
 

 

 

MICRO AETHER 
2018 - OKTÓBER 

 
* * * 

 

A MICRO AETHER 

A THE BLACK AETHER 

INGYENES, AMATŐR KIADVÁNYA 

 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 

WWW.THEBLACKAETHER.COM 

 

* * * 

 

CREATIVE COMMONS CC-BY-NC-ND-4.0  



Tartalom 
Előszó .................................................................................................................................................... 3 

Kórságok és járványok ..................................................................................................................... 4 

Birta Zsolt: Emlék Rhodesiából ................................................................................................ 4 

Galambos Tamás: A tenger hangja .......................................................................................... 6 

Polevyk Galina: A barlang ........................................................................................................... 7 

Kiss Gabriella: Ellen ..................................................................................................................... 9 

Kövesdi Csaba: Éhség ................................................................................................................ 11 

Láng Alex: Sebhelyes isten ....................................................................................................... 13 

Schmöltz Margit: Schaffhauseni kutyák .............................................................................. 14 

A vég kezdete ..................................................................................................................................... 17 

Kelemen Zoltán: Árnyék az álmaimon túlról ...................................................................... 19 

Láng Alex: Békák a fazékban ................................................................................................... 21 

Matolcsy Kálmán: Egy új világ peremén .............................................................................. 23 

Polevyk Galina: Névtelen tragédia .......................................................................................... 26 

Sas Csaba: Hucks őrmester temetése .................................................................................. 27 

Szabó Zoltán „Zoo_Lee”: Egy dicsőbb apokalipszist ......................................................... 30 

Szabó Zoltán „Zoo_Lee”: Szerkesztői levél ........................................................................... 32 

 

 

  



Előszó 
 

Az idei nyár közepén visszatért a Micro Aether, majd rögtön az első e-book 
megjelenése után, újabb kihagyás következett. Ennek oka az volt, hogy a második 
fordulóra beküldött novellák száma nem érte el azt a minimumot, amit érdemes lett 
volna egy e-bookba összerendezni, ezért a harmadik forduló novelláival együtt 
kerültek jelen kiadványba. 

Az augusztusi kiírással visszakanyarodtunk eredeti terveinkhez, miszerint H. P. 
Lovecraft szellemisége kell, hogy vezérelje a szerzőket. A legfontosabb dolog, amit 
szem előtt kell tartania minden írónak a történetével kapcsolatban, hogy a Micro 
Aether is egyfajta tiszteletadás Lovecraft munkássága előtt. Szokatlan és 
hátborzongató írásokra koncentrál az e-book. Tehát nem sci-fi, nem fantasy, nem 
krimi, nem romantikus lányregény; legalább érződnie kell a novellán, hogy kötődni 
próbál a rémtörténetekhez, a weird irodalomhoz. Természetesen ez sem egy olyan 
szabály, amit véresen komolyan veszünk az MA esetében, de mint minden TBA 
kezdeményezés, az MA célja is az, hogy népszerűsítse a H. P. Lovecraft munkásságát 
és a weird irodalmat, és erre egyre több figyelmet fogunk fordítani. 

Továbbra is híve vagyok a magyarországi amatőr szerzők támogatásának, éppen 
ezért is jelenik meg ez az elv, szinte minden The Black Aether pályázatban. Hiszek a 
magyarországi alkotóközösség kreatív erejében, és hiszek abban, hogy nagy hibát 
követnénk el azzal, ha nem engednénk kibontakozni. 

 
A Micro Aether egy játék, gyakorlás, önképzés a szerzők részéről. Az e-bookban 

szereplő novellák szerkesztés, vagy végleges szerkesztés, korrektúra nélkül kerülnek 
a kiadványba, ezért előfordulhatnak szerkesztési hiányosságok és helyesírási hibák 
is. Amennyiben a sorozat hosszabb távon is életképes lesz, és igény mutatkozik rá, 
akkor úgy alakítjuk a projektet, hogy ezek biztosítva legyenek. 

 
Jó olvasást kívánok. 
 
Tomasics József  



Kórságok és járványok 
 
A júliusi Micro Aether témájának ötletét Schmöltz Margit Schaffhauseni kutyák 

című, a júniusi MA-ra beküldött novellája adta. A feladat az volt, hogy a szerzők 
írjanak egy olyan maximum 1000 szavas novellát, amiben egy betegség vagy járvány 
forrása, kialakulása, fejlődése, mutációja a központi elem. Azonban ennek a 
betegségnek a neve nem szerepelhet a novellában, de bizonyos utalások alapján 
felismerhető kell, hogy legyen. A forrásban vagy az elerjedésben kell szerepelnie 
annak a bizonyos weird csavarnak. 

Mivel nem mindenki jártas az orvoslás nemes tudományában, ezért ha nem egy 
olyan betegséget vagy járványt használt a szerző, amire könnyebben rá lehet ismerni 
– asztma, rubeola, bárányhimlő, veszettség, Parkinson-kór stb. -, akkor olyan 
nyomokat kellett elrejtenie a novellában, amik segítségével akár egy egyszerű Google 
kereséssel is felismerhetővé vált a betegség. 

 
A Micro Aether egy játék, gyakorlás, önképzés a szerzők részéről. Az e-bookban 

szereplő novellák szerkesztés, vagy végleges szerkesztés, korrektúra nélkül kerülnek 
a kiadványba, ezért előfordulhatnak szerkesztési hiányosságok és helyesírási hibák 
is. 

 
 

Birta Zsolt: Emlék Rhodesiából 
 
- …az asszonyság elküldetett a kocsiért uram, a társalkodóban várja önt. 
- Köszönöm Mr. Endicott! Kérem, szóljon Mrs. Blakesleynek, hogy én még… 

készülődöm. 
Bár saját hangjában érezte a feszült remegést az ajtón keresztül vagy nem 

hallatszott, vagy csak az inas nem vett róla tudomást. Bárhogy is, a kimért ütemre 
koppanó léptek halkulása megkönnyebbült sóhajt szakított fel. Még van ideje rendbe 
szednie magát. 

Az íróasztalon két pohár strázsálta a lexikon sarkában álló whiskysüveget. Az 
egyiknek csupán az alján maradt némi színezet, míg a másik félig töltve szolgált 
medenceként a benne lebegő, kisujj körömnyi hernyóknak. Vagy fél tucatnyian 
úsztak benne, de ők csak a mai szüret termései. 

Az elsőt pár napja, reggel vette észre öltözködéskor, a könyökcsúcsa fölött, ahogy az 
ágaskodó végével meg-megrándult. Hanyag mozdulattal próbálta leseperni magáról 
ám mikor ez harmadjára sem vezetett eredményre, körmei közé szorítva letépte azt. 
A húsos, lágy test nyomban zselévé maszatolódott az ujjai között, a felkar végén pedig 
jól látható apró, lyuk maradt, ahogy a kukac megpróbálta berágni magát a húsába. 
Legalábbis akkor még ezt hitte, így annak se tulajdonított jelentőséget, hogy a seb 
nem vérzett, csak a környéke volt enyhén duzzadt gyulladásban. Az ágynemű 
lecserélését nyomban kiutalta a személyzetnek, majd másnap délelőtt, 
felsorakoztatva őket indulattal teli, szigorú hangon hívta fel figyelmüket hanyag 
munkájukra, miután újabb két lárvát talált a hónaljában. 

A félelem azonban csak ma délelőtt költözött igazán belé, fölsavasítva gyomrát és 
görcsbe zárva torkát. A dolgozószobában elköltött reggeli során érezte meg, hogy 
valami mozog a szájában. A szalvétába köpött falatban egy különös, barna színezetű 
legyet talált, amint a félig rágott tojásmorzsákat összekötő nyál fogságában rezgette 
szárnyait. Illetlen riadalmában – melynek szerencsére magán kívül nem voltak tanúi 



– az asztalra dobta a kendőt, majd a komódnál teremve az első, öntudatlan ledöntött 
pohár ital után töltött magának még egyet. 

