencse a ház, ami összetart, befelé húz, 
megállásra szólít, megtisztít. Ősi épít-
ményt sejt, aki megpillantja a falat. 
Majd tető kerül rá, majd meleg lesz 
benne, majd többen ülnek az ív hatá-
rolta házikóban, ami ám nem temp-
lom vagy imahely, hanem szauna lesz. 
Így tisztul meg majd benne munka 
után, reggel vagy este, egyedül vagy 
barátokkal a huszonegyedik századi 
ember.    

Ahogy az esővíz a dombtetőről lecso-
rog, leér az aszfaltos út is a völgybe, a 
falu főutcájává változik. Végeláthatat-
lan, kanyargó vonalban, sűrűn sorjáz-
nak a keskeny telkek elejére húzódó 
falusi porták, némelyik hosszú, másik 
fehérre meszelt, van, amelyik kocka 
alakú, ismét másik barnásra vakolva, 
testvérpárnak ikerház, ki egy ablakkal, 
ki két ablakkal figyeli az elhaladókat. 

Korosabb
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Korosabb hölgy 
gurul el rolle-
rezve a kíváncsi 
tekintetek előtt, 
az egyik kert-
kapunál lefékez, 
hazaért. Betolja 
a kétkerekű jár-

művet a frissen vakolt, felújítás után 
sütkérező, verandás hosszúházba. A 
kertkapu kilincse kiszuperált fürdő-
szobai csap vízszabályozója, elfordít-
va, ha nincs felhő az égen, ha van, pár 
csepp eső hull talán az érkező nyaká-
ba – hátha ezért virágzik olyan szépen 
a kiskert a kerítés mögött. A szom-
szédban szintén gondos kezek mun-
kája látszik a régi ház ábrázatán, de 
hátrább sétálva, a lakóépület mögött 
újabb kis csoda bújik. Valamit rejt a 
felújított gazdasági épület, fiatalok 
nyitják az ajtót, lapok surrogását, tin-
ta illatát kapja fel a szél. Belesve meg-
annyi különböző tapintású, vastag, 
merev, vagy épp puha, átlátszó papír 
sorakozik minden felé, csoportosítva, 
szép rendben a csupapolc falon. Tin-
ta ezernyi színét, prések súlyát, gépek 
fogaskerekeinek fordulását, bőrök si-
maságát, fonalak tekeredését fogja kö-
rül a műhely. Könyvek születnek itt a 

régi falak között. A könyvkötő műhely 
felett a ház nyeregteteje tovább fut. 
Falétrán felkapaszkodva az oromfal 
helyén lezáratlan, nyitott fedélszékbe 
jut a vendég. A nyitott tető-kilátó el-
néz a zölden hullámzó kert végéig, a 
falu mindig száraz, árokban tekergő 
patakjára, távolabb a lovak legelte lan-
kákra, dombhátra. Csend van, szél fúj, 
írni támad kedve az embernek a köny-
vek felett lebegő tájban.  

A következő kanyar mögött lejtős sa-
roktelek húzódik a patakig. Fehér, ará-
nyos parasztház egyre ereszkedő te-
tőgerincével is követi hosszan a völgy 
aljára kanyarodó letérő utat. Zöld tor-
náca árnyékot rajzol szép, fakeretes 
ablakaira. Az utca felé, a ház mellett 
pince dombocskája emelkedik, mellet-
te nyári konyha kis épülete, kékes ce-
mentlap virágmintája dalol a padlóján. 
Lejjebb nagy, téglaoszlopos csűr teteje 
vet árnyékot, felmászhat a gerendák 
alá, ki elbújni vágyik. Zegzugok, lent 
és fönt, kint és mégis bent, belakha-
tó talált helyek mindenütt a mellék-
épületek közeiben. Az öreg vályogház 
huncutul sütkérezik a napfényben. A 
főutca felé régi, de frissen vakolt ar-
cát mutatja büszkén, lenti, patak felé 
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eső homlokzata másként rímel saját, 
elvarázsolt világára. Faspaletta mögé 
bújó aszimmetrikus ablak felett piciny 
lyukacskák sorakoznak az oromfalon – 
mi lehet ez? Repdeső vadgalambokról 
mesél a régi ház, dúcok bújnak sorban 
a nyílások mögött. Fel-felröppentek 
a madarak, egyre visszatértek a ház-
hoz, átbújtak a fal kicsiny ajtóin, be 
a padlástérbe, és este sorban aludtak 
egymás mellett. Most az oromfalon új, 
üvegszemű nyílások folytatják a régiek 
mintázatát, továbbjátszva a dúcokból 
írt kódot, megünnepelve annak egye-
di, kortalan szépségét. Belül, a ház 
utolsó szobájában a kibontott padlás-
födém fagerendái között utazó apró 
fényfoltok írják falra, padlóra ugyan-
ezt az üzenetet. Megkerülve a házat az 
északi oldalon új üvegveranda fordul 
ferdeszögben a fehér falra, közepén 
nagy faasztal, együtt ebédel a család. 
Mellette kis fedett terasz, kemence, 
kémény. Ha kitárják a veranda abla-
kait, friss levegő járja át a régi házat, 
nagyokat szippant a száz éves nagy-
mama, újult erővel veszi körbe a belé 
költözött újabb generáció életét. 

Kifelé fut az út a faluból, elmaradoz-
nak szegélyéről a házak. Csönd hallgat, 

csak a madár-
dal szakítja meg 
sűrű szőttesét. 
Fakerítés mö-
gött keresztek 
a domboldalon, 
temető a határ-
ban. Faragott 
fakapu mögött ösvény vezet közéjük, 
fehér négy fal, rajta ferde tető, ennyi a 
búcsú helye. Álmodik a szegény rava-
talozó épülete a napnyugtával, fatetőt 
lát maga helyett, megannyi gerendája 
egymásra támaszkodva, kézen fogva 
épül, nő felfelé, fel az ég felé.     

