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Bevezetés helyett

 Egy végtelen hosszú útvonalon suhanó vonat zárt hálófülkéjében ültünk. Ez volt a cellánk és a 
szabadságunk is egyben. Bármikor kiszabadulhattunk volna, igaz egy rohanó vonatból kiugorni csak 
akkor érdemes, ha biztos vagy abban, hogy komolyabb sérülés nélkül megúszod, vagy szörnyethalsz. 
Mert a kettő közötti lehetőség a legrosszabb. 
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1.

Az én világom már lezárult, ezt láttam odakint az elsuhanó városokban és tájban. Egy globálisan 
hanyatló kultúrát feledő korba születtem, amely nyilvánvalóan egy új barbárkorszak kezdetét is jelenti. 
S bár civilizációnk haldoklását számtalan tény bizonyítja, mégis hezitálok olykor, hogy talán egy más 
minőségben folytatódni fog az emberi civilizáció. De én ezt már nem érem meg, mert nem akarom. 
Nem gyávaságból. Pusztán azért, mert ami jön, az nem az én közegem lesz. Legyen az barbarizmus, 
vagy bármi más, de az emberi faj soha nem fog rádöbbeni arra, hogy maga alatt vágja a fát. Ugyanis 
három uralkodó faj él ezen a bolygón: az emberek, az emberek tudata és a mikroorganizmusok. 
Természetesen az emberek jórészt ellenségként gondolnak a mikroorganizmusokra. Nem csak azért, 
mert valójában tőlük függ az életük, legyőzhetetlenek, hanem azért is, mert mind etikában, mind 
pedig tudásban mindig az ember előtt járnak, méghozzá jókora léptekkel. 

A mikroorganizmusok etikája abban nyilvánul meg, hogy egy adott, túlnépesedett populációt 
csak az optimális létszámig pusztítanak el, hozzájárulva ezzel a természet egyensúlyának 
fenntartásához, s ez bizony kínos tükör az ember számára, már csak azért is, mert még most is 
szimbiózisban élünk a mikroorganizmusokkal, ám a vegyszerek, a kemikáliák ellenünk fordították 
őket. A mikroorganizmusok azzal is bosszantják az embereket, hogy egyértelmű bizonyítékot 
szolgáltatnak a reinkarnációra, azaz a lét – élet – lét végtelen láncolatára, viszont nem adnak rá 
magyarázatot. A fizikusok pedig attól őrülhetnek meg, hogy a mikroorganizmusok olyan hártyavékony, 
de roppant ellenálló szövettel védik RNS-vagy DNS–üket, ami messze felülmúlja minden NASA 
mérnök tudományát. Miért? Mert az ember bár nem egyetlen közeghez kötött speciális lény, tudatilag 
individuálisan specifikus, és csak így képes fejlődni. A mikroorganizmusok azonban minden eszköz 
nélkül tudnak alkalmazkodni bármilyen körülményhez, ugyanakkor egyfajta rugalmas fajtudással 
rendelkeznek, amely folyamatosan fejlődik, változik. Igen, fejlődik és változik, és egyre inkább az 
ember ellen fordul ez a változás. Minden ember zsigereiben érzi ezt a tényt, az aggódó anyáktól a 
haldoklók szeretteiig. Az orvosok pedig az emberek szemében azok a közkatonák, akikről azt hiszik, 
fel tudják őket vértezni a mikroorganizmusok ellen.
 A harmadik ellenfele az embernek a saját tudata. Nem csak azért, mert gyakorta 
kontrolálhatatlanul működik, mint például a pszichoszomatikus betegségeknél, hanem azért is, mivel 
az ember a tudatával elszigetelődik a környezetétől. Igen, mindenki más és más. Ugyanakkor mindenki 
mást és mást akar. A tudatunk ezen tulajdonsága okozza a jóhiszemű pletykáktól a háborúkig az 
emberiség történelmének nem éppen dicsőséges útját. És persze az ember nem tud szembenézni 
azzal, hogy tudatunkat felülmúlja a bennünk lakó ösztönünk. 