Percekkel később, melyek alatt legyűrte gyerekes viszolygását, visszaült és 
szétnyitotta a szalvétát, majd egy kés hegyével a legyet vizespoharába költöztette, és 
a nyáltól lassan megtisztuló, fuldokló állatot figyelve rákényszerítette magát, hogy 
angolhoz méltó, tárgyilagos érdeklődéssel forduljon az eset iránt. A zoológiai 
enciklopédia hasztalansága hamar kiderült, így az entomológiai lexikonhoz fordult, 
melynek órákon át tartó lapozgatása és metszett vizsgálata közben újabb bizsergő 
mozgolódást érzett a szájában. Mivel a puszta, majd vízzel segített köpködés sem 
segített, asztalának egyik fiókjából egy lábon álló kis tükröt vett elő, majd az első 
homályos riadalom után a kora délutáni fény ellenére feltekerte szobájában a 
gázlámpák őrlángját. Ujjai közé csippentett felső ajkát fölhajtva és fejét némileg 
hátradöntve ziháló iszonyattal látta meg a fogainak és ajkának tővé közt telep 
módjára kisarjadt és mocorgó lárvákat. Székének feldőlése, az asztaltól való 
hátraugrás, az újabb pohár ital, vagy a fiókból előkerült borotva kinyitása… már nem 
emlékszik, hogy mindez milyen sorrendben történt, mert öntudata csak a 
fájdalommal tért vissza, miután a pengével véres hasítékot hagyva kifordította a 
nyűtelepet szájából. A kukacok addig használt poharában kaptak helyett, az új pohár 
pedig telitöltődését követően szinte azonnal üresen koppant elődje mellett, nem 
sokkal az inas bejelentése előtt. 

Felső ajka picit megereszkedett, miközben ő vérét és valamilyen gennyes nedvet 
nyeldekelve keresett tovább, mígnem megtalálta Émile Blanchard leírását a Tumbu 
légyről. A szócikk szavai által felidézett emlékek egyre hangosabban dübörögtek 
benne, elsőre fel sem fogva, hogy a kopogtatás valójában szóbájának és nem 
elméjének ajtaján szól. 

- Allystair, Jól érzi magát kedvesem? Kérem, igyekezzen, mert már epedve várom, 
hogy Mr. Blakesley helyett Sir Blakesley felesége lehessek! 

Neje hangja – korát meghazudtolva –oly lelkesülten csobogó volt, mint még szende 
kisasszonykorában sem. Nem úgy az övé, ki korához és közelgő rangjához, de 
leginkább helyzetéhez méltón dörrent. 

- Rhonda! Még van egy kis dolgom. NE sürgessen, csak várjon rám a kocsiban! 
Észak Rhodesia. A területet bő két éve, a századfordulón szerezték meg, mai lovaggá 

ütése is ennek elismerése. A Brit Dél-Afrikai Társaság Cecil J. Rhodes – Isten 
nyugtassa a kárhozatban – hathatós támogatásával és nem kevesebb 
követelődzésének köszönhetően törzsről törzsre megegyezett és fölvásárolta a 
földeket, még a portugálok és a németek előtt. Legalábbis a Társaság és így a sajtó 
felé csakis ilyen táviratokat küldtek, ám Allystair Blakesley vezetette azt a szakaszt, 
akiknek a nehezebb ügyleteket kellett megoldania. A legtöbb törzs, mint a Lunda, 
Ngoni, vagy Tonga fegyverért, italért és csecsebecsékért cserébe könnyen hajlott az 
egyességre, a Lozik azonban mások voltak. A Luba Lunda királyság 
leszármazottaiként tartják magukat számon és kivált a Zambézi folyó menti 
településeiken konok módon ragaszkodtak a földjeikhez. Allystair egyik társa, aki E. 
L. White tanítványa és Raplh Stone társa volt, ismerte a kololo nyelvet, mely a Lozik 
beszédére erősen hasonlít, így ’89-ben megtudta, hogy mely falu vezetője fogja össze 
a törzs legjavát, így embereivel egy éjjel felkutatta a helyet, hogy véget vessen az 
ellenállásuknak. Az összecsapás megnevezésre méltatlan rajtaütés során a törzsfővel 
és a családját védő harcosokkal könnyen elbántak, ám a közösség fétis embere és 
annak drogoktól lázas kísérete állatokként vetették magukat rájuk. A szakaszából két 
embert halálra püföltek, míg a sámán nyakába ugorva harapta, egy nagyobb húst ki 
is marva a vállából, mielőtt lelőtte. Az esetnek persze csak a helyiek közt ment híre, 



hamar megtörve a dacosságukat. A halott sámán képe még sok éjszakán keresztül 
kísértette, de Angliába való tavalyi visszatérte óta nem is gondolt rá. De most ezek a 
nyüvek… 

A bizsergés ezúttal nem a szájában, hanem a szemében moccant, még az eddigieknél 
is nagyobb pánikba taszítva. Bal szeme rángott és könnyezet, így a tükörben csak 
homályosan látta magát. 

A komód és a kis szekrény gyertyatartóit, mind az asztalra gyűjtötte, majd azok 
összes ágát meggyújtotta, hogy minden irányból elég fénye legyen. Borotvája pengéjét 
bőséggel megitatta szesszel, majd a bizsergés pontos helyét tapogatva, amennyire 
érdemes volt közel hajolt a tükörhöz. Középső és mutató ujjával fölpeckelte bal 
szemhéját, majd hüvelyujjával lehúzta a szemalatti bőrt, hogy a fehérje minél inkább 
látsszon. 

- Uram? Tehetünk önért valamit? 
A különböző hangon bekiáltott kérdéseket az ajtón záporozó kopogtatás moraja 

olvasztotta össze. 
- Allystair! Mi lelte magát? Engedjen be azonnal! 
- A kocsit már elküldtem Dr. Dimpleért, uram! 
Doktor… ugyan! Ezért az apróságért nem kell orvos. Ahogy alkalma lesz rá, egyetlen 

vágással kimetszi magából a kórságot, csak látná már… 
Ott! A pupillája alatti hosszanti fonal nem ér… Megmoccant. Csak egy gyors 

mozdulat. 
 
 

Galambos Tamás: A tenger hangja 
 
Döbbenten néztem, és azt kérdeztem magunkban, mivel érdemelte ki az Akatsuka 

házaspár ezt a sorscsapást, mikor olyan kedves, jóravaló emberek voltak? A gyerekük 
üvöltő arcára néztem, és görbe kezére, amely mintha a paródiája lett volna egy emberi 
végtagnak. Mit tehet az ember, ha hiába próbál vigasztalni? Ha segíteni próbál, de 
valójában a megváltó halálban reménykedik? 

A kórság nem válogatott idős és fiatal, férfi és nő, ember és állat közt. Szeretett 
macskánk, Yuki mintha megbolondult volna, rángatózott, nekem támadt, végül 
nyomorultul elpusztult. Elfojtottam az érzéseimet, miközben eltemettük a kedves 
állatot. Férfihez nem illik a sirám, erőt kell mutatnia a családnak, bármennyi 
fájdalom is nyomasztja a vállát. 

A faluban öregek épültek le egyik pillanatról a másikra, a fiatalok ujjai és az ajkaik 
megbénultak. Haruto remegve járt és érthetetlenül ordibált. Minatót erős fejfájás 
gyötörte, és üvölteni kellett, hogy megértse, amit mondunk. Görcsrohamaik lettek, 
végül a szánalmas emberi roncsok, akikről alig akartam elhinni, hogy egykor a 
szomszédaim, barátaim voltak, kómába estek.  

Anyámat néztem, aki már nem tudott önállóan felöltözni remegő tagjaival, ágynak 
esett. A kór eddigre engem is elkapott, a látóköröm beszűkült, de anyám arcát még 
tisztán láttam. Fogtam ráncos kezét, a szemébe néztem, és kedvesen beszéltem hozzá, 
míg a halál el nem ragadta. Akkor könnyes szemmel megfogadtam, hogy bosszút 
állok. Douglas McAlpine rájött, mi váltotta ki a kórt. Mégis hagyták, hogy tovább 
szenvedjünk! 

Csónakba szálltam, és kieveztem a sötét tengerre. Döglött halak bűzét hagytam 
magam mögött, egy idő után már nem láttam mást, csak tajtékos hullámokat és 
csillagfényt. A civilizáció által érintetlen, beszennyezetlen tenger vadságát. 



