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Minden jog fenntartva!

„A hajón a bölcsek minden tudása, eszköze, ami talán elég ahhoz, hogy amikor a hajó célba ér, ott
a remény szigetén, a semmiből újra alkossa a kezdetet.”

 

 

 

DNS-ünk olyan, mint egy mobiltelefon előfizetés telefonszáma, és a hozzá tartozó készülék kódjai
és paraméterei, amik meghatározzák, hogy mire tudjuk az adott készüléket használni.

 



Bevezető
 

A média mindenből képes szenzációt kreálni, ha akar. Ma már az igazi szenzáció az, ha valami
nagyon fontos dolog titokban marad.

Bár ki ne hallott volna olyan jelentős eseményekről, találmányokról, felfedezésekről, amik
meghatározzák egy-egy ország sorsát, politikáját, gazdasági erejét, vagy akár történelmét, és a
média szándékosan nem beszél róla, így többnyire találgatjuk, hogy az, amit innét-onnét hallunk,
pusztán legenda, vagy valós alapjai vannak. Ezekről a dolgokról később a politológusok, kutatók,
történészek igyekeznek kideríteni,  hogy mi is volt  a tényleges igazság. A dolgok hátterében
azonban néha olyan erők  állnak,  amik  a  legmerészebb találgatásainkat  és  képzeletünket  is
felülmúlják,  és  persze komoly érdekük fűződik ahhoz,  hogy titkukról  senki  ne szerezhessen
tudomást.

Számtalanszor találkozunk olyan történettel, ami túl hihetetlen, és mégis ismerős, mintha
valamelyik közeli ismerősünkkel is történt volna hasonló – vagy csak álmodtuk? Túl irracionális,
mint egy gyermekmese, ami nélkülözi a fizika és egyéb tudományok alaptörvényeit, mégis énünk
egyik fele hajlik arra, hogy igaz lehet, és kényszert érzünk, hogy azonosuljunk vele.

Érezted  már  azt,  hogy  a  gyerekmeséknek,  legendáknak,  történelmi  furcsaságoknak  és
megmagyarázhatatlan  álmainknak  egy  vékonyka  fonala  valahol  találkozik?  Néha  talán  úgy
érezzük, hogy a boszorkányság, mágia, vagy a szellemvilággal való kapcsolat és más misztikumok
mögött is ugyan azok a közös szálak húzódnak, amiket talán csak egyetlen hiányzó láncszem
miatt nem tudtunk eddig összekapcsolni, és megmagyarázni.

Ott vannak ifjúságunk örök kérdései: Honnét jöttünk? Kik vagyunk? Hova tartunk? Mi az élet
célja? Mi van a fizikai léten túl? Lehet, hogy ugyan az a hiányzó láncszem köti össze az eddig
nehezen értelmezhető válaszokat, amiket ezekre a kérdésekre kaptunk?

Létezik  egy  olyan  titok,  amit  a  hétköznap  embere  nem  ismerhet,  pedig  ha  ismerné,
megfejthetné álmait, megérthetné vallását, feltárhatná régmúlt idők furcsaságait, és talán az élet
értelmét, célját is megismerhetné, de nem lehet.

Ez az izgalmas történet feltárja azt a titkot, ami miatt a legtöbb vallásnak eddig nem lehetett
kézzel  fogható  alapja.  Bemutatja,  hogy  milyen  felfedezéseket  hozott  a  mai  kor  fejlett
számítástechnikája, és ezek hogyan kapcsolódnak vallások és filozófiák egy lehetséges, közös
gyökeréhez, illetve ahhoz a bizonyos hiányzó láncszemhez.

Körülvesz bennünket egy elfogadott, de néha értelmetlen világ, amiben élünk. A könyveken,
filmeken, festményeken keresztül alkotó művészek ezrei akarnak bemutatni nekünk egy másik
világot, aminek a gyökerei ebben a világban vannak. Hány olyan könyvet olvastunk, ahol a két
világ között csak egy tükör, vagy egy kapu áll? Hány olyan filmet láttunk, amiben az álom és a
valóság keveredik? Hány olyan történetet ismerünk, amiről még a tudósok sem tudják, hogy
legenda, vagy megtörtént-e?

Létezik egy program, ami képes felfedni ezt az ajtót, és használatával értelmet nyerhetnek
álmaink,  a  számtalanszor  filmvászonra  vitt,  megénekelt,  megírt  különös  erők,  dimenziók,
véletlenek, mátrixok és fantazmagóriák.



Nem mindenki örülne, ha ez kiderülne.

Ma,  a  média korában a hírek,  az  információ eláraszt  bennünket,  eltereli  a  figyelmünket
ezekről a kérdésekről. Ez is véletlen lenne?

Hulljon  le  a  lepel!  Legyél  részese  annak  a  szenzációnak,  ami  kis  hazánkból  indulva
történelmet írt, de titok maradt mindez idáig.

Ez egy igaz történet?

Majd idővel jöhetnek a történészek, a tudósok, hogy ezt megválaszolják, és végül a média,
hogy szenzációt  kreáljanak abból,  ami szerintük a leginkább megdöbbentené az embereket,
függetlenül annak az igazságnak a valóságtartalmától.

Egy biztos. Amivé ez a történet a média által kerekedik, annak sem az alaptörténethez, sem a
valósághoz nem lesz túl sok köze.

A  szereplőket,  eseményeket,  helyszíneket  az  Interneten  te  magad  is  megtalálod,
leellenőrizheted,  amíg  a  szerverekről  le  nem  törli  valaki.

Az írói etika úgy kívánja, hogy a könyvben szereplő, élő személyek jogai miatt egy gondolatot
hozzátegyek:

Nem idézhetem szavaikat  szó  szerint,  és  nem állíthatom,  hogy  mit  és  pontosan hogyan
csináltak, ha egyszer nem voltam ott.