Van egy dimbes-dombos, szürke kis 
falu valahol messze a nagyvárosok-
tól, távol a nyaralók önfeledt neve-
tésétől, odább a jól öltözött turisták 
sétabotjaitól. Útja is csak egy szem 
van, innen előre tovább haladni nem 
lehet, de nem is igen akarják elhagy-
ni azok, akik a várost hátrahagyva új 
életet kezdtek itt. A faluba költözött új 
falu lakói élettel teliek, mosolygósak, 
örömmel töltik napjaikat a kis telepü-
lésen, s az utat inkább önmagukban, 
befelé keresik, mint a hely fizikai való-
ságából elfelé. Elhagyatott, rogyadozó 
öreg házakat vásárolnak meg, újítják 

fel
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fel őket, mű-
velik meg ezt a 
természet adta 
csodálatos tájat.  
Egyre több a 
munka itt, las-
san óvoda, is-
kola is lesz a sok 

kisgyerek miatt. Az unalom szürke 
lápját felszárította a napfény, az esők 
már csak felfrissülést hoznak, pattogó 
tüzet, közös beszélgetést. 

Hegynek fel álom és vágy vezet. 
Hegyről le kibontakozik a valóság. 
Hely, amit a vágy fest, vagy délibáb? 
Lehet-e az álom a világ?
 
Mi az igazi csoda tehát? 
Talán a nem létező varázs?
Vagy mégis, azért is a valós? 
Vagy a kettő közötti, valahol. 



Va
ló

sá
g











dc

VALAHOL 

a Gran Chac őserdő mélyén, magas 
hegyvonulat vállán akad egy tisztás, 
ahol ahogy megritkulnak a fák, a ma-
gas aljnövényzetből vöröses, szép fara-
gott kövek bújnak elő. Itt-ott lábazati 
falacskák kandikálnak ki a fű közül, 
másutt csak a valaha volt házak alapo-
zása ír határozott, rendezett vonalakat 
a földre. A tisztás közepén furcsa, ma-
gas, széles sziluett, óriás épülettorzó 
nyújtózkodik időtlenül az ég felé. Az 
állatok szava elhallgat a közelébe érve, 
csak a szél fújja egyre, simítva, karis-

tolva az egykor gonddal illesztett, mára 
itt felejtett vörös kőtömböket. Köze-
lébe érve felerősödik a zúgás, mintha 
dallam szólna benne halkan, ahogy a 
fuvallat megborzolja a füvet, átszáll 
a magas kapunyíláson a fal közepén. 
Aztán újra csend lesz, csak a patak 
halk morajlása szűrődik el ide a völgy-
ből. Átlépve a nyílás íve alatt azonban 
egyszerre ismét felerősödik a dal, zen-
genek az időtlen kövek az őserdei tisz-
táson, oratórium hangja száll magasba 
Itapua templomának romjai felett. 

Nagyanyám
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Nagyanyám meséket mondott az esős 
estéken Itapuáról. A fejemet a térdére 
hajtottam és hallgattam a szavait, mi-
közben surrogtak a levelek magasan 
felettünk. Dallamot dúdolt, amit egy-
kor az ő nagyanyja is ugyanitt, csak a 
múlt egy megfagyott, újra meg újra is-
métlődő időpillanatában. Elmondta a 
történetet, hogy a ma hallgatag őserdő 
fái között 150 évig zeneszó szűrődött 
át. Minden egy halk, finom dallam-
mal kezdődött az első misszionáriusok 
hangszereiből, de az elkövetkező más-
fél évszázadban már százezer indi-
án ősünk indult minden reggel közös 
szentmisére, aztán énekelve dolgozni 
a környező földekre. Ott lebegett Tupá, 
az Isten a magas fák lombja felett, hall-
gatta népünk új dalait. Úgy mondják, 
az első jezsuitákat maga Loyolai Szent 
Ignác küldte megsegítésünkre, mert 
abban az időben egyetlen indián sem 
élhetett biztonságban. Az őserdőben 
embervadász mamelukok leselkedtek, 
rabszolgasorba taszították azt, akit 
elfogtak, örökre elszakítva családjától, 
népétől. Vértől vöröslött a magas fák 
törzse, jajszótól visszhangzott a Gran 
Chac. Aztán egye több furulyadallam 
keveredett a szenvedés hangjai közé, a 
Szent küldöttei elkezdték kiépíteni az 

egységes indián 
ellenállást.
 
Idő kellett az 
első ideérkező  
szerzeteseknek, 
míg megtanul-
ták a beszédet 
népünk fiaival. A törzsek a rabszolga-
ságtól való félelem miatt minden fe-
hér embert ellenségüknek tekintettek, 
fegyverekkel támadtak rájuk az őser-
dő árnyai között. Több misszionárius 
vesztette életét, mert a kezdetekkor 
idegenként nem tudták szándékaikat 
megértetni az itt élőkkel, így volt, hogy 
nem kerülték el a nyílvesszőket vagy 
a máglyahalált. Ekkor még akadtak 
olyan törzsek is, akik az ellenség testé-
ből való étkezés rituáléjától remélték a 
másik tudásának, bölcsességének vagy 
bátorságának megszerzését. A fegy-
vertelen papok úgy jöttek ide, hogy 
tudták mi várhat rájuk, és csak a szik-
laszilárd hit volt egyetlen védelmük, és 
támaszuk az Isten, akiben bízhattak. 
Jel, közös nyelv kellett tehát, amivel 
üzenni tudtak a bennszülötteknek, 
olyan, amit megért szavak nélkül is a 
megannyi lesben álló indián az erdő 
sűrűjében. Már a legenda sem emlé-

emlékezik



de

kezik, ki volt az 
első atya, aki 
hangszert ho-
zott magával 
missziós útjára, 
de az az egysze-
rű dallam, ami 
felhangzott egy 

kis fafurulyából, örökre megváltoztat-
ta a guarani és a fehér ember kapcsola-
tát. Az a falevelek közt átszűrődő dal-
lam utat talált a harcosaink szívéhez, 
és szép lassan, fokról fokra elvezetett 
bennünket az Istenhez.   

