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I. fejezet
Vége

Amerre  csak  a  szem  ellát,  mindenfelé  a  végső  pusztulás  nyomai  láthatók.  Földrészek  és
kontinensek változtak át a felismerhetetlenségig, vagy tűntek el végleg nyomtalanul. Épületcsonkok
maradványai nyújtóznak az ég felé, segítségért kiáltó torzóik látványa döbbenetes. A földkerekség
megtelt a végső bűnről tanúságot tevő emberalkotta nyomokkal. Szerte a világban fájdalom járja át
minden kis zugát a maradványvárosok kihalt utcáinak, miközben lassan elkezd alászállni a teljes
égboltozatot betöltő sötétszürkeségből a mindent beborító mérgező atomhamu.

Valami történt.

Elmúlt az emberiség színe, szépsége, izgalma. Abszolút érvényűvé vált a szó: nincs, és megszűnt
létezni a szó: van! Hamu lepi be vastagon a földkerekség felszínét, hirdetve: porból vagy és porrá
leszel! Ám ez a szürke hamu nem a bűnbánat jele, hanem a nagy atom-égés végterméke, az örök
pusztulást magaalátemető szomorúszürke gyászlepelé, melynek zajtalan kisérőjelensége a hosszú,
örök, ordító csend. Az ember immár fajának és életterének elpusztítását végbevitte.  Megállt  az
időszámítás, nincs többé cselekvés, mozgás, gondolkodás valakiért. A szeretet már nem dolgozik
senkiben!  A  szél  sem  fúj  már  semerre.  Így  a  felhők,  feleletképpen  az  alattuk  elterülő  óriási
hamusivatagra, szürkésfekete színben állnak mozdulatlanul mint egy kimerevített kép, amelyben a
tökéletes mozdulatlanság az egyetlen abszolút valóság. Elborzasztó érzést kelt ez a rideg merevség,
amihez társul az üresség keltette rémület fogalma is. Talán csak a nappalok és éjszakák váltakozása
emlékeztet a korábbi idők életterének sürgő - forgó világára. Akármilyen lehetetlennek is tűnik a
tény hogy még valaha elindulhat az élet a földön, de bizonyos, hogy pontosan olyanok lehetnek a
mostani körülmények is, mint amikor a nagy lehülést követően a földi élet keletkezett!

Csakhogy esetünkben épp most szűnt meg létezni az élet minden formája! Szomorúan lassú
csendességgel szálingózik alá légköri magasságából a még fennmaradt atomhamu pernyéje, végleg
betemetve mindent ami alatta van. Senki és semmi sem tanúskodik többé arról, hogy valaha itt
létezett történeti múlt. Örök szerelmek, szegényes gyermekkorok, házak és utcák között zajló emberi
életek  parányi,  szeretnivaló,  boldog-szomorú  élettörténete  veszett  el  örökre.  A  nagy  elődök
történelmi hőstettei által született álmok valóraváltásának lehetősége, mint egyetlen lehellet száll
szerteszét a hideg, sötét, lélektelen űrbe.

Ezért úgy tűnik mintha valaki fel - le kapcsolná az üres szobában a villanyt. A Föld bolygó olyan
mint egy üres szoba, ahol csak a képek helye látszik a falakon, és néhány súlyosabb bútor lábainak
nyoma a padlón.

 

A  Másság  önigazoló  mosollyal  nyugtázza  a  látottakat.  Hamis
biztonságérzete  sugallta  meggyőződéssel  küldi  helytartóit  a  földre,  hogy
öröknek  tűnő  élettelen  hatalmát  biztosítsa  általuk.

Szomorúsággal tölti meg a teret ez a hatalom amely most a Csend kezében
összpontosul,  és  amelynek  elválaszthatatlan  uralkodótársa  lett  az  Üresség.
Ezekhez  társul  még  a  Mozdulatlanság,  a  maga  nyomasztó,  egyhangú
látványával, amint határtalan birodalomként terjed el az egész földkerekségen.



Ők hárman tartják hatalmuk alatt mindazt, ami egykor az ember kizárólagos
tulajdona volt.  Ez a hatalom legyőzhetetlen ellenség minden lázadni  akaró
valóság felett, nincs olyan teremtmény, amely erőt vehetne rajtuk.

Ők a föld urai!