A leírt párbeszédek, cselekedetek egy lehetséges, vagyis kitalált eseménysor részei.

(Vagy mégse? …)

 

A szokásos formulával élve: „noha ez a történet valóságos helyszíneken, valóságos személyek
között, valós események körül szövődik, minden egybeesés a valósággal, csak a véletlen műve.”

(Már, ha hiszünk a véletlenekben…)

 



A könyv célja
 

A könyv célja nem a leleplezés, hanem a gondolkodtatás.

Úgy szerkesztettem és alakítottam a történet szálait, hogy miközben olvasod, minden fejezetnél
megfogalmazódjon benned egy olyan kérdés, ami életed jelenlegi szakaszában fontos neked, és a
könyv végére érve meg is kapj egy választ. Egy olyan lehetséges választ, amit tovább gondolva, vagy
a könyvet újra olvasva újabb kérdések fogalmazódnak meg majd benned és pontosabb válaszokat
kaphatsz.

Minden fejezet újabb és újabb kérdések megfogalmazására ösztönöz, függően attól, hogy jelenleg
mit tartasz fontosnak, és az életed milyen szakaszában van. A karriered foglalkoztat, az ország
gazdasági ügyei, vagy inkább párkapcsolat, esetleg filozofikusabb hangulatban vagy.

Találkozni  fogsz a könyvben lezáratlan történettel,  amire a médiában és a neten különböző
folytatásokat  találhatsz,  és  találkozni  fogsz  olyan  támpontokkal,  amik  remélhetőleg  segítenek
eldönteni, hogy számodra melyik befejezés lehet az igaz. Ugyanakkor te is ismersz olyan legendákat,
amelyek kísértetiesen összecsengenek. Célom, hogy magadtól jöjjél rá, hogy miért.

Igazán akkor éri el a célját ez a könyv, ha a végére érve azt mondod:

„Ez tetszik, el fogom olvasni még egyszer.”



I. fejezet
Karma játék

Magyarország, 2004. október 26.
 

A TV-híradó két hírt tartott fontosnak kiemelni a hazai események közül ezen a napon. Az egyik,
hogy Zalatnai Cini hajnalban bevonult a börtönbe. A másik, szinte eltörpült e mellett:

„Minden idők legveszélyesebb cracker-programjának megírásával vádolnak egy 18 éves lányt. A
játékprogramnak álcázott internetes féreg behatol a felhasználók kedvelt társasági oldalaiba, a teljes
kapcsolatrendszerüket és levelezésüket feltárja, azok tartalmát kielemezve küld adatokat a készítő
szerverére.

A játékot  a  bemutatása óta eltelt  hónapokban több ezren próbálták ki,  így  a  programíró a
felhasználók kapcsolatrendszerén keresztül  akár több százezer ember adataihoz férhetett  hozzá
Magyarországon és külföldön.

A programot elemző szakemberek a terjedelmes programot még vizsgálják. Az okozott károk
felmérését külföldi szakemberek bevonásával jelenleg is végzik.

A  rendőrség  közlése  szerint  minden  jel  arra  utal,  hogy  az  elkövető,  és  tettestársa,  vagy
tettestársai, hosszabb ideje külföldön tartózkodnak.”

 

Csak ültem a TV előtt, és nem akartam hinni a fülemnek, hiszen tudtam, hogy kiről van szó,
ismertem a lányt, a programot, és a lány barátját.

Elhatároztam, hogy utána járok, kiderítem mi az igazság. Azt is elhatároztam, hogy mindent
elkövetek azért, hogy tisztára mossam a lány becsületét, bebizonyítsam ártatlanságát.

Most,  hogy  évekkel  később,  hosszas  magánnyomozás  után  ismerem  az  ügy  hátterét,  úgy
döntöttem, nyilvánosságra hozom. Többek érdekében csak keresztneveket használok, kivéve, ahol a
személy beazonosításának, ismertségének, politikai státusának, vagy tudományos munkásságának
fontos szerepe van. A neveknek egyébként sincs jelentősége.

 

A történet tényleges kezdete nagyon messzire nyúlik, így kezdjük ott, ahonnét bárkinek ismerős
lehet.

1986  sokaknak  a  csernobili  atomkatasztrófáról  vált  emlékezetessé,  mások  a  Halley  üstökös
érkezéséhez, vagy egy családi eseményhez kötik. Vannak, akik a Magyarország - Brazília barátságos
mérkőzés 3-0 -ás eredményéhez, esetleg a kevésbé örömteli,  VB-n elszenvedett, Magyarország -
Szovjetunió  0-6  focimeccshez,  vagy  az  első  Magyarországon  rendezett  Forma  1-es  futamhoz
kapcsolják az évszámot.

Budapest kilencedik kerülete ebben az időben kezdett megújulni.  Az épületek nagy részét a



kőrúton már felújították, míg a mellékutcákban, és sok téren még ’56-os sebek éktelenkedtek a
bérházak falain.

Európa közepén,  ebben a szerény környezetben,  távol  a  sajtó  figyelő  tekintetétől  kezdődött
valami, amiről már sokan tudtak, de igyekeztek a legnagyobb titokban tartani.

 

Magyarország, Budapest, 1986. június 9.
 

A Bakács tér százéves bérházai közé beékelődött, szürke épület előtt lefékező taxi sofőrje kiszállt,
hogy segítse a 76 éves apácát, de az nem nagyon szorult segítségre. Gyorsan kiismerte magát
mindenhol. „Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ” ez állt a szürke épület kapuja fölött.

Az idős, sovány hölgy, határozottan, de kedvesen beszélt, angolul kérdezte a portást, majd korát
meghazudtoló gyorsasággal szinte felszaladt az első emeletre. Hangosan kopogtak léptei a hosszú,
zöldre festett folyosó pepita kövein, míg hirtelen megállt a 108-as kórterem ajtajánál. Izgatottan
keresztet vetett, majd csendben benyitott.