Lázálmaimban magához hívott. Azt suttogta, hogy önhittségünkben úgy gondoljuk, 
mi uraljuk a természetet, mégis üvöltve menekülünk, amikor szembesülünk a 
haragjával. A saját életemet fogom áldozni azért, hogy elhozzam a bosszút. A tenger 
fekete felszínén tükröződő holdfény magához hívott, és én belevetettem magam. A 
hideg víz körülölelt, úgy éreztem, ismét anyám szerető karjába kerülök... 

  
*** 

  
A menedzser félelemmel vegyes dühvel adott gázt. Nem sokon múlt, hogy a csőcselék 

elkapta. Vezetés közben megkönnyebbülten meglazította a nyakkendőjét. Még hogy a 
vállalat szennyezése váltaná ki a kórt, nevetséges! A halászoknak örülniük kéne, hogy 
kiemelték őket a középkorból. Ideje visszatérni a civilizációba, a városba. Alig látott a 
szélvédőt ostromló sűrű esőfüggönytől, de úgy gondolta, bekötött szemmel is végig 
tudna hajtani a tengerparti úton, akkora rutinra tett szert. Hirtelen egy alak bukkant 
fel a fényszórók pászmájában. A menedzser reflexből fékezett, de nem kerülhette el 
az ütközést. Esze ágában sem volt megállnia, és segítséget nyújtania, az a hibbant 
mászott ki eléje az úttestre, megérdemelte, amit kapott. A motor azonban lefulladt. 
Szitkozódva próbálta újraindítani, hiába. Ekkor egy elkékült, vizihulla arc jelent meg 
a szélvédő túloldalán. A menedzser felordított a félelemtől. Kétségbeesetten próbálta 
beindítani a járművet, miközben a lény kerek feje felemelkedett, felhőszerű teste 
körbefonta az autót, aztán pikkelyes keze betörte az üveget. A férfi megpróbált a 
tagadásba menekülni, ez nem létezik, ez csak valami rossz álom. Akkor is ezt próbálta 
bebeszélni magának, mikor a lény kirántotta az autóból, és ledobta a parti sziklákról. 
Végül a férfi tüdejébe tóduló sós víz beindította az életösztönt, görcsösen próbált 
kapálózni, és levegőhöz jutni, mindhiába. Utolsó percében szenvedéstől eltorzult, 
vádló emberi arcok jelentek meg előtte, és suttogást hallott: Umibozu. 

 
 

Polevyk Galina: A barlang 
 
William szorosan fogta apja kezét, ahogy a barlang mélyébe vezető ösvényen 

sétáltak. Siető lépteik neszét visszaverték az őket körülvevő sziklafalak, melyek a 
vékonyka, ámde annál sebesebb sodrású Styx vízének csordogálását is robajjá 
erősítették. Apja szinte húzta maga után, olyannyira igyekezett, hogy követni tudja 
az előtte sétáló professzort, aki, ha William jól hallotta, valami Miss Catholic nevű 
egyetemen tanított, és a barlang egyik eddig még nem látott részébe vezette őket, amit 
ő tárt fel.  

Lámpáik fénye megcsillant az óriási cseppköveken és sziklákon, melyek mind 
zöldesebb árnyalatot öltöttek magukra, ahogy egyre beljebb haladtak az ez idáig 
ismeretlen ösvényen. William számára úgy tűnt, mintha a smaragdszín árnyalatú 
képződmények gigászi, kővé dermedt lények lennének, amik árgus szemekkel figyelik 
minden lépésüket. 

Amikor a kanyargós ösvény végére értek, érezte ahogy kitágul körülöttük a tér és 
egy hatalmas, sötét sziklacsarnokba érnek be. Vezetőjük, Mr. Benward az óriási hall 
falaira fáklyákat szereltetett, amik bevilágították a teret. A fényforrások szabályos 
kört alkottak a tó körül, ami alig pár méterre volt az ösvény végétől. Hallotta, ahogyan 
az útjukat követő Styx vize beleömlik a sima víztükrű tóba.  

A tó sötét vize megmagyarázhatatlanul vonzotta magához az alig tizenkét éves ifjút, 
aki hallgatott a víz hívására és óvatos léptekkel el is indult felé, hogy belemeríthesse 



kezeit a tintafekete mélységbe, ami a tüzek fényében olyan volt, akár a simára csiszolt 
obszidián. A fáklyák füstje ugyan zavarta, de a késztetés, hogy a vízhez érhessen 
sokkal erősebb volt benne annál, minthogy megtorpanjon. 

Ahogy közeledett a tó felé, a maró füstszag helyét a rothadás bűze vette át. Ugyanaz 
a fullasztó, dögletes szag volt, mint amit akkor érzett, ha belepusztult egy állat a 
folyóba vagy a vizeshordóba. A bűz a víz mögött lévő sziklába vájt üregekből 
párologhatott ki, s olyan elviselhetetlen volt, hogy meg kellett állnia egy pillanatra, de 
szemét továbbra sem vette le a tó vizéről. Megbabonázva figyelte a tavat, s látta, hogy 
az eddig tükörsima vízfelület gyengén, ámde szemmel jól láthatóan megtört, a vékony 
karikák csendben váltak egyre nagyobbá, majd oszlottak szét a víz felszínén. 
Félelemmel vegyes izgalommal várta, hogy bukkan -e fel bármi is a víz alól, de ekkor 
hatalmas robajjal szárnyas, vijjogó lények rontottak ki a tó mögötti sziklafal üregeiből. 
Szárnycsapásaik zaja kaotikus hangversennyé olvadt egybe, ahogy visszaverődött az 
árnyas falakról. Ijedten guggolt le, hogy elkerülje a sebesen csapkodó lények karmait 
és fogait, de sokkal jobban zavarta az a dögletes bűz, amit a szárnyas horda hozott 
magával, mely sokkal erősebb volt, mint amit előzőleg érzett. 

Ahogy elhalt szárnycsapásaik hangja, William sietve visszament apjához, s egészen 
hazáig egy szót sem szóltak egymáshoz.  

Másnap apja kissé köhögve, ámde lelkesen várta Mr. Benwardöt, hogy aláírhassák 
a papírokat, melyek megpecsételik egyezségüket és így megkaphassa a kirándultatási 
jogot a barlang újonnan felfedezett részében. Mihelyst kezében volt az aláírt okirat, 
világraszóló mulatságot rendezett a helyi ivóban. Apja szeme láztól csillogott, de 
rendületlenül táncolt minden falubélivel, s rengetegszer ivott jövőbeni vagyonára, 
amit a barlangi túrák hoznak majd el neki. 

Az volt az utolsó boldog estéje Williamnek. 
És az egész falunak. 
Másnapra apján eluralkodott a láz és ágynak esett. Anyja kénytelen volt félóránként 

cserélni a mellé letett vödröt, amibe megállás nélkül okádta ki magából a szervezetébe 
került ételt, folyadékot. Harmadnapra le kellett kötözniük a férfit: a hányás és fejfájás 
helyét görcsös rángatózások vették át.  

Ahogy teltek a napok, úgy erősödött benne az érzés, hogy nem atyja az egyedüli 
beteg a faluban. Napról napra csendesedtek el Gheal utcái, egyre kevesebb ember jött 
vele szembe, amikor tanítás vagy vásárlás után sétált haza, hiszen apja betegsége 
miatt kénytelen volt segíteni édesanyjának. Ha találkozott is emberrel, az is csak 
hasát fogva vonszolta magát a házak között. Az iskolából is egyre több gyerek 
hiányzott s a tanárok is szokatlanok és különösen nyugtalanok voltak, mintha nem 
is lennének egészen önmaguk. 

Otthon úgy érezte magát, mintha egy veszélyes vadállat költözött volna a házukba. 
A betegszoba előtt mindig csendben járt, s be sem mert menni apjához, olyan rémisztő 
hangok és morgások szűrődtek ki onnan. 

Egy nap, amikor hazaért, anyja szinte fellökte, ahogy verejtéktől csillogó homlokkal 
rohant egy vödör vízzel a kezében, apja szobája felé, melyből idegtépő üvöltés 
hallatszott. Bár rettegett, mégis utánament. A látványtól, amit ott látott, földbe 
gyökerezett a lába: apja elszaggatta szíjait és felborítva mindent a hálószobában 
őrjöngött, összefüggéstelenül üvöltözve, rángatózó kezével torka után kapkodva, 
mintha meg akarná fojtani magát. Anyja rázúdította az ordító férfire a vizet, aki 
szűkölve vonszolta be magát a sarokba. 