Az ösztön két dolgot akar: élni és túlélni, tehát élelmet és ivóvizet szerezni, és biztos, jól 
védhető búvóhelyet találni. És ha mi bemegyünk egy áruházba, az ösztönnek minden kell, mert minél 
több van, annál nagyobb a túlélés esélye. Ezért veszünk minden alkalommal egy halom fölösleges 
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dolgot is, vagy csak többet a kelleténél. Így épül a fogyasztói társadalom az ösztönre. Az ösztön vesz 
fel hiteleket és azzal építi és keríti körbe házainkat, ahova nem mindenkit engedünk be. Az ösztön 
irányítja a párkapcsolatokat is, méghozzá a mostban, a jelen pillanatban, a fajfenntartás lehetőségét 
szem előtt tartva. A tudat nem képes a jelenben gondolkozni, csak a múltban és a holnapokban, míg az 
ösztön csak a jelenre összpontosít, mivel az ösztön sokkal régebbi „találmány”, mint a tudat. Valójában 
a különös ebben az, hogy még józan paraszti ésszel is kikövetkeztethető és tudható evidenciákról van 
itt szó, de az emberek nem szeretnek magától értetődő dolgokon gondolkodni. Talán mert mindig 
többre vágynak, előbbre és előbbre akarnak jutni. Csakhogy a nem kifejtett evidenciák egyre gyűlnek 
az emberiség háta mögött, akik előtt valójában még körvonalaiban sem megfogalmazott cél lebeg.
 Így történt, hogy már életem korai szakaszában elszakadtam az emberi fajtól, először 
tudattalanul, később már egyre tudatosabban. Ez magyarázza gyermekkorom óta a magányra való 
hajlamomat, aztán később egész baráti társságaimnak fordítottam hátat, hogy magam lehessek. 
Mert mindig csalódást okoztak az emberek. Így ismerkedtem meg egyszer Kodegidorral. Éppen a 
4-es villamoson zötykölődtem, amikor találkoztunk, úgy 1986 tájékán. Ő valamiféle próféta volt 
akkoriban, és egészen szórakoztató. Mindenestre erős kötelék alakult ki közöttünk, hiszen Kodegidor 
sok mindent megmutatott nekem az életről. Sokfelé jártunk együtt, s hol felbukkant, hol eltűnt, mintha 
érezte volna, hogy nekem erre szükségem van. Ennek aztán az lett a vége, hogy 10 éves ismeretség után 
írtam róla egy kisregényt, nem mintha bíztam volna abban, hogy az emberek megértik Kodegidort. 
Mindenesetre Kodegidor mintha megsértődött volna, évekig nem találkoztunk. Nekem azonban írnom 
kellett. Olyan volt ez számomra, mint másnak az ópium. Írni és tükröt tartani magam és az emberek 
felé. Sokkal később ismertem meg Ken Y. Veize barátomat, Angliában. Aztán így hárman, Kodegidor, 
Ken, meg én gondolkodtunk együtt. Mert a gondolkodás volt a lényeg, bárhol is voltunk, bármit is 
csináltunk, hiszen mindhárman úgy gondoltuk, hogy a gondolkozás a leglényegesebb számunkra. Így 
sok értékes gondolat született meg, amiket nekem kellett lejegyeznem. De a leglényegesebb, hogy 
valóban életre szóló barátság lett e triumvirátusból.

Ken Y. Veze, Kodegidor, meg én a vonaton

Kennel egy veszteglő vonaton ültünk, hogy 
elkéshessünk valahonnan,
közben a faluvégi temetőt néztük odakint,
amely úgy süppedt bele az élők házsorainak sátortetejébe,
mint mi itt, az izzadságszagú tehetetlenségbe.
Azt hiszem, mondta Ken, hogy kár minden megismerés
és látvány, hiszen azok is megrogynak és elsüllyednek,
a szemétre való új dolgok özönében. 
Lám, már nincs mibe kapaszkodnia az embernek, barátom,
mert ha mindent eldobható világot építünk,
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az ember is ebbe nevelődik és csak addig lesz valaki,
míg identitását is újabbra és újabbra cseréli.
Én is arra gondoltam, feleltem Kennek,
hogy valóban egyre gyorsabban adunk-veszünk mindent,
miközben szemétdombok magasodnak, melyet az idő
összenyom, s úgy rétegződnek és süppednek el, mint a temetők,
ahol a régi holtak fölé hantolják az új, divatjamúlt holttesteket.
Ekkor szólalt meg Kodegidor, mondván, már 11 ezer éve hordják
biztos helyre a halottakat az emberek. Kicsit távol maguktól,
mert tudják, hogy istentelen halálbért fizetni egy parcelláért,
ami csak csupaszodó emlék. Én is megfizettem a múltért,
felelte Ken, pedig még élek, és fizetem az adókat is, amiért
egyre kevesebbet kapok cserébe. 
S ekkor végre megindult velünk a vonat, visszafelé.
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2.

Főiskolás koromban kezdtem el azon töprengeni, hogy mi lehet az a nézőpont, ahonnan a 
legkülönfélébb ismeretekre összefüggéseikben tudok ránézni. Sokáig kerestem, aztán az írásaim 
mélyén találtam meg a választ. Hiszen a pedagógiát, a pszichológiát, az asztro-és részecskefizikát, 
a mikrobiológiát, a gépészetet, a civilizációtörténetet, a vallásokat, ezotériát, a művészeteket és 
mindazon területet, melyek számomra érdekesek voltak, egyfajta lételméleti szemüvegen át tudtam 
megérteni. Megérteni azt, hogy valóban minden összefügg, mert minden él vagy létezik, még ha mi 
nem is gondoljuk annak. De közben arra is rájöttem, hogy az emberi megismerés kudarcát mindig az 
okozza, hogy valami különös fontosságot tulajdonít önmagának a többi létező között. Pedig ha kívül 
s belül csupaszon látjuk az embert, akkor rájövünk, hogy csakúgy, mint az Univerzumban bármi, az 
ember is csak egy olyan szerveződés, amely vagy sikeresen tud alkalmazkodni, és a környezetével 
egyensúlyt tartani, vagy nem. Ha sikeres, úgy képes lesz önmagát is túlélni s „átjutni a tű fokán”. 
Ha nem, akkor bekerül a letűnt lehetőségek közé, akárcsak a fosszíliák, a dinoszauruszok vagy azon 
élőlények, melyeket az ember irtott ki. Talán ez a Tao, vagyis az Út valódi jelentése és üzenete.