Odalépett Mariann ágyához, aki ölében tartotta pár napos kislányát.

Nagy szeretettel, mosolyogva üdvözölte őket, halkan beszélgettek. Mariann jól beszélt angolul,
hiszen szállodában dolgozott. Nem lepődött meg a nővér érkezésén, azon viszont igen, ahogy az
apáca odahajolt a kislányhoz, homlokára tette a kezét, és tört magyarsággal ezt mondta:

- Én voltam az előző, te vagy a következő.

Búcsúzóul elmondott egy imát, majd átnyújtott egy meghívót az áprilisban alakult Magyarok
Nagyasszonya Társaság ünnepi, megalakulási ceremóniájára.

- Hát ez meg hogy imádkozott? Érteni se lehetett - szólalt meg a kórterem végéből egy termetes,
bőbeszédű kismama, amint az apáca mögött halkan becsukódott az ajtó.

- Angolul - válaszolta szelíden Mariann

- Pont úgy nézett ki, mint akit a TV-ben is mutattak, az a kalkuttai - szólalt meg egy másik hölgy.

- A Teréz Anya? Ugyan már, mit keresne az itt? - válaszolta a bőbeszédű.

- Krisztinához jött - válaszolta Mariann, megsimogatva kislánya fejét.

- Ki ez a nő? Tegnap egy sereg külföldi tudós, ma meg Teréz anya? El se hiszem. Holnap biztosan
a belga herceg fog jönni. - beszélgettek a szobatársak.

- Miért vagy te ennyire fontos?

- Én? Dehogy. Azt mondják, Krisztina nagyon különleges.

Tizennyolc évvel később, 2004. április 16.
 



- A tanáriban vagy?

- Igen, éppen dolgozatot javítok. - szólt a telefonba Zsóka.

Kollégája halkan, de izgatottan beszélt.

- Gyere ide az aulába, és akinek tudsz, szólj! Ilyet még nem láttatok. Halkan gyertek!

- Mi van? Mondom, hogy nem érek rá.

- Most tartja a kiselőadását Krisztina a te osztályodból.

- Rendben, mindjárt ott leszek.

A budai gimnázium minden tavasszal megrendezte a Diákhetet, ezen belül azt a tehetségkutató
versenyt és kiállítást, amin minden osztályból többen is részt vehettek. 2004 tavaszán is így történt.

A kiállítás a hosszúkás aula egyik felében felállított paravánok között kapott helyet, míg a másik
felében a kiállítók egy-egy negyedórás kiselőadás keretében bemutathatták min is dolgoztak.

A legjobbak juthattak tovább az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyre,  amivel  nem  csak  öregbíthették  iskolájuk  jó  hírét,  hanem  komoly  támogatásra  is
pályázhattak  a  résztvevők.  Többen  úgy  vélték,  nem  túl  szerencsés  a  kiselőadásokat  péntekre
időzíteni,  mert ilyenkor sokan sietnek haza főként a kollégisták közül,  de úgy tűnt,  Krisztinára
mindenki kíváncsi volt, tele volt az aula, és a kerengő.

Zsóka négy kollégájával érkezett, a nyomukban lépkedő diákok suttogva kerestek helyet a szűkké
vált csarnokban. Hamarosan még többen érkeztek, hogy a kerengőről figyeljék Krisztina előadását.

- Mi volt eddig? - kérdezte Zsóka.

-  Nemrég kezdte. Tudod, egy számítógépes programmal készült.  Szenzációs ahogy beszél.  A
programjának az a neve, hogy Karma. Azt mondta, hat éves kora óta meg szerette volna írni, de csak
négy éve van számítógépük. Meg arról beszélt, hogy mi is az a karma.

- Már négy éve írja? Mi ez tulajdonképpen?

-  Neked  nem beszélt  a  kiállítás  előtt  róla?  Azt  hittem,  te  fogod  elmagyarázni  nekem.  Egy
szituációs program. Most általánosságban a játékok pszichológiájáról beszél. Az egészet videóra
vesszük. Nagyon jó, figyelj!

A  lány  lendületesen,  magával  ragadóan,  és  határozottan  beszélt,  mint  aki  évek  óta  tart
előadásokat nagyközönség előtt. Hangjában nyoma sem volt lámpaláznak, vagy zavarnak. Végig a
közönséghez beszélt. A szemekbe nézett, és minden mondata célba ért, mintha pontosan tudta volna,
ki  milyen számítógépes játékkal  szokott  játszani,  miket  próbált,  és  miben voltak kudarcai,  sőt,
teljesen együtt érzően tudott azokhoz is szólni, akik egyáltalán nem szeretik a számítógépeket.

- Általában azoknál a játékoknál, ahol több szinten, és különböző pályákon kell túljutni, nem
tudjuk előre, hogy az egyik pályán megszerzett gyakorlat, tudás, vagy eszköz pontosan mire is lesz jó
a következő pályán, de tudjuk, hogy szükségünk lesz rá. A legtöbb játéknál ott látjuk a monitor
valamelyik sarkában a megszerzett pontokat, kulcsot, a többlet életenergiát, a megvásárolható új
épületeket, az irányításunk alatt álló katonák számát, vagy amire a programozó fantáziája szerint
szükséged lehet a továbblépéshez. Amikor többször nekifutunk egy szintnek, akkor értjük meg, mire



is megy ki a játék, miket kell gyűjteni, és amiket összegyűjtöttünk, mire fogjuk tudni használni,
milyen veszélyekre figyeljünk. Amikor megfejtjük a játék logikáját, a legtöbb esetben eljutunk az
utolsó pályáig, és az egész kezd unalmassá válni. Újabb, bonyolultabb játékot keresünk, de most más
logikát kell követnünk, más eszközöket, tapasztalatokat kell megszereznünk, így az izgalom elölről
kezdődik.