William gondolkodás nélkül rohant el otthonról, bízva abban, hogy apjától távol 
majd biztonságra lel, de tévednie kellett. A falu síri csendjébe most kaotikus, 
artikulátlan hangok hasítottak bele. Az utcákon emberek rohangáltak: orvosok, 



üvöltöző betegek. Voltak, akik rángatózva feküdtek a földön, mások saját 
hányásukban fulladoztak. De legrosszabbak azok voltak, akik egymásnak esve 
karmolták, harapták a másikat. Azon kevesek, akik még ép eszüknél voltak, 
verejtékezve igyekeztek segíteni beteg társaikon. 

William nem értette mi történik, ott állt a káosz közepén lihegve, remegve. Egykori 
ismerősei állatként őrjöngtek körülötte, s rettegett attól, hogy mikor falják fel 
egymást, vagy akár őt, őrületükben. 

Felsikoltott, ahogy vállához ért egy erős kéz. Mr. Benward magasodott fölé, 
sápadtan, mégis egészségesen. A férfi nem nézett rá, a távolba figyelt csak, miközben 
hozzá beszélt. 
− Látod William, milyen esendő az ember? – mondta, majd fejével biccentett egyet, 

mire két fehér köpenyes orvos indult el feléjük, hogy karon ragadják a fiút és messzire 
vigyék az őrülettől.  

Az út felénél eszmélt rá, hogy a barlang felé viszik, ahova minden bizonnyal bevetik 
majd. Sírásra görbült a szája és teljes erejével azon volt, hogy kiszabaduljon 
szorításukból, de hiába próbálkozott, a jéghideg kezek szorosan tartották, majd egy 
hatalmas, tarkójára mért ütéssel elhallgattatták. 

Tüzelő homlokkal ébredt fel a teljes sötétségben. Érezte az eloltott fáklyák illatát, s 
hallotta a tó finom hullámzását, így tudta, hogy a hatalmas üregben fekszik, ahol 
elkezdődött az egész rémálom. Ösztöneire hagyatkozva indult el arra, amerre a 
kijáratot sejtette, de órákkal később is csak a köröket rótta a barlang falainak vonalát 
követve, miközben egyre jobban émelygett és szédült. 

De Williamnek még évtizedeket kellett várnia arra, hogy a Mammoth-barlang 
mélyére eljöjjön hozzá a megváltó halál. 

 
 

Kiss Gabriella: Ellen 
 
Lepattogzott zománcú fém kisszekrény, gurul, ha megtolom. Rajta tányéron 

kockasajt, kenyér, szalvétával letakarva. Tévé a falon, magasban, távirányítója nincs 
meg. Szék. Nővérhívó. Még jó, hogy Infektológia, egyedül lehetek. Csúf meglepetés, 
hogy felnőttként lettem beteg, gyerekkoromban megkaptam az oltást, mégis megjelent 
minden, a foltok a fülem mögött, az arcomon, a számban, a fény, amit nem tudtam 
elviselni, szerencse, hogy a kisboltban egy falumbéli észrevette, mi bajom. És 
szerencse, hogy anyám nálunk járt, amikor először estem össze a láztól. Kicsi Mira 
így vele lehet, ide nem jöhet be sem a saját lányom, sem az anyám. Voltaképp ők is 
karanténban vannak, otthon. Nem bánom, habár sajog Mira hiánya, még olyan 
kicsike, éppen elkezdett járni. Szaladhatnék utána, ha együtt lennénk, de fáradt 
vagyok, nagyon fáradt, mint aki egész éjjel valóban rohant, sőt menekült. És a láz, 
érzem, újra támad. 

Ki kapcsolta be a tévét? Mi ez a csatazaj? Magam vagyok a várfal, a sziklaszirt, 
magam vagyok a belezuhanó kő, nem is vízbe, forró lávába hullok, megolvadok.  

Áttörés! Áttörés! 
Magam vagyok a szikla, a víz mélyére merülök, az áramlással úszom, miféle vörös, 

sűrű levegő, amit belélegzek, miféle hullámverés, ami sodor, mégis ellen kell állnom, 
kapcsoljátok ki a műsort, a nyakamon, a vállamon taposnak, rajtam akarnak átkelni 
az izzó láva felett, de belezuhanok, magammal rántva őket is.  

Vissza! A test erős! Vissza! 



Az utolsó cseppig kiiszom a langyos vízzel teli műanyag poharat. Azt mondják, 
egyelőre lement a lázam, magas volt, de biztosan nem lesz agyhártyagyulladás, és 
talán semmi más szövődmény. Pihenjek. Anyám jól van, Mira is, hiányzom nekik. A 
kisszekrényen vajas kenyér, vastag karika löncshús, szalvétával letakarva. A tévé 
halott. Nem tudok, nem maradhatok ébren. 

Az éjszaka közepén kéket érzek. Ki tehette ezt, hogyan fért hozzá a gombokhoz, az 
élettelen készülékhez? Nem tudom kinyitni a szemem, de látom a műsort, talán nem 
is a tévé az. 

Keressünk helyet a tudatban! Keressünk teret a tudatban!  
Ez jó! 
Kék zaj, valamit látok benne. Hiszen ez anyám, és az az aprócska jószág ott én 

vagyok,  alig egy évesen. Erre nem emlékszem, nem is emlékezhetek, nem is akarok. 
Nem akarom látni, mert nagyon félek, pedig tudok már mindent, csak pár perc, csak 
egy szúnyogcsípés, de ott vagyok én, aki még semmit sem tud, csak azt, hogy anya 
nincs, másik szobában van, vagy már sehol. Nincs itt senki, akit ismerne, nincs itt 
az a szag, az a test, és hiába kapálózik, lefogják erővel, engem fognak le erővel, és 
anya nincs sehol, amíg a lábamba döfnek, és már tudom, hogy mindenki elhagyott, 
és ha visszatér is, sosem tér vissza úgy, mert elkérhetnek tőle újra, és ő odaad, már 
visznek hozzá, nagyon fáj a lábam, és az árulás is, de nincs más, csak ő, aki 
megvigasztalhat, akinek talán mégis elhiszem, hogy nem árul el többé.  

Új ösvény kell! Új kapcsolat! Új tér!  
Ez jó! 
Újra a kék, ki váltott csatornát bennem, ki irányít, és miért? Ez én vagyok, a felnőtt. 

És apám! Jaj, apu, apukám! Nagyon hiányzol! Nézem a törékeny testet, ugyanilyen 
kórházi szoba, lepattogzott szekrény, branül, infúzió, kinyitották, visszavarrták, azt 
mondták, vigyük haza, nem tehetnek már semmit. Apu! Most nem vagyok ott a képen, 
csak tudom, ott kell lennem, azt mondja az első látogató, a segítő, hogy a kórház a 
kuruzslók helye, minek adtuk be, már késő, olivaolajba tört fokhagyma, ezt javasolja, 
hátha, és azt mondja a második, a látó, hogy rossz energiákat érez apám teste körül, 
a tudománytól megittasultak elszívják a jó erőket, és a rosszat adják vissza, amitől 
nem gyarapszik semmi szép, csak elszárad, és töröljük le tiszta kendővel napjában 
egyszer, és azt a kendőt szeressük, ahogy apát, talán megmenekül, és azt mondja a 
harmadik látogató, a füves, kár volt a hentesekre bízni, így már szinte biztosan 
elkéstünk, de talán menedék a búzafűlé, és adtunk neki fokhagymát olajban, töröltük 
a testét tiszta kendővel, és naponta préseltük a búzafű levét, szájához emelni, és már 
mosolygott, már könyökére emelkedett, már majdnem megmenekült, de elvesztettük 
mégis, elkéstünk, jaj! 