A tudós atyák, akiket a törzsfők már 
beengedtek a táborokba, könyveket 
írtak tele törzseink szokásaival, dala-
ival, meséivel. Csakhamar bensőséges 
kapcsolatot alakítottak ki vezetőink-
kel és egész népünkkel, megtanulták 
a nyelveinket, megismerték a vallá-
sunkat, életmódunkat, felélesztették 
fogékonyságunkat a muzsika iránt. 
Azokat a könyveket máig meg lehet ta-
lálni a városok könyvtáraiban, olyan 
emlékként, ami eredetünket őrzi meg 
számunkra, s amit azoktól kaptunk 
ajándékba, kik önzetlenül az életüket 
áldozták népünkért. Odaadták ne-
künk a betűket és a közös szavakat, 

amit ma is – évszázadokkal később 
– az egész ország használ. A különbö-
ző nyelvjárásokból alkotott, egységes 
indián nyelvünket a jezsuita atyák 
hozták létre, hogy az egy célért küz-
dő, immár összetartozó különböző 
törzsek megértsék egymás fogalmait, 
szavát, világát. Egykori jelenlétük ki-
törölhetetlen népünk történelméből, 
és az utolsó indián haláláig velünk 
lesz bölcs, szeretetteli lényük minden 
kimondott szavunkban.

Az atyák miután megértették közös-
ségeink hagyományos működését, új 
élet felé kezdték el terelni népünket, 
mozdulatlan helyeket kezdtek létre-
hozni az őserdőben. Azelőtt is voltak 
olyan pontok, amik helye állandó volt 
a Gran Chacban, áldozati vagy ünnepi 
terek, gázlók, kilátók, amik a táj adott-
ságai miatt évtizedeken át fennálltak, 
és meg-megtértek oda a családok az 
év folyamán. Ám a törzsek és a kis 
közösségek sosem éltek egyetlen hely-
hez kötve. Folyamatosan vándorol-
tak, költöztek, követve az új legelőket 
kereső prédát, átrendeződtek a törzsi 
viszályok szerint, átengedték területe-
iket az erősebb nép érkezésekor. Úton 
volt akkor egész életén át minden gua-
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rani, szabadon követte a szelet, sátrát, 
jószágát bármikor felkapta, s vitte 
magával tovább. Lelke sem vágyott 
az állandóságra, se lakhelye, se em-
beri kapcsolatai nem voltak kötöttek. 
Hitünk része volt, ahogyan ma is, a 
mozgásban lévő létezés, a folyamatos 
keresés is, hogy megtaláljuk a gonosz-
tól mentes földet, a terra sem mal-t, a 
démonoktól védett édent. Terra sem 
mal, mesésen cseng a fülemben, hal-
kan mondta ki a szavakat nagyanyám, 
szinte félve, tisztelettel. Ám ha külső 
támadás érte törzseinket – folytatta a 
mesét –, nem is igen tudta a vándorló 
indián magát, kis családját egyedül, 
szervezetlenül megvédeni. Így történt, 
hogy a rabszolga-kereskedők oly sok 
fiunkat, lányunkat vitték el azokban 
a halált hozó években, mikor úgy tűnt, 
egész fajunk sorsa pecsételődött meg 
mindörökre. Legendák, énekek szól-
nak a vörös időkről, gyászoljuk máig 
azokat, akiket elvesztettünk.

Az atyák elkezdték megváltoztatni vi-
szonyunkat az őserdő, a legelők, a ter-
mészet akkor még számunkra egyne-
mű, elszórva lakható terével. Először 
csak kis helyeket alakítottak ki az er-
dőben, kötődést nyújtó pontokat, me-

lyekhez hétről 
hétre egy-egy 
nagyobb közös-
ség látogatott 
el. Az összetar-
tozás, egység 
megerősödött 
a bajban, egy-
re többen jártak a közös gyűlésekre, s 
hamarosan az Isten tiszteletére is. A 
misszionáriusok a mi indián hithirde-
tőink, a pajék szokásait követték, hol 
személyre szabottan, függőágyból pré-
dikáltak kora reggel, vagy családokat 
látogattak meg otthonaikban, buzdí-
tották a népet a földművelésre a vadá-
szat, halászat és gyűjtögetés mellett, s 
hogy kérjék Isten segítségét a harcok-
ban. Az Isten, akiről beszéltek nekünk 
a Pai Tupá, a mi istenünk. Ő teremtet-
te a világmindenséget az Areguá hegy 
tetejéről, a folyókat és a tengereket, 
az erdőket és a csillagokat és minden 
élőt a földön. Az első emberpárt Tupá 
a saját képére gyúrta sárból, a mate 
növény levéből, sólyom véréből, száz 
növény leveléből, százlábú bogárból, s 
a napfény megtöltötte élettel a szobro-
kat, innen vagyunk mi mind. Vándo-
roltunk hát a széllel, mert ereinkben 
a sólyom vére folyt. Az atyák másként 
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mondtak Róla 
és Fiáról ezer-
nyi történetet, 
de mindben 
Tupá volt, Róla 
tudtunk meg 
egyre többet, és 
lett számunkra 

egyre fontosabb az Ő jelenléte. Temp-
lomot építettünk hát közösen, rajzokat 
mutattak a misszionáriusok, szabály-
szerűen illesztettük kötőanyag nél-
kül egymáshoz a vörös kőtömböket. 
Így jöttek létre az első állandó helyek, 
amik az életünk részévé váltak.  Egyre 
többen állították fel sátrukat a temp-
lom körül, és aztán eljött a nap, mikor 
a sólyom vére megnyugodott, s a sár 
és a fák levele összekötött minket egy-
helyütt a földdel. Népünk egyszerre 
megérkezett a magas lombok alatt.