Talán nem is baj hogy így történt minden. Sok előnyös oldalát fel lehet
fedezni mindannak ami itt végbement. Itt van példának okáért az élet és halál
kérdése. Nem él, de nem is halhat meg senki sem. Így nem lesz több temetés,
és  a  tetemes temetkezési  költség sem terhel  már  senkit.  Többé már  nem
szennyezi senki a környezetet, nem árthat senki az ökológiai egyensúlynak.
Nem válik ember embernek farkasává. Megszűnik az örök ellenségeskedés,
ami minden korábbi történeti korban előidézte, hogy a tudomány a fegyverek
fejlesztésével vesztegesse el értékes idejét, és ne az élet kedvező alakulását
szolgálja.  Megszűnnek  hát  mindazok  a  fogalmak,  amelyek  az  embert  oly
borzalmassá tették, mint amilyen a féltékenység, a félelem, a gyűlölet, vagy a
bosszú!  Az  üresség  önmagában  tekintve  tehát  nem  elítélendő  fogalom.
Lehetőség nyílik arra hogy valami új elkezdődjön. Valami új, ami jobbat, többet
ígér  mint ami előtte volt. Teljesen kitörlődik a rossz, ami korábban oly sok
gondot okozott, és megmarad a lehetőség a jóra. Azonban ha megszűnt az élet,
akkor nem sok értelme van már megújhodásról beszélni, mert az élet a motorja
minden mozgásnak, változásnak. Ha tehát nincs motor ami hajtson, nem marad
más hátra mint a remény nélküli várakozás.

Megszületett  hát  a  Hármas  -  Hatalom  legborzasztóbb  gyermeke  a
Reménytelenség!

A Másság kéjes örömmel figyeli a hajdan szeretetből teremtett földi élet
pusztulásának  utórezgéseit.  Hallhatatlan  infantilis  röhögései  kísérték  az
emberi  elmúlás minden apró jelenségét,  fagyasztó lélektelenséggel  várva a
végleges élettelenség beálltát. Korlátozott hatalmával igyekezett mindent úgy
elrendezni,  hogy  a  folyamat  visszafordíthatatlanul  eljusson  az  élet  teljes
megsemmisüléséhez,  és  ebben az állapotban meg is  maradjon mindörökre.
Jelen helyzet szerint célját elérte.

A Föld nevű bolygó immár teljes hasonlatosságot mutat holdjával, amely
hosszú ideje  kering körülötte, és mindezalatt soha nem tudta átvenni nagy
gazdájától az élet csodálatos változásait.

 

Unalomig mutatja megszokott arcát, amely most mint egy nagy tükörbe
tekintve  látja  ugyanazt  a  szánalmas  egyhangúságot,  amit  saját  magán  is



tapasztalhat évmilliók óta. Szinte mindenben hasonló két tompa szürke égitest
néz egymás felé buta kifejezéstelen arccal, amelyen a nap éltető ereje sem tud
változtatni.  Hidegnek tűnő fényével  szomorúan világít  rá  eme rideggé vált
valóságra.

A tehetetlenség korszaka ez. Sajnos, megvan az ellenség hatalma ahhoz,
hogy meggátolja az élet parányi magjának kifejlődését. Elérkezett hát a vég,
amitől minden teremtett lény tartott. Bekövetkezett, és valószínűleg örökre itt
is marad.

Egy  óvilági  történet  szerint,  a  kezdet  kezdetén  volt  egy  fa,  amely
gyümölcsének fogyasztása tiltott volt az ember számára. Itt, a vég időszakában
volt egy cselekedet ami szintén tilos lett volna. Akkor, a Teremtő és számára
oly  kedves  teremtménye  közötti  csodálatos  szeretetkapcsolat  legbensőbb
fajtája halt ki a földön. Most az emberi élet tűnt el végleg. Méltánytalan vég ez
egy  hajdan  oly  sok  reménnyel  bíztató  életkörforgásnak,  amely
megdönthetetlennek  látszó  fejlődése  alatt  elsöpört  minden  útjába  kerülő
akadályt. Milyen hatalmas erőt tulajdonított az ember a szerelem fogalmának
egy férfi és egy nő között, vagy "a világot jelentő deszkák" újember-teremtő
érzelmi hatásának!

Hol  vannak  mindezek  az  energiák?...  Az  emberi  faj,  amely  csak  saját
akaratából árthat magának, akkor is a pusztulás sorsára jutott ha tudvalévő
hogy  nincs  külső  ellensége,  csak  a  Másság,  aki  tudta,  hogy  az  ember
szeretetéhsége folytán mennyire sebezhető. Így hát az önzővé vált ember saját
jövője iránt tanúsított nemtörődömsége idézte elő a véget, mint egyfajta utolsó
ítélet, ami először megvádolta, aztán elítélte, végül véghez is vitte az ítéletet az
emberi fajon és annak életterén.