Új ösvény kell! Új kapcsolat! Új tér! 
Ez jó! 
Megint változik a kép, másik csatorna a szemem mögött. Még nem értem, mit látok 

a sűrű kék fényben, mitől kékek a fák a játszótér körül, kék a csúszda, a homokozó, 
a babakocsit tologatom, Mira alszik, csak megpihenek. Az egyik sarokban a kisfiú, 
Magdusé, körülötte senki, tágas kör a tér. Magdus összeszorított szájjal néz, így 
mosolyog, összeszorulva, megfeszülve, csak ha a kisfiára fordul a szeme, oldódik, 
Balázs talán hat éves, kockákat pakol egymásra, közben valami majdnem érthetőt 
mond, a kockák szépek, a szivárvány minden kékje sorban, egyre világosabbak, majd 
felpattan Balázs, hangosan üvölt, sikít, toporzékol, a játszótér odanéz, majd nem akar 
odanézni, Magdus rohan, ölelné, de végül csak a kezeit fogja, simítja, ritmusra, 
lassan, míg Balázska is oldódik. Akkor Magdus a kisfiú zokniját rendezi, és újra béke 
van, készül az új torony, egy szebb, egy ugyanolyan kék, egyre világosabb, míg 



Magdus mellettem összeszorult szájjal suttog. Hogy Balázs nem tudja elviselni, ha 
homok megy a zoknija alá. Csak sajnos néha mégis bemegy, hiába vág be bőrébe a 
gumírozás. Ma már tudja kezelni, szépen megtanulta, pedig egészen korán nem volt 
semmi. Csak 2 évesen voltak jelek. Csak 3 évesen lettek a dolgok gyanúsak. De akkor 
már késő volt. Azt mondják, véletlen, genetika. De ő tudja. Hogy ezt más okozta, ez 
nem csak úgy lesz, véletlenül. Na persze. Majd küld róla cikket anyagot, mailben, 
majd olvassam el. Idejében. Nehogy én is. 

Nem értem a cikket, nem értem, én is kaptam oltást, és nem lettem beteg, dehogyis, 
én is kaptam oltást, és mégis beteg lettem, meg kell értenem, de már nem tudom 
nyitva tartani a szemeim, amelyek eddig is zárva voltak. 

Új ösvény, új kapcsolat a tudatban. Most várunk! 
Reggel van, lassan eszmélek, a kis szekrényen kettévágott zsemle, turista szalámi, 

szalvétával letakarva. A tévé szeme sötét. Ma vagy holnap ki fognak engedni, nem 
akarok itt lenni, gyógyszerszagban, félelemszagban, halálszagban, már tudom, már 
értem, már eldöntöttem, hogy Mirának ezt ne, majd megkeresem a megfelelő orvost, 
megkapja a megfelelő összeget, de nem adatom be neki az MMR oltást. 

Most várunk! 
 
 

Kövesdi Csaba: Éhség 
 
Megvetettek minket, mert a csatornában éltünk, és a szemetet ettük. Üldöztek, 

bántottak, ha tehették, meg is öltek. Számkivetettek vagyunk egy olyan világon, ahol 
a létezésünk sokkal korábbra tehető, mint azt az emberek elképzelnék. Mi voltunk itt 
előbb, és valószínűleg látjuk az utolsó ember halálát. De addig bujkálunk, 
menekülünk, meghalunk. 

A család nagy. A csatornában, a szemétkupacok között állandó háború dúl nem 
csak a külvilággal, de saját fajtánk egyedeivel is. Olykor egész hordák csapnak össze 
a sötétben. Gyilkos küzdelmek ezek, halálig tartanak. A sebesültek nem húzzák 
sokáig, hiszen aki gyenge, az lemarad. Aki pedig lemarad... 

Egyformák vagyunk. Vannak kisebbek, nagyobbak, a színek is eltérhetnek, de ettől 
eltekintve egyformák vagyunk. Kivéve engem. Én más vagyok. Érzem. A többiek is 
érzik. 

A nőstények nem engednek a közelükbe, de még a hímek is elhúzódnak tőlem. Van 
bennem valami, ami bennük nincs, és ezt ők is tudják. Valami, ami kitörni készül, és 
ha egyszer kitör, elemészti a világot. 

Éhes vagyok. Mindig az vagyok. Ilyen az életünk. Eszünk, üzekedünk, meghalunk. 
Nekem már csak az evés maradt. Meg a halál, de az még nem most. Előbb az evés.  

Éjszaka van, sem a hold, sem a csillagok nem látszanak a fellegek vastag takarója 
mögül. Épp ahogy szeretem, ez az én napszakom, az én időm. Az árnyékok elrejtenek, 
megvédenek. Kevés ember jár ilyenkor az utcákon, leginkább koldusok, és olyanok, 
akik valami rosszban sántikálnak. Vagy csak éhesek, mint én. 

Átfurakodom a csatorna rácsai közt és behúzódom az árnyékba. A távolban kiabálás 
harsan, odébb valaki épp az éjjeli edény tartalmát önti nagy loccsanással az utcára. 
A mocsok és a bűz városa ez, de engem nem zavar. Beleszimatolok a levegőbe, valami 
ehető után kutatok. Mindegy mi az, lehet élő vagy holt, de akár kidobott szemét is, az 
éhes nem válogat. Elindulok, szorosan a fal mellett. Lábaim nem csapnak zajt, ahogy 
óvatosan kerülgetem a lehullott téglákat. A város régi és romos, tele omladozó kísértet 



járta épületekkel. De én most olyat keresek, ahol még laknak, ahol a magamfajta 
éjszakai tolvaj megtöltheti egyre vadabbul korgó gyomrát. 

Mielőbb ennem kell, mert érzem, hogy a bennem lappangó idegen érzés elszívja az 
erőmet. 

Az utca végén megállok, kilesek a sarok mögül. Óriási iromba macska fekszik egy 
félrehúzott kordén. Alszik. Apró lépésekkel osonok tovább, nem szeretném 
felébreszteni. Óvatosságomat siker koronázza, örömömben nem veszem észre, ahogy 
nyílik egy ajtó, csak az oldalamnak vágódó ajtólap okozta éles nyilallást érzem, majd 
egy halk nyekkenéssel kiszorul a tüdőmből a levegő, ahogy a földnek csapódom. A 
dülöngélve kilépő részeg szerencsére nem vesz észre, vagy az alkoholos mámor ködén 
át mást lát, mint ami vagyok. Nem törődik velem. Sebes iszkolással húzódom le a 
macskaköves utcából nyíló sötét sikátorba. Nem harsan mögöttem kiabálás, és az 
üldöző lábak dobogását sem hallom. A macska azonban felébredhetett, így 
megszaporázom lépteimet. 

Időközben a felhők mögül előbukkant a telihold, fénye olvasztott vajként csorog le a 
repedezett falakon. Nincs már sok időm. Az éhség és a fura , viszketésre emlékeztető 
érzés, melyet ezúttal a belsőmben érzek, - mintha apró bolha hada rágná a szerveimet 
– lassan felemészt. 

Újabb sarok, ismét mélyet szippantok az éjszakai levegőből. Érzem az alvó macska 
semmivel sem összetéveszthető gyűlöletes szagát, a részeg vizeletének savas bűzét, 
az éjszakai város nyirkos kipárolgását, benn az élet és a halál szagával...és még 
valamit. 

A pékek éjszaka dolgoznak, minden éjjel újabb és újabb adag tészta sül ki a 
kemencékben. Étvágygerjesztő illatokkal töltik meg az utcákat és a sikátorokat, 
harcba szállva a falak tövében felgyűlt szemét, és az utcán csordogáló szennyes lé 
bűzével. Orrom most már nem érez mást, csak a piruló tészta illatát, és már látom is, 
ahogy a tárt ajtón át a mocsok borította macskakövekre vetül a benti tüzek fénye, 
hívogatóan csalogatva minden odakint bolyongó éhes szájat. Belesek az ajtón. Nem 
messze tőlem a liszteszsákok halma magasodik, mögötte hordók, azokon túl pedig a 
hűlő cipókkal megrakott polcok sorakoznak. 