Így jött létre őseim faluja, Itapua is, és 
így született meg az az ország, amit 
az atyák életre keltettek álmaikból és 
általunk. Ekkorra hatékonnyá vált az 
ellenállás a külső támadásokkal szem-
ben, mert a jezsuiták saját katonasá-
gunkat is megszervezték, így a tele-
pülések biztonságot adtak. Az őserdő 
baljós árnyékok és fegyverropogás 

helyett ismét az otthon helyévé lett. 
Létrejöhetett egy olyan állam, amely-
nek alapja minden ember Isten előtti 
egyenlőségén, közösségi tulajdonon 
és munkán, és a javak szükségletek 
szerinti elosztásán alapult. Valóban 
megtaláltuk a terra sem malt, a helyet, 
amiről azt hittük, csak az örökös ván-
dorlással lehet elnyerni. Az atyák taní-
tása nyomán fiaink ügyes kezű mester-
emberekké váltak, akik a természeti 
adottságokra tekintettel, gonddal mű-
velték meg földjeiket, tenyésztették ál-
lataikat, s azokból az anyagokból, amit 
az erdő nyújtott, felépítették az ötven-
hét új falut. Egységes terv alapján, logi-
kus, egyszerű elrendezéssel jöttek létre 
a települések, melyekről mára csak el-
hagyott, csodákba temetkezett vöröses 
romok mesélnek a dzsungel mélyén.

A többi tabashoz, azaz faluhoz hason-
lóan Itapua is folyóparton épült, hogy 
a gyors kereskedelemre, a vízi szál-
lításra lehetőség nyíljon a hegyek és 
sűrű erdők világában. Fiaink emiatt 
előbb tanultak meg csónakot építeni, 
mint házat. A falu közepén az új élet 
iránytűje, a közösséget összefogó jel, 
a díszes templom állt. Magas, széles, 
erőt sugárzó kőhomlokzatát ívek, pár-
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kányok, tagozatok borították gazda-
gon, védelmezőn, mégis szépségesen 
őrizve a falut. Belsejében csupa világos 
kőből épült minden, faragott díszek 
mintázták a kemény anyagot, rajtuk 
aranyozott festés, színes képek magya-
rázták az Isten fiának történeteit. Az 
ablakokon besütött a déli nap, az oltá-
ron a Szentség. Fa padsorokban guara-
nik százai térdepeltek, hátul hatalmas, 
díszesen faragott orgona szólalt meg. 
Ekkor zengő dallam töltötte el a nagy 
teret, szállt fel a templom fölé, és be-
borította az egész tájat, ahogy összeért 
az ötvenhét település ötvenhét temp-
lomának szent dala. Dalok az Istenről, 
az ő Fiáról, és a Szentlélekről. Nem 
volt nehéz őseink mély, szép hitéhez 
illeszteni a kereszténységet. Eleink az 
emberi tudat és érzelem világát, az 
élet jelenségeit mind szellemi vonat-
kozásokra vezették vissza, mindenben 
meglátták a természetfeletti, anyagta-
lan értéket. Hitünk a halhatatlan lé-
lek elfogadásán, az ősök tiszteletén, a 
Nap istenítésén és az ismeretlen, min-
denséget megteremtő, titokzatos isten 
kultuszán alapult. Saját mítoszaink 
elvesztése nélkül fogadtuk el az új val-
lást, de a hitigazságok helyett főként 
a csodálatos liturgia szépsége, a vele 

összeforró mű-
vészet és a zene 
ragadta meg 
őseink lelkét. 

A templom előtt 
négyszögletes  
főtér terült el,  
középen Mária-szoborral, sarkait 
kőkeresztek jelölték ki. A burjánzó 
dzsungel rajzolatainak ellentmondó, 
szerkesztett-szögletes geometria je-
lentette a falu középpontját, a közös 
élet ünnepekbe sűrűsödő örömének 
helyszínét. Mögötte az atyák háza, az 
iskola, a műhely és a raktárak álltak, 
mindezek mögött pedig nagy közös 
kert húzódott, beleveszve az erdő ha-
tárvonalaiba. A templom védő kö-
zelségében bújt meg a temető és az 
özvegyek, árvák otthona, nem mesz-
sze tőlük a községháza. A tér másik 
oldalára került a vendégház az ide 
érkező idegenek, kereskedők, látoga-
tók számára. Innen kezdődtek a ren-
dezett, fasorral szegélyezett utcák, és 
mellettük a földszintes, cseréptetős 
családi házak, saját használatú ker-
tekkel. Kórház és fegyverraktár csak 
a nagyobb községekben épült, a szom-
széd városba jártak az itapuai betegek. 

A falu
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A falu kétezer 
lelket számlált 
virágzása ide-
jén, s mindezt 
a népet maga 
látta el élelem-
mel. A telepü-
lések körül ha-

talmas, gondozott szántóföldek, erdők, 
dohány- és teaültetvények, gyógy-
növénykertek növekedtek, több száz 
holdas legelőkön kószáltak haszon-
állataink. A folyókon gyorsan cikázó, 
keskeny, íves csónakokkal közlekedtek 
őseink, melyeknek mind neve és jele 
volt, s úgy számolják, volt idő, hogy 
több, mint kétezer saját faragású csó-
nak szelte a hullámokat. 

