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0.fejezet
 

Nyáron  Afrikában  töltöttem  pár  hetet  pihenésként.  Az
utolsó napjaimra vonatkozó elképzeléseimet viszont a térség
sorra kirobbanó tüntetései,  polgárháborúi átírták. Egy nap
mikor már érezhető volt a levegőben a forrongás veszélye,
úgy döntöttem elindulok haza. Csomagoltam, kijelentkeztem
a  hotelből  és  elindultam  a  reptér  felé.  A  taxi  egyre
nehezebben haladt a tüntető tömeggel szemben. Több ezer
ember  követelte  a  vezetők  köztük  elsősorban  Haffesz
Niarkwanka diktátor leváltását. Lövések hallatszottak, de a
tömeg  nem  oszlott.  Legalábbis  ott  nem,  ahol  a  taxinak
haladnia  kellett  volna.  Egyszer  csak  a  tömegből  beugrott
mellém egy férfi a kocsi hátsó ülésére. Rémületem percekig
tartott. Nem gondoltam reggel még azzal, hogy bevégeztetett
az életem, vagy hogy túsz ként csak hónapok múlva kerüljek
haza  szeretett  családomhoz,  lelkesítő  munkámhoz  az
egyetemre,  biztonságot  nyújtó  otthonomba.  Ám  mikor
mindezek  a  gondolatok  végigfutottak  egész  testemen  és
látszólag  feladottnak  tekintettem  helyzetem,  láttam  csak,
hogy Theodor Ramstein nevű régi cimborám az. Tudósítóként
jött és vonult a tiltakozó tömeggel, hatalmas teleobjektíves
fényképezővel  a  nyakában.  Méltán  nézhettem  azt
riadalmamban  fegyvernek  is  akár.

-  Szevasz!  Remélem  nem  most  kezdted  volna  a



nyaralásod?- mosolygott. Valami megmagyarázhatatlan öröm
és boldogság sugárzott belőle, amit nem tudtam mire vélni.
Talán  a  viszontlátás  öröme,  talán  a  valami  fontos
megörökítése, talán a reményteljes változásban való részvétel
töltötte fel barátom.

- Nem, nem. Épp a vége felé közeledtem. –habogtam, még
mindig picit remegve az előbbi és a környező izgalmaktól.

- Az jó. Akkor volt pár szép napod is.

- És még mennyi lesz. Egy óra múlva indul a gépem és
holnap már messze innen, nyugodt boldogságban rendezem
tovább megszokott mindennapjaim.

Ismét  lövések  dördültek.  A  tömegből  páran  menekülni
kezdtek.

-  Megállunk!-  kiáltott  Theo a sofőrre és azon nyomban
kifizette a számlát, kipattant a kocsiból és engem is magával
rángatott.  –  Azt  a  gépet  lehet,  nem éred most  el.  Futás!
–vetette még oda,  de már nem volt  időm válaszolni,  mert
újabb lövések hangoztak és ezek már hosszabban, percekig
szóltak. A tömeg menekülőre fogta és én megpróbálva nem
leszakadni  Theodortól  csak  rohantam  utána.  Három  nap
múlva  a  követség  menekített  ki  az  országból,  a  taxiban
maradt  poggyászomnak,  gondolhatják,  nyoma  veszett.  De
abban a három napban elképesztő és furcsa dolgok birtokába
jutottam, amiért máig hálás vagyok a sorsnak és Theonak
egyaránt.

Menekülésünk egy hatalmas épületig tartott.  Körülbelül
négy  emelet  magas  volt,  az  ötvenes  években  épülhetett.
Amint beléptünk, már nem hallatszott a puskaropogás, már



nem hallatszott a tömeg zaja. A szobákon és a folyosókon
látszott, hogy alig pár napja még laktak itt és dolgoztak is.
Rettentően  megijedtem,  mikor  kiderült,  hogy  egy
pszichiátrián húzzuk meg magunkat, ki tudja meddig. Jobb
lett  volna,  valamelyik  helyi  olajbáró  szintén  kapkodva
elhagyott  otthona.