Lassan, egyre fáradó tagokkal, imbolyogva közeledem. A belsőmet emésztő viszketés 
egyre erősödik, szemeim könnyben úsznak, látásom elhomályosul. Még  néhány lépés 
és bent vagyok. Behúzódom a zsákok mögé, itt nem látnak meg. Ennem kell. 
Szerencsére mindenki a kemencék körül sürgölődik, nem vesznek észre, ahogy az 
egész halmot megkerülve, a hordók árnyékának jótékony leple alatt a polcokhoz 
osonok. Forróság van idebent, nagyobb, mint amit a kemencék árasztani képesek. 
Elmémre szürke fátylat vet a testemen lassan elhatalmasodó izzás. Már minden 
porcikám ég, viszket. Ezért lehetett az oka, hogy nem vettem észre a meglendülő 
lapátot. 

-Mocskos patkány! - üvölti a szutykos képű pékinas, majd örömittasan felkiált, 
ahogy a lapát éle a fejemet éri és a kifröccsenő vér fekete csomókkal ékes vöröse a 
falra fröccsen. Aztán már nem hallok, nem látok semmit, csak azt érzem, ahogy a 
farkamnál fogva megragad, kiránt a polc alól ahová az ütéstől repültem és a magasba 
emel. A diadaltól elvakulva mutatja zsákmányát a többi embernek, én pedig utolsó 
lélegzetem, és erőm utolsó morzsáját kihasználva feszítem meg apró testem minden 
izmát és fellendülve tenyerének puha húsába mélyesztem fogaimat. Érzem, ahogy a 
nyálam elkeveredik a vérével, és érzem, hogy a tudatom utolsó szikrájával a belsőmet 
emésztő fekete tűz is parázzsá fakul. Hogy ez a parázs aztán a pékinas vérében lobban 
újra lángra, és pusztító infernóként söpörjön végig Európát. 

 



 

Láng Alex: Sebhelyes isten 
 
Azóta lelkesedtem a mexika mitológia iránt, hogy kislányként elloptam édesapám 

könyvtárából a Világ Istenei című könyvet, és először láttam Quetzalcoatl-t, a 
tollaskígyót. Persze csak egy stilizált, gyerekeknek szánt ábrázolás volt, nem az a 
fenséges és részletes mestermű, amelyhez hasonlókat később a templomokban is volt 
alkalmam megcsodálni, de soha többet nem tudtam kiverni a fejemből a képét. A 
könyvet az ágyam alatt tartottam, és nagyon ügyeltem rá, hogy a szüleim ne vegyék 
észre. 

Elbűvölt, ahogy a kultúrájuk egyszerre volt kegyetlen és naiv; ahogy megfért egymás 
mellett a véráldozat és a vendégszeretet, a rabszolgaság és a szabadság ünneplése. 
Sosem volt kérdés, hogy történésznek kell lennem, és mihamarabb el kell jutnom 
Tenochtitlan-ba, a mexikák városába, amire a külföldi ösztöndíj-programok és a több 
európai egyetem által közösen finanszírozott régészeti feltárások tökéletes alkalmat 
adtak. Mire sikerült meggyőzni az oktatóimat, hogy jóváhagyják a jelentkezésemet 
egy fél évig tartó ásatásra, már a feleséged voltam; és ami még fontosabb, már a 
szakdolgozati témát is kijelölték számomra: a mexikák mitológiáját kellett 
tanulmányoznom. Ugyan bármelyik témakört örömmel kutattam volna, ettől a 
feladattól elképesztő boldogság járt át.  

A kutatásaim során feltett szándékom volt eddig feltáratlan témákra koncentrálni, 
így az expedíció első két hetében csak igyekeztem bejárni az ásatásunk helyszínét, a 
Tenochtitlan-tól északkeletre található Tlacopan ősi városát. Kerestem, mely felirat, 
freskó vagy dombormű tartogathat még olyan információt, ami eddig rejtve maradt a 
tudomány előtt. Valami hatalmasra vágytam, olyan felfedezésre, ami alapjaiban rázza 
majd meg nem csak a tudományos világot, de talán az egész emberiséget. 
Természetesen megszámlálhatatlan olyan szöveg van még, amit nem fordítottunk le, 
de az ideografikus (mások szerint logografikus) protoírást nagyjából már megfejtették, 
így egy-két szimbólum közelebbi vizsgálatával el tudtam dönteni, mit tartogathat 
nekem egy bizonyos lelet. 

A harmadik héten már elég biztosan kiismertem magam az ásatási terepen ahhoz, 
hogy egyedül is be merjek hatolni Tlacopan hatalmas központi palotájába. A modern 
technika biztosította, hogy ne érjen ugyanaz a végzet, mint a korábbi évszázadok 
felfedezőit: a palota ultrahanggal készült térképével, GPS-szel, fejlámpával, 
adóvevővel és két váltás akkumulátorral felszerelve magabiztosan vettem a 
piramisforma építmény labirintusszerű kanyarjait. Már korábban is megfigyeltük, 
hogy a dohos, fülledt szag helyett, amit egy ilyen zárt tértől várunk, édeskésebb, 
szinte friss, kukoricára emlékeztető illat lengte be a palota termeit, amely az épület 
belseje felé haladva egyre erősödött, de ezt akkor a remek mérnöki munka és a kiváló 
szellőzés számlájára írtuk. 

Körülbelül a palota mértani középpontjában lehettem, két vagy három emelettel a 
bejárat alatt, amikor elértem egy termet, ahol a különös illat még erősebb volt; 
fejlámpám egy hatalmas domborműre vetült, amely Nanahuatzin istent ábrázolta. 
Nem volt ismeretlen előttem ez az istenség: egy csontsovány, antropomorf alak, 
akinek nekrózisos foltok tarkítják a testét, orra és felső ajka teljesen hiányzik, így 
kilátszik az orrcsontja és a felső fogsora. A szeme túlvilági fénnyel csillog, jelezve, 
hogy ő többet lát, többet tapasztal, mint a földi halandók; testi kínjai miatt görnyedve 
jár, a sebei szikrákat vetnek. Közelebb lépve láttam, hogy a kő dombormű bizonyos 



részeit, pontosabban a sebek ábrázolását fémes anyaggal borították, így a lámpám 
fényében is úgy csillogtak, ahogy valaha a mexikák képzeletében. 

Azonnal nekiláttam a domborművet körülvevő írás lefordításának; szerencsémre 
majdnem folyékonyan olvastam a Nahuatl nyelvet, a telefonomra feltöltött szótárra is 
csak egyszer volt szükségem. Az írás Nanahuatzin isten átlényegüléséről szólt, aki 
betegsége, égő sebei és folyamatos fájdalma ellenére (vagy talán éppen amiatt) élve 
felgyújttatta magát, hogy aztán örökké égve ő maga legyen a Nap. Az egyetlen jelsor, 
ami némi problémát okozott, az a betegségének a neve volt: egymás mellé festették a 
tűz, a kakasra hasonlító, hosszú farkú quetzal-madár és a betegség szimbólumait. 
Ezt a kifejezést eddig nem ismerte a tudomány, és különösen disszonánssá tette a 
dolgot, hogy a quetzal-madarat általában a bőséggel és a termékenységgel 
összefügésben ábrázolták. Készítettem körülbelül száz fotót a domborműről és a 
feliratokról, majd visszasiettem a táborba, hogy ott elemezzem ki jobban a szöveget. 
Kapcsolatba léptem az egyetememmel, ami továbbította a kérdésemet más 
kutatóintézetek felé, így néhány hosszú órával később megkaptam a választ: egyik 
prekolumbián kultúrákkal foglalkozó tanulmány sem értekezett eddig Nanahuatzin 
betegségéről. 

Másnap visszatértem a piramis-palotába, ezúttal jobb felszereléssel: kamerákkal, 
reflektorokkal, laptoppal. Nem szégyellem az indulataimat, hiszen egy ekkora 
felfedezést látva bárkit hatalmába kerített volna a megszállottság: az egyik hátsó 
kamra festményei szerint a Cortez és legénysége üdvözlésére küldött nőket 
“Nanahuatzin tekintete kíséri”, a fehér emberek fölé, mintegy átokként, szintén 
odavésték a kórt jelentő szimbólumokat. Az istenség őrjöngve, nyitott szájjal állt a 
kompozíció közepén, sebei szikrákat hánytak. Egyértelmű volt az ábrázolás: a 
mexikák szándékosan, hadi céllal használták a gyarmatosítók ellen Nanahuatzin 
kórját. 