Evolúció I-IV

I.
Egy kő elé kellene hasalnom,
nézni őt
s érteni végül
mozdulatlan és sérthetetlen
titkát,
merev árnyékát,
csupasz létét,
mely oly kevés,
hogy túléli izgága testemet.

II.
Rég jártam fák közt,
rég láttam csak fákat,
semmi mást.
Rég láttam egyet, azonosat
s nem egyszerre száz hatást.

III.

Irigylem a hüllők
napváró nyugalmát.
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Életet remélnek
nap, mint nap,
és biztosak.

IV.

Szétvetett darabjaim
rakosgatom
emberformára.
Néha nézem,
hogyan csinálják mások,
s próbálgatom hitüket,
hogy már én is készen vagyok.

 Sokat dolgozom egy-egy írásomon. Ezen a versen is, melynek utolsó sora mindig eszembe 
juttatja azt, hogy sohasem lehetek készen. Senki nem lehet az.
- Így igaz - mondta Kodegidor -, mert az, aki készen van, az olyan, mint egy luftballon, még ha erős 
anyagból készítik is. – De te már rég túljutottál ezeken a kérdéseken. Más lettél. Sokak szemében 
ijesztő és idegen.
- Úgy, úgy – szólalt meg Ken flegmán. – Mi ismerünk és elfogadunk téged. Tudjuk értékeid és 
gyengeségeid. De ismerjük haragodat is. Szóval szép egy ember vagy te! Emlékszel mit írtál rólam?
- Mit is? – kérdeztem.
- Valami olyasmi volt a címe, hogy én meglátogatlak.
- Rémlik – feleltem.
- Nem, nem rémlik, rémes! – mondta Ken mosolyogva. – Olvasd csak!

Ken Y. Veize látogatása

Épp az ablakon át a szürke őszt néztem, mely úgy nyáladzott,
mint valami tehetetlen öregember, kit kórházba cellázott a sors,
amikor Ken egyszer csak beállított hozzám s kertelés nélkül azt mondta, 
hogy már megint egy hosszú, latyakos útra megyünk.
Erre mondják, hogy az embernek az élettől is elmegy a kedve, 
feleltem, miközben az ősz szürkesége didergett bennem.
Ken azonban kitántorgott az őszbe és azt mondta, hogy miközben 
az ember örül az életnek, boldog, s rácsodálkozik millió szépségre, 
egyre nagyobb erőfeszítést kell kifejtenie, hogy önmaga maradjon, 
hogy szeresse önmagát és az életet. Hiszen mindenki az elkurvulás ellen küzd, 
habár nagy ára van annak, hogy valakinek ne görbüljön a gerince,
míg végül a halál újra kivasal minket.
Én pedig csak azt feleltem Kennek, hogy az út az ár, amit megfizetünk a révésznek,
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mert minden kő kopik, a tömeg pedig, akár a rohanó folyó, 
fényesre csiszol és porrá zúz mindent és mindenkit. 
Ken pedig rágyújtott egy cigarettára és a képembe nevetett,
s csak az kérdezte: mit vártál, szenteket? Hiszen ők mind halottak,
vagy sosem éltek, s amúgy is csak a józan halandók hisznek a meséknek,
amitől jól alszanak, vagy többet dolgoznak, s jó pénzért adják el a lelküket.
Mások pedig, akik ismerik a port, isznak, drogoznak, 
vagy éhesen megemésztik magukat, és sohasem álmodnak.
Miután Ken elhallgatott kiálltam mellé a hideg őszbe, 
hátha tüdőgyulladást kapok, s rágyújtottam én is,
és együtt nevettem Kennel, mert ő is már egészen úgy nézett ki, 
mint egy kopott és fényesre csiszolt, jelentéktelen kőhalom.