Aznap a berendezkedéssel telt. Nem tudtuk még meddig
kell kitartanunk. Fontos volt, hol bújunk meg, hol találunk az
épületben vizet és élelmet. Ebből a szempontból borzasztó
szerencsénk volt. Arra a pár napra, de még talán két hétre
való étel és ital állt a rendelkezésünkre. Egy pszichiátrián. A
filmek hatására erős iróniával mondhatom, hogy csodálatos
rémképeim zaklattak  minden  egyes  percben.  Amikor  meg
nem, akkor a külvilág zaja,  a borzalmas valóság bolygatta
agyamat fejem nyílásain beszökve. Végül is, gondoltam, ha
sokáig tart ez a felvonás, akkor helyben vagyok. Mi jobb hely
megőrülni,  mint  egy  pszichiátria.  Remek.  Mindhárom nap
erős kételyeim voltak afelől, hogy a futtában távozó brigád
tényleg minden ápoltat magával vitt. Nem hagyott nyugodni,
hogy mi van, ha az intézet legborzadalmasabb kezeltjét, akit
nyilván az alagsor legeldugottabb kórtermében tartanak, a
nagy kapkodásban itt  felejtették. És erre a rémképemre a
hatalmas épület üresen kongó falai által visszavert hangok
ijesztő bizonyságot nyújtottak. Minden meglehet. Meglehet,
hogy csak saját neszünk volt mely az akusztika csapdájába
esett és bolyongott ott napokig, vagy a külvilág semmiképp
sem barátságos  hangulata  szűrődött  be,  de  kijelenthetem,
igencsak nyugtalanító volt mindez.

Másodnap tovább kutatva találtam a szobára. - Theodor
valahol  kint  bóklászott  a  városban,  végezte  a  dolgát



gondolom.  -  Arra  a  szobára,  melynek  tartalma,  erősen
elgondolkodtatott  és  azóta  jócskán  megváltoztatta  életem.
Ebben a szobában egyetlen egy íróasztal volt, viszont az elég
nagy és majd minden falon hatalmas kartotékozó szekrények
meredtek, hatalmasodtak az egyébként sem pici íróasztal felé.
Az  asztalon  halomba  hevertek  a  papírok,  első  ránézésre
rendszertelenül.  Magam  sem  tudom  mi  vitt  rá,  milyen
kalandor szelleme legyintett meg, hogy megnézzem mindezt
közelebbről, de megtettem. A papírok rendszere kapcsokkal
és tűzőkkel volt elkészítve. A kartotékozókba mindez valós
renddé  fejlődött.  Regények.  Kisregények,  lírák,  novellák,
versek. Az asztal közepén pedig egy aktuális értékelés. Hogy
ki  értékelte  és  milyen szempontokat  vett  figyelembe,  nem
tudom. Kerestem, kutattam a papírhalmok és a rendszerek
közt is, hátha valamit megértek, hátha valamit valaki angolul
is írt. Az értékelő jegyzet szerencsémre angolul még nem lett
postázva.

„ Kedves Dr Meyerson! Ebben az évben az alább felsorolt
betegek, a mellettük szereplő címmel és műfajjal leptek meg
bennünket…”

Pár  órát  vesztegethettem  csak  a  kereséssel.  Ebédnél
elmeséltem mindezt  Theodornak.

-  …tudod  ez  nem  új  dolog.  Több  ezer  éve,
Mezopotámiában  is  alkalmaztak  ilyesmit.  Akkoriban  nem
nagyon  díjazták  ha  bárki  bármilyen  rendellenességgel
született,  vagy nőtt fel.  A fizikai rendellenségeket ugyebár
könnyebb kiszűrni, de a mentális rendellenességek már csak
később  fedezhetők  fel,  pláne,  ha  azok  valamilyen  sokk,
tragédia, vagy bármilyen behatás következtében jelentkeznek.



Ezeknek  a  mentálisan  sérült  embereknek  gyűjtőházat
építettek.

A  sámánisztikus  világokban  a  mentális  zavarokban
szenvedők  egy  része,  rendkívül  hasznos  volt  az  adott
csoportnak. Természetfeletti képességek birtokosainak vélték
őket,  akik  gyógyítani  képesek,  más  világokkal  tudnak
kapcsolatba lépni,  látják a jövőt.