Felfedezésemet ünnepelve kisebb iszogatásba fogtunk kutatótársaimmal, és az 
idegenvezetőinknek fogadott, a huasteca népcsoportba tartozó őslakosokkal. Józanul 
nem mertük volna, de az alkohol mámorában megjött a bátorságunk ahhoz, hogy 
találgatásokat tegyünk Nanahuatzin titokzatos betegségét illetően. Borzongató volt 
belegondolni, mi történne, ha mi magunk is találkoznánk a kórral, ami szörnyű 
sebeket, és az elme megbomlását okozza, ugyanis a ragyogó szem és az istenség 
viselkedése minden bizonnyal ez utóbbira utalt. 

Ekkor, hallva a magunk megijesztésére kreált rémtörténeteinket, huasteca társunk, 
Juan odalépett hozzánk. A melegtől, vagy az olcsó sörtől kipirult az arca, felsőtestén 
semmit nem viselt, az izmain látszott, hogy fizikai munkához szokott. Huasteca 
nyelven, amit ittasan már alig-alig értettem, megjegyezte, hogy meg tudja mutatni 
Nanahuatzil kórságát, a lángoló quetzal-madarat. A titokzatos írásjelek értelméhez 
hasonló kifejezés említésével azonnal meggyőzött, kérdés nélkül követtem őt a 
sátrába, amit áthatott ugyanaz a friss, édes kukoricaillat, amelyet a piramis mélyén 
is éreztem. 

Ami ezután történt, arról már tudomásod van, hiszen ezért váltunk el. Az együtt 
töltött időnk okán tartozom neked annyival, hogy figyelmeztesselek: Nanahuatzin 
tekintete hazáig elkísért és az együtt töltött éjszakák után most már kísér téged is. 

Szerencsénk, hogy a kór ma már antibiotikummal könnyen kezelhető. 
 
 

Schmöltz Margit: Schaffhauseni kutyák 
 



Rothadás és kutyaürülék szaga ülte meg a földszinti műhely levegőjét. A fal melletti 
faketrecekre halovány fény esett, a gyertyák az asztalt világították meg. A padló már 
sikamlóssá ázott a vértől. A gyérülő hajú Wepfer szorított az állat lábát az asztallapra 
rögzítő hevedereken. Borospohara a közeli polcon állt, a gyertyák imbolygó fénykörén 
túl. Szívesen kortyolt volna belőle, mert órák óta turkált a még mindig lélegző kutya 
belei között. Az állat eleinte nyüszített, kétségbeesett vergődését egy ideig a szíjak sem 
tudták csillapítani. De Wepfer alapos ember volt, tudta, hol kell metszéseket ejteni, 
hogy a kívánt hatást elérje. Az állat vizeletének szaga irritálta. A bélsár pedig, amit 
félelmében piszkított a kutya maga alá, egyenesen feldühítette. Őt csak a vér 
érdekelte. A színe, a szaga, vagy ki tudja még miféle tulajdonsága, amelyet az emberi 
érzékelés talán nem is képes befogadni… Habár torka kiszáradt, a borospohárig tartó 
három lépést mégsem tette meg, mert fontosabbnak tartotta, hogy a kutya veséjét is 
darabokra szedhesse. A schaffhauseni ház félhomályában lassan vánszorogtak a 
percek. 

Dörömbölés hallatszott. Az éjszakai csöndet váratlanul törte meg az ablaktáblák 
zörgése. Hogyhogy nem hallotta meg a közeledő lépteket? - morfondírozott Wepfer. 
Műhelye a Brummergasse és Ampelgasse találkozásánál közvetlenül a sikátorra nyílt, 
súlyos zsalugáterek rejtették a kíváncsi szemek elől.  

- Wepfer úr! Wepfer úr! - hallatszott kintről a visszafojtott, sürgető suttogás. - 
Van még egy! Jöjjön! 

Wepfer résnyire nyitotta az ablakot és reménykedett benne, hogy az utca sötétje 
elfedi vértől csatakos ujjait. 

- Férfi? - kérdezte Wepfer. 
- Az. Nem is volt túl öreg. Éppen Önnek való. - felelte a szakadt köpenyes, kétes 

kinézetű látogató. 
- Jövök! - vetette oda Wepfer. - Készítse a kocsit! 
Viharkabátot terített magára, sietve elfújta a gyertyákat, kezét egy rongyba törölte. 

A főúton várta a fogat. A lovak sértődötten prüszköltek, marjukon ugráltak az izmok. 
- Igyekezzünk! - mordult Wepfer útitársára, aki erre pattintott egyet ostorával. 
A távolból a Rajna tompa morajlása hallatszott, és Wepfer mintha most is az arcán 

érezte volna a vízesés jéghideg permetét. Mikor a Gemsgassét is maguk mögött 
hagyták, Wepfer fészkelődni kezdett a bakon. 

- Hová megyünk? 
- Dörflingenbe. 
Az legalább másfél órányira van, gondolta magában Wepfer. Egyre bosszúsabb lett. 
- Akkor siessünk, még a végén megmerevedik a hulla, mire odaérünk! 
A kocsifedő vásznat tépte a szél. A hegyek hűvös lehelete beférkőzött az utazók 

köpenye alá.  A városból kiérve szőlőtőkék szabályos sorai között kanyargott az út, 
amelyet csak a felhők mögül elő-előbukkanó hold baljós fénye világított be. A két férfi 
többé nem szólt egymáshoz, míg a dörflingeni ház hátsó udvarához nem értek. A 
szereket úgy irányították, hogy közel  kerüljön a szénakazal mellé deszkákra fektetett 
holttesthez. Közben pitymallott. Két szomorú szemű fiatalember segédkezett a hulla 
kocsira emelésében. Zöld döglegyek zsongtak a holttest szájánál, Wepfer letakarta, 
hogy a mellettük elhaladók ne láthassák meg, bár a falucska utcái egyelőre 
néptelenek voltak. 

A Schaffhausenbe visszavezető úton már a szőlőföldek sötét rögei is kirajzolódtak. 
A parasztok, kaszával a hátukon, kisebb csoportokban a mezőre tartottak. Mintha a 
világ megfeledkezett volna az éjszakai haláltáncról - de lehet, hogy csak lélegzetet vett 
az iszonyat, hogy újra hódító útjára indulhasson. 



Az árokparton kerekképű, mandulaszemű asszony várakozott. Melleit alig bírta 
tartani gondosan redőzött pruszlikja. Láttára a hajnali utazók lassítottak a járművön. 

- Felvegyem? 
- Muszáj lesz. Mit gondol, ha az út mellett hagyjuk? Az ilyesmi nem szokás… - 

morogta Wepfer. 
- De a hulla!.... - szűrte a fogai között a kocsis, de mondatát nem tudta befejezni, 

mert a lovak maguktól is megálltak a várakozó asszony mellett. 
Az asszony szemei vöröslöttek, úgy festett, mint aki egész éjjel sírt, virrasztott. 

Halvány mosollyal köszönte meg, hogy helyet szorítottak neki a bakon. De hamar újra 
elkomorodott, és már ömlött is belőle a szó, megállíthatatlanul, a negyvenes 
asszonyok kántáló, mindenttudó hanglejtésével. 

- Schaffhausenbe megyek, a plébánoshoz. El kell intéznem a szentmisét, mert 
meghalt az uram tegnap. Ki gondolta volna?! Annyit ivott világ életében, mégsem volt 
soha, semmi baja. Aztán tegnap elkezdi mondani, hogy neki fáj a feje, meg hogy nem 
érzi a bal kezét. Hát hogy nem lehet azt érezni? Olyan vastag volt a karja, hogy senki 
nem mert neki visszaszólni. Én is mennyit kaptam tőle! … Nem mondok róla most 
már semmi rosszat, így haló poraiban, de nagy tróger volt, az Isten nyugosztalja!... 
Estére meg csak félreállt a szája, és már nem lehetett rajta segíteni.  

Wepfer társára pillantott és szeme villantásával kérdezte, hogy vajon tud-e az 
asszonyság a rakományukról. Aggódva figyelte, hogy a hepehupás úton a rázkódástól 
már lecsúszott  a lepel a hulla lábfejéről. De a nőt lekötötte az önsajnálat és a szűnni 
nem akaró közlési vágy. 