- Nekem az tűnt fel, hogy mindkét írásban főszerepet kap a kő, mint szimbólum – gondolkodott el 
Kodegidor. – A kőnek pedig elég egyetlen szilárd pont az élethez, az embernek viszont nem.
- Még ha egy vonaton ülünk is? – kérdeztem mosolyogva. - Most nem a relativitáselméletről beszélünk! 
– csattant fel Kodegidor.- Pedig ez is benne van a pakliban – nevettem Kodegidor bosszankodásán. 
– Ezért is érzem úgy egyre inkább, hogy valójában nincs szilárd pont az életemben – mondtam 
nyugodtan.
- Talán túl hamar jutottál el a saját teljesítőképességed határáig – felelte Kodegidor lecsillapodva. – 
De nem is csodálom, mert ezzel a kapkodó és habzsoló és napról-napra változó világgal lépést tartani 
nem könnyű, de fogalmazhatnám úgy is, hogy emberfeletti küzdelem, aminek végül is az ember esik 
áldozatul.
 Ekkor lépett be hirtelen a kalauz a fülkénkbe. Mereven kérte a jegyünket ellenőrzésre. 
Megpróbáltam megkérdezni, hogy még meddig szól a jegyünk.- Majd szólók, ha meg kell, vagy ha 
meg lehet hosszabbítani a jegyeket – mondta szárazon. – Ezt majd a főkalauz dönti el – mondta s 
azzal becsukta maga mögött fülkénk ajtaját, síri csöndet hagyva maga után.
- Valaki, vagy valami mindig dönt – mondtam. – Ő dönthet arról, hogy tovább utazunk-e, vagy sem.
- Most ne ezzel törődj! – mondta Kodegidor. –  Úgy tűnik, nem jött még el a mi időnk.
- Úgy van, még korán van temetésre menni! – vágott közbe Ken. – Még nem is reggeliztem!  
Inkább maradjunk még életben egy kicsit. Egyszer azt írtad az életről, idézem: „hogy biológiailag 
megfoghatatlan, csak körülírható, szociológiailag pedig szintén képlékeny. Mert ha csak az embert 
nézzük, az életért dolgozik, szerez ezt-azt, ami kell, adósságba veri magát, közben utódokat nemz, 
majd meghal, miközben valójában egy percet nem élt az életéből.  Nem csodálkozott rá önmagára s a 
világra, amely körbe veszi. Nem döbbent rá arra, hogy ő van. A legtöbb ember ilyen. Mert a többség 
úgy él, mint az állatok: öntudatlanul, legyen szegény vagy gazdag, aluliskolázott, vagy túlképzett.  És 
érzik ezt. Ezért lesznek sokan vallásosak, ilyen vagy olyan formában. Mert a vallás az a valami, 
amiről azt hiszed, hogy mindenre érvényes. És vannak azok, akik fel merik vállalni, hogy „vagyok, 
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aki vagyok”. Nem mintha ez olyan könnyű lenne az emberek között.”
- Jó, de végül is mi is az ember? – kérdezte Kodegidor.
- Nézz ki az ablakon! – mondta Ken. – Látod ezt a várost? Ez a vallásuk, hogy mindez örökké állni 
fog. 
- A vallás az a remény, hogy vagy és leszel – feleltem. – Erről írtam egy verset. Az a címe, hogy 
„Emberkép”. Így hangzik: 

Se ég,
se föld,
de érinti mindkettőt.

- Ez egy tömör megfogalmazás – mondta Ken. – Kifejtenéd ezt érthetőbben is?
- A választ nem itt kell keresni – vélekedett Kodegidor -, hanem abban a közismert hármas kérdésben, 
hogy „Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hová tartunk?”.
- Na, ez így már érdekes, már ha tudományos alapon maradunk, és nem keverjük bele a jó atyaúristent 
is – mondta Ken. – Ki kezdi? Mondjuk te, mert te vagy az író közöttünk!
- Rendben – feleltem -, habár úgy gondolom az első kérdésre Kodegidor tudna jobban válaszolni.

Ken és Kodegidor bólintottak, egyetértésük jeléül, majd Kodegidor nekiállt összeszedni 
gondolatait. 
- Hogy honnan jöttünk? - kezdte Kodegidor -, nézzük csak! - Ha valamely test egyenes pályán, 
állandó sebességgel halad vákuumban, akkor mindaddig megtartja pályáját és energiaszintjét, míg 
egy külső hatás meg nem változtatja ezeket a paramétereket. Szóval, hogy is vonatkoztathatjuk ezt a 
törvényt az Ősmasszára és a Nagy Bummra? Mi indította el a folyamatot? Talán az idő is energia, és 
ez adta az első és egyben belső lökést? 