Ezen  okokat  végig  gondolva  érthető  hogy  a  betegeket
összegyűjtve  és  elbeszéléseiket,  meséiket  az  írástudók
megörökítették, majd tanulmányozták. Mindig megtalálható
volt a válasz. Kérdések nélkül is felismerhető volt, mely szól a
közeli  jövőről,  vagy  régi  titkokról,  addig  meg nem fejtett
rejtélyekről,  vagy ki mesél más népekről,  más kultúrákról,
amik addig nem léteztek, vagy csak nem tudtak róla.

Lehet  sokan  nem  is  voltak  a  mi  korunk  értelemben
betegek,  csak  többet  tudtak  másoknál.  Ez  talán  ma  is
alapvető  probléma.  Vagy  az  is  lehet,  hogy  képességük
sodorta őket ilyen vagy olyan elmeállapotba. Mindenesetre
érdekes, hogy ez a módszer ma is használatos. Kérdés persze,
hogy ugyanolyan céllal, vagy csak terápiás meggondolásból.

Délután Theodor nyelvtudását latba vetve, segített nekem
megkeresni a listán szereplő írások zömét.

Hazaérkezvén  sok  munkát  és  időt  és  pénzt  szánva
lefordítattam párat, (majd a későbbiekben az összes írást),
hogy lássam mi áll  bennük.  Persze rajtam és Theon kívül
senki  nem tudta  miféle  irományok  ezek.  Döbbenetes  volt
amiket  olvastam. Elképesztő és meglepő,  mind tartalmilag
mind  pedig  formailag.  Később  megpróbáltam felkeresni  a



címzett doktort is, aki egy neves klinika méltán híres vezetője,
de teljes mértékben elzárkózott mindenféle választól.  Sőtt,
mikor megmutattam neki a listát, rajta az ő nevével, valahogy
úgy fogalmazott, hogy vigyázzak ezzel a témával, mert nem
tudom mibe ártom magam és komoly bajom is származhat
belőle.  Dr  Meyerson  fenyegetése  nem  hogy  eltántorított
–nemrég jöttem Afrikából - hanem még inkább feltüzelt és
nyomozásba  kezdtem,  vajon  a  világ  más  országaiba  is
folytatják-e ezt az ősrégi mezopotámiai szokást és ha igen
miért?

Jelentem  a  Miértre  még  nem  kaptam  választ.  Az
egyetemről  hosszú szabadságot  kértem kutatás címén,  így
időm már volt rengeteg, de az összes spórolt pénzem ráment,
hogy  néhány  pszichiátria  néhány  belső  emberét  inspirálni
tudjam a  náluk  tárolt  írások,  kiváltképp a  kiemelt  művek
fénymásolására,  megszerzésére.  Rengeteg  nyomozás  és
kimondottan  sok  visszautasítás  és  kudarc  is  kísérte
kutatásom.

Többek közt sikerült megtalálnom az általam már ismert
és Theonak is elmesélt ásatás vezetőjét. Aki annakidején írt
egy  tanulmányt  erről  a  témáról  valamelyik  tudományos
folyóiratban, ami nagy port kavart szakmai berkekben. Sosem
fogadták el feltevéseit. Nagy meglepetésemre, fogadott is egy
rövidke beszélgetés erejéig.

Heinrich von Ziegel professzor már a nyolcvanas éveiben
járt ekkor és beszélgetésünk után pár hónappal meg is halt,
természetes  halállal.  Amit  tőle  megtudtam,  hogy az  50-es
években  folytattak  ásatást  a  régi  Mezopotámia  területén,
kiemelten egy Lagastól 28km-re lévő Tell Lowh nevű domb