A muzsika szeretete nem lankadt, csak 
gyarapodott az új élet évtizedeiben. 
Rövid időn belül a fehérember konti-
nensén használatos összes hangszert 
mesteri tudással készítették el ügyes 
kezű eleink. Eközben zord, szűk-
szavú népi díszítéseink jelrendszere 
lelkünk mélységeinek feltárulásával 
együtt enyhült, finomodott. Sok hang-
szert Spanyolországba küldtek értékes, 
egyedi áruként, így vált a mi kezünk 
munkája annak a kultúrának a részévé, 

ami bennünket egyszerre próbált meg-
ölni és felemelni. A tenger másik olda-
lán a távoli templomokban felhangzó 
orgonamuzsika a mi hangszereinkből 
emiatt másként szólt talán, a dzsungel 
fájának lehelete keveredett benne kö-
szönetünkkel az Úristennek a tudásért, 
az eszközökért és az életünkért.

Itapuában a reggel szentmisével kez-
dődött, majd zenekari kíséret mel-
lett, közösen énekelve vonult a falu 
apraja-nagyja munkába, iskolába. Az 
öregek máig emlékeznek azokra a 
dalokra, amik felébresztették a lel-
ket Isten dicséretére, a testet a dolgos 
nap feladataira, s arra a szép látvány-
ra, ahogy a földekre vezető úton dal-
olva vonul a sok száz guarani a nap 
első sugaraitól fénylő hajjal. Nyolc óra 
szorgoskodás után ugyanígy tért haza 
együtt a közösség, vállukon földes ásó, 
kapa, körülöttük anyagtalan, transz-
cendens muzsika burka. Mielőtt nyu-
govóra tértek kis házaikban, családjuk 
körében, közös ájtatossággal zárták 
a napot. Ahogy a többi tabasban, Ita-
puában is minden Isten tulajdonának 
számított, de minden családnak volt 
saját földje is. Ezeket a kijelölt földte-
rületeket saját szerszámaikkal maguk 
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művelték a hét egyik felében, így a 
maguk ellátására elegendő terményt 
tudtak biztosítani, miközben kiala-
kult vándorlelkük kötődése, szeretete 
a kertjeik iránt. A hét másik felében a 
közös földeken dolgoztak az emberek 
a rászorulók javára, ennek terményei-
ből táplálták az öregeket és a betegeket, 
maradék részét pedig raktárakban he-
lyezték el. 

A pénz egyáltalán nem jelent meg a 
falvak életében, mindenfajta fizetés 
árucsere révén történt. Ám az ország 
nem szigetelődött el emiatt a környező 
világ rendjétől, a kereskedelem fontos 
bevételt jelentett a nép számára, csak 
éppen a saját rendszerük szerint mű-
velték. Az ideérkező idegen kereske-
dők a vendégházban szálltak meg, s 
az atyák figyelmesen őrködtek, hogy 
ne csapják be őseinket, és népünk a 
bevételek után hiánytalanul megfi-
zette az adót a királynak. Az atyák so-
sem hoztak létre semmilyen pozíciót 
a maguk számára, a közösség legfőbb 
elöljárója a törzsfőnk, a kazika ma-
radt, ahogy eddig is népünk története 
folyamán. Munkáját évente választott 
guarani elöljáróság segítette, akik a 
közigazgatási intézményeket irányí-

tották, instruál-
ták a különböző 
munkacsopor-
tokat és műhe-
lyeket. Így sike-
rült az atyáknak 
kinevelni egy 
széles értelmi-
ségi réteget, amely alkalmas volt a ve-
zetésre, és ezáltal vált az új ország a mi 
államunkká, s maradt egyszerre a mi 
törzsi közösségünk. Iparosaink kéz-
ügyessége legendássá vált, és a fafa-
ragás mellett a könyvnyomtatás mes-
terségében is jeleskedtek a korábban 
se írni, se olvasni nem tudó, azonban 
a tudást annál lelkesebben magukba 
szívó őseink. Az atyák érkezése előtt 
halászatból, vadászatból élő guaranik 
nem ismerték még a fémeket sem. A 
tanító szerzetesek a könyvek segítsé-
gével megismertették az iskolákban az 
ifjakkal a különböző tudományok va-
rázslatos világát, a szellemi élet meg-
nyílt az eszes fiatalok számára, és ez-
zel párhuzamosan gazdaggá, színessé 
váltak a hirtelen egy évezred minden 
tudását megkapó nép mindennapjai 
is. Egyik napról a másikra elérkezett 
egy addig elképzelhetetlen, várva várt 
jövő. A felcseperedő guaranik azután 

sokféle



dk

sokféle szakma, 
köztük a tanítás 
életútjai között 
választhattak, 
megértették a 
biológia alapja-
it, elsajátíthat-
ták a mérnöki 

tudományokat, de elmerülhettek a szí-
vükhöz közel álló művészetben is, köl-
tészetet, zenét tanulva. 