De lépjük tovább! Már minden és mindenki ott volt a Big Bangben. Ez a nagy determinisztikus 
elmélet. Olyan sakkozó zseniknek ajánlom, akik a teljesen ismeretlen nyitó ellenfél első lépése előtt 
tudják, hogy miként fognak győzni. Szóval ezzel sem megyünk sokra. A harmadik lehetőség, hogy 
valamiféle teremtmények vagyunk. Ezzel csak az a baj, hogy sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. 
Hacsak nem vesszük figyelembe, hogy a vallástörténet arról tanúskodik, miszerint az emberiség 
minél több tudásra tett szert, az istenek annál kijjebb szorultak a látókörünkből, miközben rájöttünk, 
hogy az emberi magzat a méhen belüli fejlődése alatt átmegy szinte valamennyi evolúciós fázison. 
További kérdést tesz fel az a tény, hogy a földi élővilág genetikailag egységes, miközben tudjuk, hogy 
Naprendszerünk és így a bolygónk is kb. egy 4.9 milliárd és egy 4,6 milliárd évvel ezelőtt felrobbant 
csillagoktól (szupernóvák) kapta azokat a nehéz atommagokat, amik véget vetettek a gázneműség 
egyeduralmának. Ugyanakkor itt lép be először az exogenezis, majd a pánsperma elmélet. Az előbbi 
azt feltételezi, hogy külső forrásból (aszteroida becsapódás) keletkezett az élet a Földön, s ezért 
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tapasztalunk a génállomány szintjén azonosságot. A pánsperma elmélet azt feltételezi, hogy nem csak 
itt, hanem máshol is, illetve bárhol keletkezhet élet, de ez az elmélet nem fedi le teljes egészében az 
egységes génállományt a Földön. Megjegyzendő ehhez, hogy Napunk legalább 3. generációs csillag 
a Big Bang óta. E szerint óriási matematikai valószínűsége van annak, hogy az első két generációs 
csillagok is táplálnak életet, ugyanakkor a jelen generációs csillagok közül is jó néhánynak „feladata” 
lenne ezt tenni. E szerint az Univerzumnak „nyüzsögnie” kellene az élettől. Ez volt a kiindulópontja 
a NASA által indított, de nemzetközivé lett CETI majd pedig a SETI programnak, amely először 
kapcsolatot akart létesíteni idegen civilizációkkal, azután már csak keresni kezdte őket. De sehol 
egy teremtett lélek! Egyszer elgondolkodtatott, hogy talán antropomorf módon közelítenek a kutatók 
a témához, azaz saját hasonmásunkat keresik, egy kicsit más formában. Az pedig nonszensz, hogy 
egyedül lennénk. És még ezt is tovább feszíthetjük egy kicsit. A Földünk életkora ugyanis kb. 4,5 
milliárd év. Jelen civilizációnk mondjuk 11 ezer éves. Egy szülő – gyermek – unoka össz élettartama 
alig közelíti meg a 200 évet. Egy átlagos ember élete pedig kevesebb, mint 100 év. Ami rögtön 
szemünkbe tűnik, hogy mi a Föld életkorából is csak néhány másodpercnyit használtunk el. Itt 
jönnek a kérdések. Hogy ha a vallást nézzük, azt kérdezzük, hogy mire várt ennyi ideig a teremtő? 
Ha tudományt nézzük, akkor pedig azt kérdezhetjük, hogy mire várt ennyi ideig az élet? Viszont azt 
is látjuk, hogy a mezőgazdaság megjelenése és az ipari forradalom óta olyan ütemű fejlődés ment 
végbe, ami többszörösen is képes az egész emberiséget elpusztítani, sőt a bolygót szinte a kezdetekre 
visszavetni. Ugyanakkor e fejlődést nem követte az erkölcsi fejlődés, amely megmaradt az ókori 
rabszolgatartó társadalmak szintjén. De a legizgalmasabb kérdés az az, hogy vajon elpusztítja-e magát 
az ember és bolygóját? És előfordulhat-e az, hogy már létezett jóval előttünk egy (vagy akár több) 
földi civilizáció, amely katasztrófába torkollott a sok-sok 11 ezer év óta, mióta bolygónk létezik? 
Megint csak a nagy számok törvényszerűségére hivatkozva, igent kell mondanunk.

Kérdem én, véletlenül nem mi vagyunk a teremtő istenek, és az idegen civilizációk is, kik 
a múltból jönnek vissza? Nem ezért keresik hiába a hiányzó láncszemet a jelenlegi emberré válás 
folyamatában? Véletlenül nem magunkat teremtettük újjá, a mai emberré, amit már a vallások is 
megörökítettek a maguk kezdetleges módján? Én, ismerve a vallástörténetet, e felé hajlok. Mint 
hogy azt is feltételezem, Stanislaw Lemmel egyetértve, hogy a mi civilizációnk egyelőre még nem 
érte el a kívánatos fejlődési szintet (főként etikailag) az Univerzumban, és ez okozza a nagy csöndet 
körülöttünk. Ugyanis senki nem akar szóba állni velünk, mert mi azonnal lövöldözni kezdünk.