Minden játéknál egy új énünket kell próbára tennünk. Más valaki bőrébe kell bújnunk, legyen az egy
autóversenyző, egy katona, Szuper Márió, vagy egy programozó agyszüleménye. Az izgalmat az adja,
hogy büntetlenül más életeket élhetünk, kipróbálhatunk, holott legtöbb esetben a sajátunkkal sem
vagyunk tisztában, csak éljük, és minden rosszat a sors büntetésének, vagy igazságtalanságának
fogunk fel. Pedig az, ahogyan szembesülünk az élethelyzetekkel, és kezeljük azokat, pont olyan, mint
a játékoknál. Korábban tettünk valamit, kezeltünk egy helyzetet, és ha nem tanultunk belőle, akkor
megismétlődik,  ha  tanultunk,  a  következő  szinten  kapunk  egy  újabb  feladatot,  ahol  már
használhatjuk az eddig tanultakat, vagy támaszkodhatunk azokra a kapcsolatokra, amiket korábban
megfelelően építettünk.
A Karma nevű szituációs játék nem egy előre meghatározott  első pályáról  indul,  és nem előre
megrajzolt,  leprogramozott kihívásokból álló feladat sor, aminek a végén ott áll  egy előre beírt
szöveg, „Game Over”, ha többször hibáztál a kelleténél, és „Gratulálunk, ön nyert”, ha jól teljesítettél.
Itt nincs két egyforma játék. Sem a környezet, sem a feladatok, sem a küzdelem nem egyforma. Sőt,
ha később újra kezded a játékot, már lehet, hogy teljesen más pályáról indulsz, és más lesz a feladat.

Lehet, hogy valaki más bőrébe kell bújnod, vagy képletesen a sajátodba. Lehet, hogy ismeretlen
környezetben, ismeretlennek tűnő szereplőkkel kezdődik a pálya, és a feladatok sem biztos, hogy
ismerősek, de valószínű, hogy valami közöd már volt hozzá. Nem te választod a feladatokat, a feladat
választ téged.
A játék nem véletlenszerűen indul, hanem valószínűség számítással. Ez sajnos időigényes, így a
program betöltése után elmehetünk bekapni egy szendvicset.
A program telepítésekor célszerű őszintén válaszolni az alapbeállításokat jelentő néhány kérdésre,
ugyanis az ezek alapján kiszámolt asztrológiai és jellembeli tényezőket felhasználva megalkot egy
életfüggvényt.

Az elmúlt néhány évben megjelent társasági oldalak sokat segítettek abban, hogy be tudjam fejezni a
programot, és az életfüggvény minél pontosabb lehessen. Ehhez csak meg kell adnunk, hogy melyik
társasági oldal adatait szeretnénk használni, és a belépési kódot. Természetesen a számításokhoz
használt adatokat a program blokkolja, sehova nem továbbítja, és nem enged hozzáféréseket. Viszont
így  a  gép nagyon sok  mindent  figyelembe tud venni  az  életfüggvény kialakításánál.  Például  a
grafológiának van egy új ága, ami a nyomtatott betűs írással foglalkozik. Az, hogy milyen betűtípust,
írásjeleket, kiemeléseket használunk, nem véletlen. Jellemző ránk, és arra a kapcsolatra, akinek írjuk,
vagy hozzáállásunkra ahhoz a közösséghez, amelyiknek szánjuk. Ezeket is figyelembe vettem, de
hangsúlyozom, hogy ez egy játék.
Méghozzá alapvetően szöveges játék, mégis remélem, hogy kellemes meglepetésekben lesz részetek
a látványt és az élményeket illetően. Minden esetre kérlek benneteket, hogy ne lepődjetek meg, ha
nem mindig tűnik első olvasásra értelmesnek a gép által megjelenített szöveg. Ugyanis a gép nem
érti, amit beírsz, és nem értelem szerint válaszol. A szövegek nem előre beprogramozott sémák,
hanem  különböző  adatbázisokból,  nyelvtani  összefüggések  és  szabályok  alapján  összerakott
mondatok.
A gép azt sem tudja, hogy a veled azonos vezetéknevű ismerőseid közvetlen hozzátartozóid, vagy
csak névrokonok. Kulcsszavakat, előfordulási gyakoriságokat vizsgál, és összehasonlításokat végez.
A  létrehozott  életfüggvény  egy  föl-leugráló  függvényrendszer,  melyben  minden  karmánk
hatványozott értékkel jelentkezik. Ebbe nem szeretnék nagyon belemenni, de tételezzük fel, hogy
legtöbbünk cselekedetei logikusak. Viszont, néha saját cselekedeteinkben sem látunk túl sok logikát,



mert  valójában  csak  az  érzelmeink  miatt  döntünk  így,  vagy  úgy.  Azt  az  eseményt,  vagy
megnyilvánulást, ami a beépített alapmodell szerint nem logikus, karmikus eseménynek jelöli meg a
program. Vagyis feltételezi, hogy valamikor az életünkben, illetve egyes filozófiák szerint valamelyik
előző  életünkben,  volt  egy  kiváltó  esemény,  ahol  egy  döntésünkkel,  vagy  erős  érzelmünkkel
felszabadítottunk valamilyen energiát. A program abból indul ki, hogy a vizsgált eseménynél ezzel az
energiával  találkoztunk  újra  össze,  és  az  a  korábbi  érzelmi,  vagy  egyéb  energia  váltotta  ki  a
logikátlan döntést. A negatív energia negatív, a pozitív energia pozitív irányba tolja az életfüggvényt.