Nem vesztette el Tupá fia a testét-lel-
két alkotó tucatnyi őselemet, a föl-
det, növényt, madarat, bogarat és 
napfényt, hiszen mindez megmaradt, 
élőbben, tudatosabban, mint vala-
ha! De rend lett hirtelen közöttük 
is, ahogy a környező világ megannyi 
eleme is őskáoszból renddé állt össze 
egyszerre a keresztség által újjászü-
letett népünk fiai szemében. A család 
is megszilárdult ezzel párhuzamosan, 
és vált az élet alapja egyetlen asszony 
és egyetlen férfi kapcsolatává, és az 
ebből sarjadó kis közösség a jól mű-
ködő társadalom alapjává. A kisgyer-
mekek helyett meghozott döntések 
elkerülésére, új rend szerint a lányok 
tizenöt évesen, a fiúk tizenhét éves 
korukban házasodtak. Az esküvőkön 

ezernyi torokból csendült fel a dal az 
egybekelők ünneplésére, miközben 
a kétkezi munka alapját, a földműve-
lést lehetővé tevő szerszámokat kapta 
meg ajándékként az új család. A mun-
ka mindenki számára alapvető érték-
ként kötelező volt, míg a férfiak a föl-
deken vagy a műhelyekben, addig az 
asszonyok otthon házimunkával és 
gyapotfeldolgozással foglalatoskod-
tak. Öltözékünk egyszerű volt, mun-
kabíró, de az évente két alkalommal is 
megtartott ruhaosztásokon díszesebb, 
finomabb kelmék találtak gazdára 
azoknál, mint amilyeneket a szerze-
tesek hordtak. Az atyák csendben, ön-
megtartóztatva és imádkozva, valódi 
apaként álltak ezerfős családjuk, a ta-
bas egész népe mögött. A szeretet az 
államrend megalkotásakor sehol nem 
fogyott el konstruáló szellemük esz-
köztárából, s bár a közösségben az el-
követett bűnért vezeklés járt, a világon 
akkor egyedül országunkban nem volt 
bevezetve a halálbüntetés.

Kik voltak hát ezek az atyák és miért 
jöttek közénk? – kérdezi magától, őse-
ink szellemétől, s talán kicsit tőlem is 
nagyanyám a suhogó levelek alatt. Az 
én arcom barna, az én kezem érdes, 
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koszos úton, forró napon gyalogolok 
óra hosszat, míg az autópálya melletti 
benzinkúthoz érek, ott mosom fel nap 
mint nap a követ, súrolom le újra meg 
újra a rátapadt port, amit a szél hoz az 
erdőirtások felől. Kik voltak azok az 
emberek, akik még akkor burjánzó 
erdőink mélyére merészkedtek fél év-
ezreddel ezelőtt, hogy egy értéktelen, 
rabszolga nép életét letérítsék erről az 
útról, ami a távoli jövőben mégis el-
vezetett annak a legyektől körülvett 
benzinkútnak a sáros csempéjéig? Kik 
voltak ők, akik másfél évszázadon át 
felneveltek és megmentettek bennün-
ket, ám magukat az erősebb földi ha-
talom igaztalan vádjaitól, a felségáru-
lás hamis bűnéért járó életfogytiglani 
börtöntől, halálbüntetéstől megmen-
teni már nem tudták? Harcoltak-e ön-
magukért úgy, mint egykor értünk? 
Mit éreztek vajon, ha börtöncellájuk-
ból vagy az égből letekintve megtud-
ták elárvult népünk további sorsát, 
meglátták a néptelen iskolákat, az ér-
telmetlenségig szigorított rendszabá-
lyok következményeit, néma indiánok 
ajkát, az akasztásokat, az égő városo-
kat… és Itapuát elsüllyedni a dzsungel 
fái között.

Szél borzolja 
meg a leveleket, 
nagyanyám el-
csöndesedik. A 
távolból mint-
ha egy dallam 
hangjai halná-
nak el a mesz-
szeségben. Öreg keze végigsimít a 
homlokomon, gyerekhajam a térdére 
borul. Tudom, hogy a történet, amit 
elmondott, nem egy volt a többi mon-
da közül, tudom, hogy nem mese volt. 
A hely, a terra sem mal igenis létezett 
egykor, 150 éven át ezen a földön a 
talpam alatt. Ezek a magas lombok 
fölöttem még hallották a nép énekét, 
ahogy az Istent dicsérte. Az az ideális, 
egyetemes rend, ami létre hívta egy-
kor Itapuát, nem tűnt el nyomtalanul. 
Hiába hoz homokot a szél és csapja 
időről-időre hozzá, faragja, súrolja 
évszázadokon át azt az ott felejtett, 
magányosan álló falat a dzsungel fái 
között, a vörös kő csak nem enged, a 
templom homlokzati fala nem dől le, a 
kapuja nyitva áll. Vajon a világ rend-
je, amiben most élünk kitart-e még 
másfél évszázadig? S ha nem, marad-e 
belőle annyi, mint amennyi egykori 
országunkból megmaradt? A szavaink 
és a hitünk… 
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IKONOK 

vannak a fehér falon. Annyi helyet jár-
tam be idáig, és végül itt állok a sem-
miben, sehol.

Isten, Tudás, Szabadság, Éden és vég-
tére Valóság… Emberarcok függesztik 
tekintetüket absztrakt fogalmak ikon-
jaira Eutoposz sosemvolt terében. Cle-
ito szemében megcsillan a fény, mö-
götte a vak Diaprepes árnya botorkál, 
Közeledő ül nem messze tőle a fehér 
félhomályban. François köténye szé-
lét gyűrögeti a kép előtt állva, kecses 
gepárdot vezető napszőke hajú kislány 
lép mellé halkan. Élesszívű Pál nedves 
zekéjét válláról leemeli, fehér kórházi 
öltözékben zavart arcú építész ténfe-
reg mellette gumipapucsban. A csil-
logó szemű Lakatos jobbján overálos 
fiatal nő áll gázmaszkban a negyedik 
ikon előtt, rollerét a tér anyagtalan 
ürességéhez támasztja a virágos ruhás, 
őszülő asszony, és rámosolyog a maszk 

mögötti arcra. Az utolsó kép előtt fé-
nyes fekete hajú, poros lábszárú, réz-
bőrű kisgyerek csücsül. 