Végül pedig, amíg nem tudunk arra válaszolni, hogy az Ősmasszát mi billentette ki 
egyensúlyából, addig aligha jutunk tovább feltevéseknél, vagy esetleg újabb istenné avanzsált 
jelenségeknél.
- Csupa kérdőjel – mondtam, mikor Kodegidor befejezte. – De végül is a jó kérdések vezetnek el a 
válaszig.
- Ha csak kérdések és bizonytalanságok vannak a múltra vonatkozóan, akkor hogy kapunk választ 
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arra, hogy kik vagyunk? – kérdezte Ken. – Te talán tudod? –fordult hozzám.
- Csak sejtem – feleltem. – Ugyanis minél messzebb nézünk a múltba, annál kevesebb név jellemzi az 
adott kort, főként, ha az uralkodókat nem számoljuk. Mindenesetre az antropológusoknak szüksége 
van a homo sapiens név használatára, amit én most másként értelmezek. S remélem érthető lesz, 
hogy miért. Nos, elég mulatságos kérdés az, hogy kik vagyunk. Mert egyáltalán nem azt a választ 
kapjuk, amit várnánk. Hiszen az ember elnevezte magát homo sapiensnek, azaz bölcs embernek, 
ami valójában mindig is egy szűk értelmiségi réteget jelölt, akiket nem csak munkájukért tisztelünk, 
hanem azért is, mert csupaszon merték látni az embert. Ezért is tudtak maradandót alkotni. 

 Tehát csupaszon látták az embert, hogy senkire és semmire sem tekintettel lévő csúcsragadozók 
vagyunk. Aki kételkedne, nézzen be a hűtőszekrényébe. Ha valaki vegetáriánus, az pedig nézzen 
utána, hogy milyen ára van eltökéltségének a természetben.

 Azután pedig felismerték azt is, hogy az ember főként biológiai lény, tehát emlősállat. E 
csapdából a lélek kitalálása vezetett ki minket. Csakhogy e kitalációról semmit nem tudhatunk.

 És hogy mennyire biológiai lény az ember valójában? Nos, mint biológiai lény két részre oszlik: 
egyrészt a saját emberi sejtek és genetikai állomány, másrészt a mikroorganizmusok (baktériumok, 
gombák, vírusok) által alkotott sejt-és génállomány, amiből tízszer annyi van az emberben, mint 
saját test. Mivel azonban az emberi sejtek sokkal nagyobbak, mint a mikroorganizmusok, így csak az 
emberi sejteket látjuk. Mintha a dzsungel széle előtt állnánk, és csak az egybefüggő zöld levélfalat 
látnánk. A dzsungel hasonlat azért is állja meg a helyét, mert az emberi szervezet voltaképpen egy, az 
emberi sejtek mögé rejtett ökoszisztéma, amelyben még az emberi genom is tartalmaz vírus eredetű 
szekvenciákat, azaz kapcsolódási sorrendeket. 

 Ehhez társul még az ösztön kérdése, amit a vallások, meg a jogrendszer igyekszenek elnyomni, 
vagy kordában tartani, nem sok sikerrel. Ezért van az, ha összeszámoljuk a bűnözőket és azokat, 
akik a bűnözőkkel foglalkoznak, meglepően nagy számot kapunk, ebben biztos vagyok. Hiába, no, 
kísért minket a régmúlt. A kívánatos nőből anya lesz, egy furcsa és idegen teremtmény, tisztelet a 
kivételnek. De az ösztön gyilkolásra vagy önpusztításra is kényszeríthet minket. Elgondolkodtató, 
hogy a poszttraumás stresszben szenvedők, akik vagy a frontról tértek haza, vagy valamilyen 
katasztrófa túlélői, valójában nem attól szenvednek-e, hogy látták magukat és esetleg másokat is, 
nem emberi módon viselkedni? És ez a nem emberi mód, soha nem ember felettit jelent, hanem 
ember alattit, azaz állatit, mely az ösztön felségterülete.

 Ugyanakkor az ember, a tudatával, amelyet az átlagember nem igazán erőltet meg, csodákra 
képes. Alkot, gondolkodik, megváltoztatja a környezetét, így növelve az élet sokszínűségét, még ha 
ennek ára is van. De nem szabad elfeledni, hogy valaminek el kell pusztulnia ahhoz, hogy valami 
létrejöhessen. Így volt ez Naprendszerünk kialakulásával és valószínűleg az élet keletkezésével is.

 És végül Szerb Antalt hívom segítségül, aki leírta azt, hogy Angliában látott egy sírt a következő 
felirattal: „Itt nyugszik John Smith, aki embernek született és fűszerkereskedőként halt meg”. Szóval 
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mindenki felteheti magának a kérdést, hogy ő maga kicsoda, és hogy kik vagyunk mi?
- „Kötél az ember, kötél az állat és az embert felülmúló ember között. Kötél a szakadék felett” – 
mondta Kodegidor elgondolkodva, majd Kenhez fordult. – Neked mi a véleményed?
- Kezd kialakulni bennem az a kép, hogy nem tudjuk sem azt, hogy honnan jövünk, sem azt, hogy 
kik vagyunk. Ezért az a meglátásom, hogy azt, hogy hová tartunk, talán a legkönnyebb és egyben 
legnehezebb kérdés, mert elvileg számtalan lehetőség van, de valójában kettő maradt: rendet teszünk 
a Földön és magunk között, vagy pedig elmenekülünk. A tények ismeretében a tudósok az utóbbi 
mellett voksolnak. Én is.
- Ennyi? – kérdezte Kodegidor. – Megerőltethetnéd magad egy kissé!
- Legyen! - mondta Ken színpadias kézlegyintéssel. - Feleslegesnek tartom a ti társaságotokban, 
hogy egy teljes igényű értekezésbe bocsátkozzak, inkább kiemelek néhány olyan részletet, amelyek 
érthetővé teszik a véleményemet. Még hozzáteszem ehhez, hogy sokat beszélgettem egyetemistákkal, 
és világnézetük, értékítéletük őszintén megdöbbentett, csak úgy, mint a kevésbé iskolázott fiatalok 
reakciói a változásokra.