Krisztina látta, hogy többen kezdik elveszíteni a fonalat, és persze azzal is tisztában volt, hogy a
fiúk egy része nem a programra, hanem inkább rá kíváncsiak. Oda lépett az egyik évfolyamtársához,
aki éppen a szemével igyekezett levetkőztetni a formás, hosszú combú, és hosszú, göndör, barna
hajú lányt. Egyik fürtjét az ujjára tekerve közel hajolt hozzá:

- Látod ezeket a hullámokat?

- Pe-persze – dadogta a túlfűtött fiú.

- Ugyan ilyen hullámos életünk minden egyes életszakasza, és az a függvény is, amit sorsunkkal
megírunk. Egyszer fent, egyszer lent, egyszer aktívabbak, máskor passzívabbak vagyunk, egyszer
idegesek leszünk a reggeli dugóban, máskor nyugodtabban viseljük a hasonló helyzetet. Érzelmi,
lelki állapotunk is így hullámzik.

Az írásvetítőhöz lépett, és felrajzolt egy hullámvonalat, majd így folytatta:

-  Matematikai  nyelven fogalmazva,  két  életfüggvény-szakaszt  vizsgálunk.  Az  egyik  annak az
eseménysornak, érzelmi hullámzásnak a grafikonja, ami korábban nagy energiát szabadított fel,
nagy érzelmeket váltott ki belőlünk.

Az első görbe alá felrajzolt egy hasonlóan hullámzó vonalat.

- A másik szakasz egy olyan eseményhez kapcsolódik, ami a jelenben, vagy közelmúltban hasonló
érzelmeket váltott, vagy válthatott ki belőlünk. Ez nem csak olyan esemény lehet, amikor találkozunk
valakivel,  vagy  történik  velünk  valami,  hanem  lehet  visszatérő  álom,  szorongás  bizonyos
helyzetekben,  félelem valamitől,  vagy betegség,  aminek nem ismerjük az okát.  A két  függvény
szorosan összefügg. Helyenként nagyon hasonlítanak egymásra, de számunkra azok a fontos pontok
– és bekarikázott két kis részletet – ahol a két függvény egymás deriváltja. Egyszerűbben fogalmazva,
egy korábbi trauma előjöhet visszatérő álomként, de hasonló körülmények között éber állapotunkban
a hasonlóságok akaratlanul befolyásolnak bennünket, és az életfüggvény hasonlóan fog alakulni. Így
az eredeti függvény kezd lecsengeni, ahogy egyre inkább kezelni tudjuk a helyzetet, vagy éppen
ellenkezőleg,  hatványozottan jelenik meg,  mert  zavar bennünket,  hogy már sokadszor kerülünk
hasonló helyzetbe, és nem tudjuk az okát, nem tudjuk kezelni, vagy feldolgozni a helyzetet.

A teljes életfüggvény első és utolsó szakasza olyan, ami nem deriválható, vagyis lineáris. Ennek az az
oka, hogy a kezdetek kezdetén teljes szeretetben, békében léteztünk, illetve a nagy megnyugvás
idején fogunk így létezni. A szerencsésebbeknek menet közben is van egy-két ilyen szakasza, akinek
pedig sok ilyen van, azokat előbb-utóbb szentté avatják.

A visszafogott  derültségből  Krisztina pontosan tudta,  hogy sikerült  feloldania a matematikai
kifejezések okozta enyhe feszültséget, bár pontosan tudta, hogy kevesen értették, amit mondott, de
egy kis szünet után visszatérhetett a program bemutatásához,

-  A játék ott  kezdődik,  ahol  jelenlegi,  megmagyarázhatatlan élethelyzeteink,  vagy visszatérő



álmaink gyökerei keresendőek.
Ez nem azt jelenti, hogy megnézhetjük mi lett volna, ha akkor másképp cselekszünk. Pont az a
lényeg, hogy megtudjuk, felismerjük, mi volt az a fontos döntés, amiről akkor nem is gondoltuk, hogy
ekkora jelentősége lesz. Ha figyelmesen használod a programot, megtudhatod, hogy miért kell ma
olyan  utat  járnod,  amilyet  éppen  jársz,  és  azt  a  bizonyos  értelmetlennek  tűnő  döntésedet  mi
befolyásolhatta,  vagy  miért  alakult  ki  egy  bizonyos  félelmed,  vagy  betegséged.  Ha  ezeket  a
tapasztalatokat, mint kincseket összegyűjtjük, a játék a jelenben, vagyis a valóságban folytatódik. Az
élet majd megmutatja, hogy tanultunk-e a karmánkból.

Feszült csend jelezte, hogy mindenkiben pörögnek a hallottakhoz kapcsolódó gondolatok. Olyan
emlékképek borítottak el mindenkit, amit szerettek volna megfejteni. Most jutottak el arra a pontra,
hogy már igazán kíváncsiak voltak arra, hogy mit is tud a program.

- A játék menete a következő: Kitöltöd az induláshoz szükséges kérdőívet, és saját szavaiddal
leírod azt a személyt, helyzetet, visszatérő álmot, vagy különleges tapasztalatot, képességet, ami
most a leginkább foglalkoztat. Utána hagyod, hogy a program összeállítson neked egy pályát. Lehet,
hogy ismerős a szituáció, lehet, hogy nem. Minden esetre az adott pályán valószínűleg a szívedet,
fejedet,  és  kezedet  összhangban  kell  használnod,  vagyis  a  megoldásokban  az  érzelmeidnek,
cselekedeteidnek és gondolataidnak is  szerepe lesz.  A kialakult  helyzetből  számolja ki  a gép a
lehetséges folytatást egészen addig, amíg fel lehet állítani egy újabb életfüggvény szakaszt. Minden
szereplőt a gép játékosnak tekint, és elemzi az ő lehetséges karmájukat is. A vérmérséklet, vagy
személyiség típus megállapítására nagy hangsúlyt fektettem, hisz ez befolyásolja leginkább, hogy
egy adott helyzetre hogyan reagálunk.
A megszerzett élettapasztalat remélhetőleg megmarad, nem csak a gépedben, hanem a lelkedben is.
Azokat felhasználhatod a következő pályákon.