Elnézem őket, ahogy együtt időznek 
ebben a furcsa, steril, félhomályos, ha-
táranincs térben. Vonásaik mind kü-
lönbözők, nem tökéletesek, de arcuk 
egytől-egyig ismerős, emberi, és ép-
pen ettől szépséges. Vágyaik és kétsé-
geik, álmaik és félelmeik, örömeik és 
bánataik színes gomolyagként keve-
rednek össze a fehér háttér kontraszt-
jában, ahogy életükre gondolnak az öt 
jelkép előtt. Megadatott nekik valami 
csodálatos szilánk a jelekből, betűje a 
homlokukra írva, áldása-átka kíséri 
őket mindennapjaikon. Gyógyszer és 
méreg egyaránt a múltba vagy jövőbe 
vesző Isten szentsége és anyagtalan-
sága, a Tudás megkérdőjelezhetetlen-
sége és kietlensége, a Szabadság köny-
nyűsége és értékvesztettsége, az Éden 

szépsége
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szépsége és bezártsága, százötven év 
Valóság emléke és múltba fordulása. 
Gyógyszer és méreg egyaránt a betű, 
ami hordozza és őrzi mindezt.

Nézem arcaikat és szavak nélkül fag-
gatom az emberiség történelmének 
különböző pillanataiból előlépő, kü-
lönböző lehetséges világok minden 
tapasztalatát lelkükben hordozó egy-
begyűltek csoportját. Tudja-e vala-
melyiktek hát, én hol keressem az 
Istent? Megsúgja-e közületek bárki, 
önmagam mélységeire adhat-e választ 
a Tudás? A Szabadság iránytalan út-
vesztőjéből kitalálok-e majd? Az Éden 
beköszönt-e újra környezetünk rom-
jain? Elárulja-e bármelyikőtök, mit 
kell tennem a jelen problémái között, 
hogyan tehetem jóvá a Valóságot? Fel-
építhető-e Eutoposz az én világom-
ban is? Szemeik csendje nemmel felel. 
Hogy adhatnánk neked tanácsot, kó-
dexmásoló – mondja tekintetük – hi-
szen ember alkototta a mi helyeinket 
is, világunk gyarló, létünk sebzett, 
ahogy a tiéd is. 

A szakadt ruhás indián kisfiú egyszer-
re felkászálódik ültéből, lábujjhegyre 
emelkedik, és az előtte álló ikon mö-

gül két kulcsot 
húz ki. Oda-
nyújtja felém. 
Ezek itt az én 
Eutoposzom 
kapujának kul-
csai, a hithozó 
atyák tanítása 

– mondja. 150 éven át ezek a kulcsok 
segítettek, hogy a lehetséges és a valós 
összeérjen. Az egyiküket úgy hívják, 
cél, a másikukat úgy, eszköz. Az első 
az absztrakció kapuját nyitja, ami ki-
tárulva a létező valósághoz, valós kö-
zösséghez és helyhez köti vállalásod. 
Ám csak akkor nem égeti meg kezedet 
a kilincs, ha küldetésed szent, önös ér-
dek nélkül való, és miközben nyitod a 
zárat, szemed le nem veszed az ember 
arcáról. Sose csukd vissza ezt az ajtót, 
hogy célod előtted lebeghessen mindig. 

A másik kulccsal eszközök raktárába 
nyerhetsz bebocsátást, de csak akkor 
nem sebzi fel ujjadat, ha a minden esz-
köz szülője, a szeretet az ember iránt 
ki nem fogy szívedből. A raktárban 
időt találsz és ismeretet. Vedd az időt 
és ismerd meg az ember valóságát, a 
közösséget, a helyet egyaránt. Légy 
türelmes és értsd meg az ember örök 

szükségleteit
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szükségleteit: 
a szeretetet, a 
megértést, a 
közös tehervál-
lalást, a család 
és a munka ér-
tékét, az élhető 
lakás, az elegen-

dő élelem ajándékát mindenki számá-
ra. Nincs új ezek között, ne is keresd a 
még nem ismert szükségletet. Az em-
ber a kezdetektől, természetétől fogva 
az értékes, ám emberi életre vágyik. 
Ne feledd, kulcsod csak ismerethez és 
időhöz juttat – a forradalom és a fej-
lődésbe vetett vakhit eszközeit itt meg 
nem találod. Figyelj nagyon, ki türel-
mét veszti, s szeretete lankad, akkor 
választja ezeket. Eszközei ekkor önál-
ló életre kelnek, és elátkozzák haszná-
lóját. Ismerd meg a helyet is, hiszen ez 
tartja össze a vándorlásából megtért, 
állandóságra vágyakozó sokaságot. 
Tanulmányozd a tájat, a várost, a falut 
és a házat is. Ne keress új, más struk-
túrát, formát, csak azt, ami a közös-
ség sajátja. Ne vágd el a folytonossá-
got, mert az ember számára az otthon 
semmivel nem helyettesíthető. Tanuld 
meg alakítani a teret, mert üzenete 
megérinti használóit. Add vissza a kö-

zösségnek az építés ünnepét, erősítsd 
kötődését helyeihez. Tiszteld mind a 
teremtményeket, mert ugyanúgy aján-
dékként kapták létüket, mint bárme-
lyikünk. Csak okkal vegyél el tőlük 
teret, és csak annyit, amennyire szük-
sége van a közösségnek. Helyet sose 
vágj el, csak köss össze. Az ember szá-
mára a magánynál aligha van nagyobb 
büntetés. Emberként kérdéseidre a 
választ nem tudom, de íme, átadtam 
neked Ignác követőinek bölcsességét. 
Csak kulcsokat adhatok neked, s nem 
magát a megoldást – mondta, s vissza-
sétált ikonja elé. 