 Azzal kezdeném, hogy ha visszatekintünk 100 - 200 évvel ezelőttre, látjuk, hogy akkoriban 
az emberek többsége saját maga épített házat, varrt magának ruhát és lábbelit, teremtette meg a 
mindennapi betevőt. 3 vagy négy nemzedék élt egy fedél alatt, így a nemzedékek tudása, ismeretei 
összhangban voltak. Már csak azért is, mert olyan eszközöket készítettek nagy gonddal, amelyeket 
valóban több nemzedék használhatott. Az iparosodás elterjedésével, a távolságok csökkenésével 
meglazult a nemzedékek közti kapcsolat. De az olykor veszélyes gépeket olyan mesterek készítették, 
amelyek a folyamatos használat mellett 100 évet is kibírtak, ha nem többet.

 Ha ugrunk egy nagyot, már azt látjuk, hogy legfeljebb két nemzedék él együtt, egyre több 
összeütközéssel, de pl. a Ford legendás T-modellje, még mindig elnyűhetetlen, akárcsak a mosógépek, 
hűtőszekrények, stb.

 És hirtelen itt termünk a mában. A három leglényegesebb dolog talán, ami kifejezi napjainkat, 
a gazdaságilag és politikailag megalapozatlan túlnépesedés, a komputerizáció és az internet 
elterjedése, valamint a civilizációs betegségek egyre szembetűnőbb terjedése. Valójában ez a három 
dolog összefügg egymással. 

 A megalapozatlannak titulált túlnépesedés ott jelentkezik, ahol nagy a munkanélküliség, 
esetleg éhínség, és ezen területeken főként a mélyszegénységben élők és egyben aluliskolázottak 
szaporodnak. A komputerizáció éppen ezt a folyamatot erősíti, hiszen a gépsorokhoz egyre kevesebb 
ember kell. Kivételt képeznek ez alól a divatszakmák, amelyek szintén a komputerizációval függenek 
össze. Illetve általában véve csökken az emberi munka értéke a szegények számára, viszont a jómódban 
élők és iskolázottak nagy értéket képviselnek, pedig a szolgáltatás szektorban dolgoznak, tehát nem 
termelnek semmit. E mellett az ipar és a mezőgazdaság is bőven túlteljesít, ám az aránytalan elosztás 
megmarad. A túlteljesítést viszont úgy kompenzálják a cégek, hogy gyorsan romló termékeket 
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készítenek, illetve gyártanak. Úgy is mondhatjuk, hogy ma a lecserélhetőség és az eldobhatóság 
korában élünk, ami igaz az iskolai tananyagokra is. És mindehhez még itt van a bolygónk károsodása 
a nyakunkon.

 A harmadik tényező az, hogy korunkban a technikai fejlődés gyorsaságát is túlszárnyalja a 
civilizációs betegségekben szenvedők növekvő száma, korosztálytól függetlenül. Nyilvánvaló, hogy 
az egészségügy nincs felkészülve erre, illetve a jövőben sem fogja tudni tartani az iramot. E mellett 
maguk az orvosok sem mentesek a civilizációs betegségektől, például a stressz, a kiégés, stb.

 Ide kívánkozik még az is, hogy 1982-ben a Bécsi Kör tanulmányában az a feltevés olvasható, 
miszerint nem lesz 3. Világháború, az emberiséget inkább a barbarizmus elhatalmasodása sodorhatja 
végveszélybe.

 Sokat töprengtem, hogy miként lehet ezt a „lejtmenetet” megállítani, még mielőtt valóban 
elhatalmasodik a baj. Amit most el fogok mondani, már magam is szégyellem. Mégis csupán ezt a 
kiutat látom ebből a helyzetből.