Összegezve, az Élet nevű nagy játék eredetileg mindannyiunk számára ott kezdődik, ahol még nem
voltak konfliktusaink, nem bántottunk meg senkit, teljes szeretetben, békében léteztünk és ott ér
véget, ahol ezt újra elérjük, csak egy lényegesen magasabb tudati szinten, menetközben képessé
válva  a  dolgok  irányítására.  A  program az  ehhez  az  állapothoz  való  közelítés  lehetőségeit,  és
lehetséges fordulópontjait keresi, vizsgálja. Egy-egy pálya, vagy egy-egy szituáció nem más, mint
lehetséges forduló pontok olyan térben és olyan időben, ami érzelmileg és szellemileg hathat ránk.
Egy pályán akkor értél végig sikeresen, ha úgy érzed, hogy valami fontosat megértettél az életeddel
kapcsolatban.  Valószínű,  hogy  sokan  kezdenek  majd  új  életet  a  programnak  köszönhetően.
Remélhetőleg  emlékezni  is  fognak  a  tanulságokra.  Ha nem,  majd  igyekezni  fogok,  hogy  az  új
életedben is ott legyek, és emlékeztesselek.

A programot az írásvetítőn látható weboldalról tudjátok letölteni. Köszönöm a figyelmet.

A hirtelen csendet óráknak tűnő pillanatok, majd tapsvihar követte. A legtöbbek fülében még a
taps zaja sem tudta elnyomni ezt a fura, többértelműnek tűnő megjegyzést: „igyekezni fogok, hogy
az új életedben is ott legyek, és emlékeztesselek.”

A lány nem lépett  azonnal  le  a  dobogóról,  amit  egy matematika tanár ki  is  használt,  hogy
kérdését feltegye:

- Hogyan tesztelted a játékot?

- A saját életemmel.

- Mégis hogyan?



- Ez kissé bonyolult, és had maradjon titok.

- Mit tanulhatunk a játék során?

- Lesz, aki a megbocsátást, lesz, aki a vonzás törvényét, a legtöbben a szeretni tudás képességét.

- Hogyan lehet új pályát kérni? - kérdezte Roland, Krisztina egyik osztálytársa, akit mindig is
lenyűgözött Krisztina látásmódja, és személyisége, nem beszélve hibátlan alakjáról.

- Újra indítod.

A válasz annyira egyszerű volt, hogy teljesen feloldotta a megemelkedett gondolati síkról való
visszatérés gátjait. Megindult a sugdolódzás. Ki a kérdést feltevő fiúra tett megjegyzést, ki a lányra:

- Ez a csaj mindig is lökött és elvont volt, de, hogy ennyire, azt nem gondoltam volna. - súgták az
irigyek.- Állítólag az anyját elrabolták az UFÓ-k, amikor terhes volt, azért lett ilyen. - viccelődtek
páran. A többség azonban érdeklődéssel fogadta az egész előadást, sőt, nagyon megtetszett nekik,
amit a lány mondott, és főként ahogy mondta.

- Szerintem, túloz, de azért kipróbálom - mondták többen is.

A játékok rajongói, és azok a fiúk, akiknek Krisztina tetszett -és kinek ne tetszett volna - felírták a
webhely  címét.  A  spirituálisabb  beállítottságúak  még  kérdéseiket  próbálták  megfogalmazni,
néhányan felálltak, és odamentek a lányhoz. Legtöbbjük csak azért, hogy hallják, miket válaszol, és
persze, hogy a feltett kérdésekből ötletet és bátorságot merítve megszólítsák ezt a tüneményt, aki
mosolyogva, türelmesen és bölcsen válaszolt mindenkinek.

Tanárok sorakoztak fel, hogy gratuláljanak a lánynak az előadás színvonalához. A témát senki
nem merte, vagy nem tudta firtatni. A kézszorítások, vállveregetések sorát egy váratlan mondat
szakította meg, amire ismét csend lett. Senkinek nem tűnt fel a hátsó sorokból előre botorkáló férfi,
aki se nem diák, se nem tanár, de még csak nem is rokona valamelyik diáknak.

- Én véletlenül tévedtem be ide, a szomszédos hivatalt kerestem, csak meghallottam a hölgyet
beszélni. Születésem óta vak vagyok, így nem tudom felírni a webcímet.

Krisztina előzékenyen elmondta, betűzte, majd egy papírra írva a férfi kezébe nyomta.

- Isten áldjon leányom - mondta az idősödő férfi búcsúzóul, majd amilyen feltűnés nélkül érkezett,
olyan észrevétlenül el is tűnt.

Másnap hajnalban, valahol Budapest külvárosában
 

A vak férfi felolvasó programja egész éjjel halkan mormolta a számítógép monitorán megjelenő
szövegeket. Telepítette a programot, megadta a kezdéshez szükséges adatokat, és a leírómezőbe
részletesen leírta egy visszatérő álmát. Azt szokta álmodni, hogy lát, de testvérei, rokonai, és még a
szülei is folyton elfordítják tekintetüket, nem néznek a szemébe, mintha szégyellnék őt valamiért. Azt
is leírta, hogy születésétől vak. A „van-e fóbiád” kérdésre azt válaszolta, hogy konyha, és tűzhely.

A program sokáig dolgozott, mire megjelent az első szituáció:

„Fiatalasszony vagy.  Beleszeretsz  a  legjobb barátnőd kedvesébe.  Megcsalod a  férjedet  és  a



barátnődet is. A barátnőd becsönget hozzád. A hálószobában a barátnőd kedvese. Mit teszel?