Tizenkét szempár szegeződik rám a 
tejfehér félhomályban, bizonytalanul 
állok kezemben a kulcsokkal. Hogyan 
lehetnék én képes bármire, hiszen 
emberségem szennye terheli vállamat, 
összegörnyedek a semmi súlya alatt 
saját kicsinységem tudatában. Sze-
mem előtt hotelkapszulák képe keve-
redik az utolsó fa, az első barlang, az 
Akropolisz, kis fehér vályogház, kerin-
gő űrhajó víziójával, tanyát látok, ko-
rallzátonyt és villódzó metropoliszt. 
Rám nehezedik létem drámája, hogy 
a gyarló ember és az ember alkotta 
hely egyformán tökéletlen. Ha a Szent 

emberei
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emberei sem voltak képesek végül célt 
érni, pedig bölcsességük és szeretetük 
a világ felé az enyémhez nem fogható, 
és épp a világ vetette ki magából a nála 
jobbat, miért minden törekvés, újabb 
és újabb helyek létrehozása a van és a 
nincs határmezsgyéjén?

A nemlétező írott létének titkait ku-
tatom, immáron lassan egy évtizede. 
Egyre egyszerűsödő világomban min-
den pillanatban elveszik valami – is-
mét kihal egy szépséges állatfaj, ösz-
szedől egy valaha jelentésteli épület, 
eltűnik egy ősi nyelv utolsó beszélője. 
Vajon ha lángra kap az utolsó könyv 
is majd a végső sivatag kiszáradt kó-
rói szította olthatatlan tűzben, mikor 
a víz már régen drágább annál, hogy 
az elhagyott könyvtár izzó parazsát 
oltsa, és meghal a betű, akkor köddé 
válnak-e rám szegeződő tekintetek? 
Eltűnik-e örökre Cleito abban a kér-
désekből növő erdőben, összeesik-e 
a sötétbe zárt Diaprepes? A betűk 
képei híján Közeledő hátat fordít-e, 
François mérget kever-e az ételbe? A 
kőfaragó, az építész, a lakatos elejti 
szerszámát, kezük a semmibe nyúl? 
A két asszony kétségbeesve fordítja el 
tekintetét az égről, és ahogy a vékony 

aranylánc sze-
me halkan el-
pattan, a gepárd 
teste megfeszül 
és elered, fut, és 
átszeli a semmi 
határát. Em-
ber-e még az 
ember, aki őket többé már meg nem 
ismerheti, aki számára ők maguk és 
országaik végképp elvesznek a nem-
tudás, az írott emlékezet hiányának 
némaságában? A sohasemvolt világok 
fél-léte valódi nemlétté válik egyszer-
re, amint a szellemi valóság kígyója 
felemészti önmagát a technika újítá-
sán kérődzve. Az utolsó könyv üszkös 
lángja felett álló új vadember tekinte-
tébe fúrnám tekintetemet, hogy meg-
fejtsem, a gyógyulás öröme látszik 
benne, vagy a tudatlanság üressége.

A sokéves gyűjtés és másolás szorgal-
mas munkája úgy tűnik, kérdéseimre 
csak egyre újabb rejtvényekkel felel. 
Itt rekedtem volna a tejfehér csendben, 
Eutoposz lakóinak rámszegezett tekin-
teteinek kereszttüzében? Gyarlóságom 
tudata őrzésük értelmét teszi kétsé-
gessé immár, tekintetükben egyszerre 
saját bizonytalanságomat, kételyemet 

ismerem
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ismerem fel. Le-
het, hogy ők is 
csak ugyano-
lyan hírnökök, 
mint én ma-
gam, kik meg-
érezték világuk 
visszásságát. 

Cleito én vagyok, meghasonulok a 
kettős lét szorításában az absztrak-
ció szentségét keresve a valós keretei 
között. Vak vagyok, akár Diaprepes, 
hiszen a múltban nem lelem a jövőt. 
Közeledő vagyok, aki felismerte az új 
világ megváltását, de útja még anyag-
talan homályon át vezet. Françoishoz 
hasonlóan az előre megírt sorsok kö-
zött nem lelem a sajátom. Élesszívű 
Pálként megrettenek, ha egy jobb világ 
érdekében a kegyetlen kontroll eszköz 
lehet. Azonosulok a zavart építésszel 
egy olyan világban, amiben többé már 
nincs szükség a Szabadság zászlója 
alatt a rend megőrzésére. Lakatosként 
önnön konstrukcióm útvesztőjében 
rekedek a világgal szemben. Évaként 
félelmekkel telve keresem a kapcsolat 
utolsó szálait a természettel az egykor 
virágzó bolygó romjai között. A szikár, 
rolleres asszonyhoz hasonlóan rácso-

dálkozom, hogy a valóság gyakran el-
varázsoltabb, mint a vágyképek csodái. 
És végül indián gyermekként várom 
vissza a Szent hírnökeit, akik kiveze-
tik népemet az elnyomásból egy élhe-
tő, boldog, szabad világ  felé. 

Mindannyian csak másolók vagyunk. 
Ugyanazon vágyak hajtanak bennün-
ket egy közös cél elérésére, ugyan-
azokat a hibákat ismételjük embersé-
günkben az afelé vezető úton. És még 
ha ikonjaink, melyektől a megoldáso-
kat várjuk, absztrakciójukba dermed-
tek is, hírt adunk mégis mindeközben 
az Abszolútról, amelynek a képére 
teremtettünk, amelynek az állapotát 
óhajtjuk, hiszen személy és hely egy-
szerre. Küldetésünk szerint megvaló-
sítjuk részleteit egy olyan országának, 
ami jelen van közöttünk, ami a legide-
álisabb minden lehetséges világ közül, 
és ami       
    
 mégsem 

  UTÓPIA.
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