alatt. Ez a domb rejtette ugyanis Ningirszu-t, a kr.e.2400-as
Mezopotámia vallási központját. Az itt talált leleteket, melyek
nagy  része  épp  egy  vitatott  szerepű  épületből  került  elő,
azonnal  lefoglalták  és  állításuk  szerint  védett  helyre
szállították a katonák. Ő maga azóta sem látta ezeket a kőbe
vésett  hosszú  történeteket.  Mint  a  téma  szakértője,  már
akkor  sejtette,  és  mint  elmondta  hozzáértésének
köszönhetően  még  eltűnésük  előtt  legalább  négy  ilyen
kőtáblát  sikerült  elolvasnia,  hogy  nem  átlagos  leletekre
bukkantak.  Tovább  kutatni  viszont  a  Ningirszu-i  kőtáblák
után nem tudott, azoknak nyomuk veszett, mintha soha nem
is léteztek volna. Professzor Ziegel élete során több olyan
régészeti  feltárásban is  részt  vett,  ahol  valamilyen,  utóbb
vallásinak titulált épület, írásos leletei nyomtalanul eltűntek.
Azt  még  hozzáteszi,  hogy  ezek  a  birodalmak,  melyeknél
ismeretlen  funkciójú  épületében  hosszas  és  több  főtől
származó  írások  gyűjteménye  volt  található,  mind  mind
később rommá pusztult  birodalmak.

Távozásom után még sokáig fülemben csengett a domb
neve: Tell Lowh, Tell Lowh, Tell Low…. érdekes…

 

Egy  másik  érdekes  találkozásom,  Erik.  Egy  neves
pszichiátrián  dolgozik  és  már  lassan  egy  éve  próbálja
nyilvánosságra  hozni  munkahelye  hasonló  titkát.  Roppant
megörült, amikor egy barátján keresztül megtudta, hogy mi a
célom ezekkel a regényekkel. Hamar szót értettünk és közös
munkánk  rendkívül  gyümölcsözőnek  látszik.  Szerencsémre
Erik  nem  talált  fórumot  különleges  felfedezése
megjelentetésére, amit én szeretnék, az meg nem jutott az



eszébe. Több száz internetes oldal utasította vissza az írások
megjelentetését, mondván, hogy ez nem érdekli őket, vagy
hogy  nem  igaz,  hogy  azon  a  pszichiátrián  találhatóak.
Szándékunk  nem  volt  ugyan  közös  Erikkel  a  megjelenés
témáját illetően. Ő botrányt akart, mint a nagy intézményi
titok leleplezése. Valahol azt éreztem élvezné, ha árthatna
neves és valószínűleg jól működő kórháza ellen. Itt szeretném
leszögezni,  hogy  kutatásaim  alatt,  nem  tapasztaltam  és
semmiféle  olyan  hír  nem jutott  el  hozzám,  hogy  ezek  az
intézetek, bármilyen ártó szándékkal lennének betegeik felé.
Az  én  szándékom  viszont  a  megjelentetés  volt.  A
nyilvánosságra  hozás.  Az  hogy  ezeket  a  sejtelmes,  néhol
profetikus,  néhol  üzenet  jellegű  regényeket  mások  is
olvashassák, akár okulásul, vagy csak érdekességképp és ne
csak azon kiválasztottak.

Közös  beszélgetéseink  gyümölcse,  hogy  e-könyvként
jelentetem meg mindet.  Okom rengeteg van rá. Tartva Dr
Meyerson fenyegetésétől, nem gondolom hogy megéri sokáig
titokban tartani mindezt. Úgy gondolom, ha már megjelent, a
nyilvánosság  kellő  védelmet  nyújt,  hogy  ismét  elsöpörjék
ezeket a sokatmondó műveket, mint ahogy történt ez azokon
az ásatásokon. Bár a mai napig nem értem, és úgy gondolom,
addig jó amíg nem értem, hogy hová tűnnek ezek a regények.
Hová lettek az ősiek és hová a mostaniak? Kinek szólnak és
kinek  mondanak  többet?  Esetleg  kód  van  bennük,  mely
öntudatlan teremtődésük alatt épül a szövegbe és amelyhez
csak a magát Istenhez hasonlónak tartottak értenek? Nem
hinném,  hogy  vallási  a  csoport,  mely  birtokolja  ezen
tudásokat, inkább gondolom az írások tartalma miatt, hogy a
világot a háttérből mozgató, s talán arcnélküli emberek ezek.



Ezért döntöttem az e-könyv mellett. Nincs kiadói időhúzás,
alkudozás, átíratás, ha egyáltalán találtam volna erre kiadót.
Minél  kevesebb  láncszem  beépítése  a  megjelenésig
biztonságosabbá  tette  a  kiadást.