Elmondod az igazat, ki van a hálószobában.

Valamilyen ürüggyel kitessékeled.

Leülteted a konyhába és beszélgettek.

Egyéb.”

A férfi talán szórakozottságból, talán játékból, a C választ jelölte meg. A gép egy percig azt írta ki:
„Érdekes válasz, dolgozom.” Majd ez a szöveg jelent meg:

„Ideges vagy, ezt barátnőd észreveszi. Hang hallatszik a szobából. Barátnőd érdeklődik a hang
felől. Mit teszel?

Elmondod az igazat, ki van a hálószobában.

Valamilyen ürüggyel kitessékeled.

Balesetet színlelsz, ezzel eltereled a figyelmét.

Balesetet okozol.

Egyéb.”

A férfi hosszas gondolkodás után ismét a C-t jelölte meg.

„Mit érzel most?”

A kérdés váratlan volt. Meg tudta volna indokolni, hogy miért ezt válaszolta, de hogy most mit is
érez, ehhez nem egyszerűen gondolkodnia kellett, mint hasonló játékoknál, vagy logikázni, vajon mi
lesz a következő lépés, itt befelé kellett fordulnia.

Kicsit ideges vagyok, remeg a gyomrom. – válaszolta a férfi.

„Időt nyertél. Mit szeretnél elérni?

Jöjjön ki a szobából a férfi, és derüljön ki az igazság.

Menjen el a barátnő.

Egyéb.”

A férfi keze izzadni kezdett, ahogy beleélte magát a játékba. Zavarban volt, tényleg nem tudta mit
is szeretne. Bár csak ne került volna ebbe a helyzetbe. Igen menjen el a barátnő, de hogy tudja úgy
kitessékelni, hogy ne legyen gyanús. Nem volt jó válasz a balesetet színlel, hiszen azzal még tovább
marasztalja, és a férfi is kijöhet, akkor meg minden kiderül. Viszont talán meg is nyugodna, ha
kiderülne, hiszen így hazugságban kell élnie. B válasz. Menjen el a barátnő.

„A tűzhelyen forró étel van. Mit teszel?”

A férfi várta a lehetséges válaszokat. Nem volt felkínált választási lehetőség. A gép csak várt. A
férfi egész testében izzadni és remegni kezdett. Nem, nem, azt nem tenné meg, hogy barátnőjére



önti, miért kérdez ilyet egy játékprogram. Lelki szemei előtt lepergett egy jelenet, ahogy felkapja a
fazekat, és a barátnője arcába borítja, nem tudva mennyire forró az étel.

Másodpercek, vagy órák teltek így el, nem tudni. A férfi arcát kezébe temette, és ennyit mondott:

-Bocsáss meg, bocsáss meg - és sírt.

Az olvasó program felolvasta a monitoron megjelenő szöveget:

„Nyisd ki a szemed!”

A férfi, ahogy elvette arca elől a kezét, látta annak körvonalát, majd a monitort, a billentyűzetet,
a szobát, majd a felkelő napot. Életében először.

 

Néhány nappal később
 

- Na nézzük csak azt a belépési kódot! Kicsikém, itt küld apuci neked egy ici-pici csomagot,
fogadd el, fogadd el!

-  Hányszor  mondtam,  hogy  ne  dumálj  magadban!  Csak  nézd  azt  a  kurva  monitort,  verd  a
billentyűket, vagyis dolgozz, derítsd ki milyen kóddal lép be a csaj, és használd. Látni akarom, mit
csinál ez a kibaszott program a belépők adataival!

Tibor saját magának adta ezeket az utasításokat. Az érettségit a skizofréniája miatt nem tudta
letenni, pedig sokak szerint kivételes tehetsége volt a számítógépekhez. Ritkán ment emberek közé,
mert  szégyellte  azt  az  énjét,  amelyik  egyfolytában  trágárul  beszélt,  és  amint  belemerült  egy
feladatba, nem tudta visszafogni magát.

- Oks. Most várunk. Amint leül a gép elé és ír, itt fogod látni, hogy milyen billentyűket nyomott
meg.

A lány éppen kezdte volna beírni a belépési kódját, amikor a monitor jobb alsó sarkában felvillant
a tűzfal figyelmeztetése. Azonnal abbahagyta az írást, és kihúzta az Internet csatlakozóját a gépből.

- Észrevette a férget.

- Na te nagyon okos. Akkor próbálgasd, vagy csinálj valamit!

Tibor  feltolta  szemüvegét  a  homlokára,  megdörzsölte  orrnyergét,  majd  visszaigazította  erős
mínuszos szemüvegét fáradt szemei elé. Nagy levegőt vett és közelebb hajolt a középső monitorhoz,
amelyiken éppen dolgozott. A porlepte szobát három monitor kékes félhomálya és egy gyenge asztali
lámpa fénye derengte be. Mind két oldalán félig szétszedett számítógépek tornyosultak a széles
asztalon. A gépek kusza kábelkötegei között egy-egy kopott, elszürkült billentyűzet és a panelek apró
állapotjelző fényei, no meg a hűtőventilátorok halk duruzsolása jelezte, hogy a gépek élnek.

-  Háromnál  több sikertelen próbát  nem enged,  de tudom mi a megoldás -  a  cracker sunyi
vigyorral, őrületes gépelésbe kezdett, hogy a szerveren csapja be a jelszó-emlékeztetőt. Tudta a lány
e-mail  címét,  így már csak azt kellett  leprogramoznia,  hogy az emlékeztető e-mail  a szerverről
közvetlenül az ő egyik gépére jöjjön. Ehhez is kell ugyan egy jelszó, de erre már használt néhányszor



egy trükköt, ami az esetek többségénél bevált.

- Úgy teszek, mintha elfelejtettem volna a jelszót.