 Arról van szó tehát, hogy az emberiséget uniformizálni kell, belül és kívül egyaránt, úgy, 
hogy a szabad akarat, az individuum kérdése fel se merüljön bennük. Ezt Hitler és Sztálin próbálta 
erőszakkal megvalósítani. Pontosan az erőszak miatt vallottak kudarcot. Ma azonban már más a 
helyzet, hiszen az uniformizáláshoz már ma is megvannak az eszközök, és a működő trendek, csak 
éppen - tudomásom szerint - nincsenek összefogva. Ezek nagyjából a következők:

1. Politikai, gazdasági és kulturális globalizáció.
2. A specializáció mélyítése a felsőoktatásban.
3. A problémakerülő és a „vegyél újat, dobd el a régit” gondolkodásmód társadalmi jutalmazása.
4. Az egyéni, a normáktól elütő gondolkodásmód és kezdeményezőkészség elnyomása, ill. 

büntetése.
5. A szülői gyermeknevelés helyett társadalmi nevelés.
6. A családon belüli erőszak törvényi túldimenzionálása, valamint a gyermekek jogainak túlzott 

kiterjesztése.
7. A valós érzelmek, ill. az érzelmi intelligencia visszaszorítása.
8. A nemek közti különbségek csökkentésének, illetve a feminizálódás preferálása a társadalomban.
9. A középosztály eltűnése, a magán- és állami iskolák közötti szakadék mélyítése mind anyagi 

vonatkozásban, mind pedig a társadalmi értékítélet szempontjából.

 Végezetül sajnálattal közlöm, hogy ez nem sci-fi, hanem a csupasz valóság. Ez a valóság, 
már most is sok áldozatot szed, gondoljunk csak a gyerekek iskolai „terror cselekményeire”, avagy 
a gyerekek jogainak túlzott kiterjesztésére, vagy akár a nemzeti kultúrák háttérbe szorulására. A 
jövőben, ha megvalósul a tényleges „uniformizálási project”, rengeteg áldozattal fog járni, ami 
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viszont egybe fog esni azzal a szándékkal, hogy megállítsuk az emberiség túlnépesedését a Földön.
 Na de hadd lépjek tovább, mert nem akarok gazdasági válságokról, virtuális pénzekről, meg 

hasonlókról beszélni most.
 Tehát a jövőkép, ami előttem kirajzolódik, a következő. Az emberiségnek el kell hagynia ezt 

a bolygót. Ez hamarabb fog bekövetkezni, mint gondolnánk. A Föld azonban mégsem marad ember 
nélkül, mert a szegények, a mélyszegénységben élők, és a primitív törzsek vagy kihalnak addigra, 
vagy itt „felejtődnek” és barbár hordákká verődnek össze. De valószínűleg sok átlagember, bűnöző 
is itt marad. Ez esetben a Föld vaskorszaki büntetőbolygóvá alakul, mint annak idején az angol 
gyarmatbirodalomban Ausztrália.

 Akik elmennek, azok számára a komputerizációnak, az uniformizálásnak és az internetnek 
köszönhetően nem lesznek többé ismeretbeli, identitásbeli vagy nyelvi korlátaik. Az ember valójában 
folyamatosan átadja a tanulás és a tudás terhét a számítógépeknek, csakúgy, mint érzelmi életét, 
ami így elsivárosodik. Meglazulnak a valós kötelékek, amit a nemi szerepek elmosódása, illetve 
összemosódása is okoz, ami azt jelenti, hogy a férfiak feminizálódnak, a nők pedig férfias attitűdöket 
vesznek fel. Ezt már most megfigyelhetjük a fiatalok körében. Siránkozó fiúkat, és kemény tartású 
lányokat láthatunk az utcákon.

 Egyszóval idegen, és valószínűleg a korom miatt is, sivár jövőt látok, ahol csak egy szűk, 
irányító réteg szerezhet valódi ismereteket, amiket használhat is. Az emberek többségét azonban egy-
egy speciális terület felé determinálják az oktatáson keresztül, ahonnan soha nem léphetnek ki, és 
nem is vágynak majd erre. Ugyanakkor az embereknek hozzá kell szokniuk az állandó belső térben 
való létezéshez, amit bármennyire igyekeznek majd „zölddé” tenni, azért az mégsem lesz az igazi.

 Én, a magam részéről nem szeretném megélni ezt az izgalmasan embertelen jövőt, amit sokan 
úgy várnak. De kénytelen vagyok őket is megérteni. De csak megérteni.

Élethullám

Nemzedékek erősödnek hullámhegyekké, 
majd buknak a völgybe, mert így hozza az élet. 

Ámen sem hallatszik, csak valami gyászos és unt dal,
ahogy hitet és vágyat morzsol a roskadó ár, 
és permetez szét a szélbe, hogy jóllakassa 
a különbözőség nélkül nyúló horizont-óceánt.
 
De az ember feltekint, és néha kinéz a sorsból, 
mely kortársaival együtt emeli, majd ejti el. 
Végül, mit lát, miféle reményt?
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Hisz nincs semmi, mire ő mondhatna igent, vagy nemet,
mert mire dönt, már továbbsodorta a végzet:
eltelt az idő, megváltozott a hely.
Így neki még annyi sincs, mi egy kőnek elegendő – 
egyetlen szilárd pont, melyhez hozzámérhetné azt, ami ő.