A cracker öt perccel később Krisztina programjában volt. Megnézhette annak teljes adatbázisát,
de semmi érdekesnek mondhatót nem talált.

- Nem gyűjti le az adatokat, csak utasításokat küld, hogy amit a játékos használ, azzal mit kezdjen.
Csak függvények, amiből nem látom, hogy honnét veszi az adatot, és hova küldi. Pontosabban látom,
hogy melyik címre hivatkozik, de azon a címen nincs semmi. Se használható cím, se adat, vagy
további hivatkozás. Úgy tűnik, mintha számított volna arra, hogy feltörik.

- Naná, hogy számított.

- Nem úgy értem, persze a szokásos védelmeket használja, de… ez azt várja, hogy beírjak valamit.
Az egész csak egy felszín, beviteli mezők vannak az adatbázisban, nem adatok, ez mind üres, és nem
látom, hogy ha beírok valamit, mit kezd vele, mintha egy csapda lenne, egy olyan program, ami úgy
viselkedik,  mintha  adatbázist  találtam volna.  Nem értem.  Az  egész  programban,  ott,  ahol  egy
értéknek kellene lennie, ki van pontozva. Ez nagyon durva. Ez így nem működhet, fizikai képtelenség.
Mondom ez csapda! Lépjünk ki! Húzzunk erről a szerverről! Ha lesz ötletem, akkor visszajöhetünk,
de most kapcsoljunk ki mindent.

- Nem hapsikám! Azt mondod arra vár, hogy beírjunk valamit. Akkor írjunk csak be neki! Hol
milyen adatot vár? Ne hogy már okoskodjon itt nekem.

- Rendben. Kezdjük a külső változókkal. Ezek itt stílus elemek, - ez is, … itt hívná be a saját
adatbázisát, legalábbis egy adatot, vagy egy külső mappát, de ennek így semmi értelme…

- Ne rinyálj!  Küldjük a kicsit az én tartalék szerveremre, a „Lomtár”-ba, ott nagy kárt nem
csinálhat, az mind ki lett kukázva, tele van mindenféle állománnyal, keressen kedvére.

A legtöbb ember számára értelmetlen szöveghalmaz, a megannyi bekezdés, a végtelen hosszú
programsorok Tibor számára mindig is egy szimfónia részleteit jelentették. A kipontozott részekkel
viszont még számára is rejtélyes, ördögi és megmagyarázhatatlan volt az egész.

A következő kipontozott rész lehetséges értelmét kereste, amikor böngészője egy felugró ablakot
jelzett. Nem is vette észre, hogy dolgozik a böngésző. Az oldal a szituációs játék egyik oldalaként
jelent meg. Rajta a következő szöveggel:

„Katona tiszt vagy. Egy katonád meglopja társát. Mit teszel?

Hadbíróság elé állíttatod.

Megbünteted.

Elbeszélgetsz vele és elengeded.

Egyéb”

- Te meg hogy kerültél ide? Ki indított el? Szóval játszani akarsz, hát legyen. A válaszom: Egyéb

„Éspedig?” – jelent meg a felugró ablak új szövege.

A program egy szabad szöveg beírására várt. Tibor gondolkodás nélkül begépelte:



-„ A családját büntetem. Ha van gyereke, akkor azt.” Na ezzel mit kezdesz?

Egy percig nem történt semmi.

- Na, mi van, meg kukultál? – pöckölte meg ujjával a monitort Tibor.

„A katonának van gyereke. Mit teszel?”

Felkínált  válaszok  nem  voltak.  Tibor  mélyen  gondolkodóba  esett.  Mióta  az  eszét  tudta
egyfolytában beszélt magához, de most teljes csend volt a fejében, és a szobában, csak befele nézve
gondolkodott.

Szeme a monitorra meredt, de valahol belül, egy első-világháborús barakkban lezajló jelenetet
látott maga előtt. A vigyázban álló közkatona mellett fiatal felesége állt, karján egy csecsemővel. Egy
tiszt járkált körülöttük körbe-körbe, hátratett kézzel és a becsületről szónokolt. Minden megtett kör
után a katona arcába kiabált valami trágárságot, majd feltette kifényesített csizmáját arra a székre,
amire a nő le akart ülni érkezésükkor. A szónoklat végén kikapta a nő kezéből a csecsemőt, és a kicsi
jobb kezét az asztalra tette, apró ujjait kiegyenesítette és előkapta szuronyát.

Tibor az álomszerű révületből  szinte felriadt,  amikor a puskáról  lecsatolt  szurony suhintása
elindult.  A petróleumlámpa és a benedvesített  földpadló szagát még az orrában érezte,  amikor
megpillantotta a program újabb kiírását:

„Nézd meg az e-mailjeidet!”

Levelezni akarsz? Mit írtál, lássuk! - ocsúdott fel töprengéséből.

Tibor megnyitotta a levelező programot, és talált egy beérkezett levelet. A gép órája szerint egy
negyed órája küldték. Feladó Helén, Tibor nagy szerelme. Már fél éve nem találkoztak, mert a lány
terhes lett, és Tibor elzavarta, de ezerszer megbánta, mert még mindig halálosan szerelmes volt belé.

A levél így szólt:

 
„Drága Tibikém!

Tudod, megtartottam a kicsit, és tegnap voltam ultrahangon. Azt mondják egészséges a baba,
csak a kezecskéjével van egy génhiba, nem tud teljesen kifejlődni a kézfeje. Ma elmentem egy

jósnőhöz. Szerinte van egy férfi a közelemben, valószínű, hogy a gyerek apja, aki másokat
megcsonkít, ezért születik csonkán a pici. Gondolom átvitt értelemben kell ezt is érteni. Én nem

tudom, miket művelsz a számítógépeiddel, okozol-e másnak kárt vele, de ha igen, és erre gondolt a
jósnő, akkor kérlek, hagyd abba.