- Csak egyetlen dolog érdekelte, a szőlő! Mert bornak lennie kell, mindig ezt 
mondogatta. Hiába magyaráztam neki, hogy a borral nem lehet megetetni a 
gyerekeket… Mit csinálok most már egyedül? Azt a két lakli fiamat hogyan házasítom 
ki nélküle? - Csak annyi szünetet tartott, míg szoknyája szegélyébe törölte orrát. - 
Meg az állatok! Na, hát azokat is ő ganézta… Istenem, Istenkém! Mi lesz így 
velünk?!?... Mi ez a sok döglégy? 

A két férfi ismét jelentőségteljesen egymásra nézett, de időközben a plébániához 
értek, és a nő körülményesen lekászálódott a szekérről. Wepfer félkézzel hátranyúlt, 
és visszarángatta a leplet a halottra. Jópár utcányi távolság választotta el őket a 
Brummergassétől, és a városka utcáin már egészen nagy volt a sürgés forgás.  

A műhelyhez érve körülkémleltek, majd mikor meggyőződtek róla, hogy az 
ablaktáblák mögül sem les senki, és a sikátor is kihalt, lerángatták a holttestet a 
kocsiról. Ezúttal deszkák nélkül, a végtagjainál fogva cipelték. Az este az asztalon 
hagyott kutya nem mozdult többé, ketrecbe zárt társai csüggedten nézték az 
érkezőket. A holttestet az asztal mellé húzták. 

Wepfer megmosta az arcát, tiszta, fehér kötényt kötött maga elé, társa pedig indulni 
készült, az ajtónál toporgott. 

- Magát holnap kifizetem, most induljon! - rendelkezett éppen Wepfer, amikor 
kopogtak a műhely ajtaján. 

- Wepfer úr! A fiam... - hallatszott kintről. 
Wepfer ajtót nyitott, ügyelve arra, hogy az élettelen testek takarásban maradjanak. 

Az idegen kisurrant. Wepfer ismerte látogatóját, Ferdinand Böcklint, a kantonvezetőt. 
- Doktor úr! Végre-valahára! Meg kell néznie a fiam szemét! Valami van a 

szemével... 
- Jó reggelt, Böcklin úr! Máris meglátogatom magukat. De sietnem kell vissza a 

műhelybe, mert újabb gutaütéses holttestet kaptam, mindenképpen fel kell ma 
boncolnom. Azt hiszem, közel járok már az igazsághoz, rövidesen tudni fogom, mi 
okozza a bajt.  



 
 

A vég kezdete 
 
Augusztusban kicsit szorosabbra húztuk a Micro Aether tematikáját és H. P. 

Lovecraft istenségeire, entitásaira koncentráltunk. Természetesen nincs játék egy kis 
csavar nélkül, ezért a jól ismert, mondhatni nyakra-főre használt nevek kimaradtak 
a listából. A sort természetesen Cthulhu-val kezdtük, de ugyancsak nem volt 
használható Azathoth, Dagon, Nyarlathotep, Mi-Go, Tsathoggua (annak ellenére, 
hogy nem HPL alkotta), Shoggoth, Shub-Niggurath, Yith, Yog-Sothot (pedig a 
kedvencem) név sem, ahogy a Mélységlakók és az éji huhogányok sem. 

 
Kizárólag arról a „családfáról” lehetett választani, amit H. P. Lovecraft barátjának írt 

levelében, James Ferdinand Mortonnak vázolt fel 1933. április 27-én, de a fenti 
neveket nem lehetett használni. 

 
 



 
 
A feladat az volt, hogy a szerzők írjanak egy olyan, maximum 1149 szavas novellát 

vagy újságcikket, amiben H. P. Lovecraft panteonjának egyik alakja fedi fel éteri 
valóját; az emberiség szembe néz a kozmikus rettenettel, ami a vég kezdete 
számunkra. A szerzők küldhettek (micro) novellát is, de akár egy olyan rövid 
újságcikket is, ami az eseményről számol be. A pályaműben fel kellett használni 
legalább egyet, de maximum hármat a következő szavakból: 

 

dekadens káldeus Einstein 



mesmer/mesmerizál szakramentum osszárium 

metempszichózis reszponzórium fluidium 

 
A Micro Aether egy játék, gyakorlás, önképzés a szerzők részéről. Az e-bookban 

szereplő novellák szerkesztés, vagy végleges szerkesztés, korrektúra nélkül kerülnek 
a kiadványba, ezért előfordulhatnak szerkesztési hiányosságok és helyesírási hibák 
is.  

 
 

Kelemen Zoltán: Árnyék az álmaimon túlról 
 
Mindig is az volt az érzésem, mintha álmaim minden pillanatban abszurd módon 

meghatároznák életem jelentősebb eseményeit. Hol csupán finom sejtelmek, hol 
iszonytató villanások képében kényszerítenek egy-egy lépés megtételére vagy épp 
valami előtt meghátrálásra. A legellentmondásosabb viszolygást azonban mégsem az 
álmaimban látott képek keltik, hanem a gondolat, hogy ezek tudatos, jól 
meghatározott irányt adnak életemnek. 

Néha azon kapom magam, gondatlan temetkezem olyan képzelgésekbe, hogy 
valamiféle őrszem vigyázza lépteimet és terelget egy olyan úton, ahol Nélküle egy 
elveszett, magányosan kóborló, jelentéktelen senki lennék. 

A nevem Szálas András. Idegen nyelvi segédszerkesztőként dolgozom, magyar, angol 
és francia nyelvű szövegek írásával, javításával, fordításával foglalkozom. Ez ma már 
csak egy munka, de tanulmányaim alatt kergettem olyan naiv elképzeléseket, hogy 
civilizációk nyelveinek, történelmének és mítoszainak ismereteinek segítségével 
sikerül megtalálnom álmaim mögött az életemet rabul ejtő hatalmat. Fiatalságom  
alatt megszállottan kutattam, azonban nem találtam olyan tényt vagy nyomot, mely 
közelebb vinne állapotom természetéhez. 

Megtanultam együtt élni ezzel az átokkal, sőt már inkább egyszerű jellemvonásként 
tekintek rá: mint egy kellemetlen szeplőre vagy inkább mint egy stigmára, mely 
megkülönböztet másoktól, egyedivé tesz és elszigetel. 

Ennek az átoknak a darabkái időnként minden összefüggést nélkülöző és 
elborzasztó élethelyzeteket festenek. Leggyakrabban viszont egy iszonytató rémséget 
látok. Ez utóbbit leginkább egy, az arab mondavilágban megtalálható démonhoz 
tudnám hasonlítani, melynek magyar átirata ghūl. Gyakran mintha szemembe nézne 
villanásaimban. Ilyenkor olyan érzés fog el, hogy valamit tudatni akar velem, azonban 
a legtöbb, amit közölni tud, az egyfajta érzelmi lenyomat félelemről, teherről vagy 
felelősségről, melyet fajtájának legöregebbjeként érez. Sajnos ennél közelebb sosem 
kerültem szándékainak megfejtésében. 

Egy ideje azonban - nem tudnám megmondani, hogy pár napja, netán pár hete, vagy 
hónapja -  megváltoztak álmaim természete és hatása. Megszűntek az életemnek 
irányt adó villanások. A nappalaim épp úgy, mint éjszakáim, csupán egybefüggő 
kétségbeesett kutakodás kísérletei a valóság olyan szikrái után, melyekbe 
belekapaszkodhatok. Teljességgel kialvatlanul ébredek reggelente és álmom minden 
pillanatára tisztán emlékszem. 

Egy koromsötét barlangban vagy épületben támolygok valami után kutatva. A falat 
tapogatva haladok lépésről lépésre, szemem világa haszontalan, talán vak vagyok 
ebben a rémálomban. Nem tudom mikor indultam el, volt-e bejárata, miképp 
kerültem ide? 



Éjszakáról éjszakára egyre mélyebbre hatolok. Minden lépést félve teszek meg. Úgy 
érzem, ahogyan előre haladok, egy idő után mintha kevésbé lenne természetes 
tapintása a falaknak, s egyre gyakrabban érzem: ember kéz alkotta őket. A durva 
felületű járat formája sokat elárul. Fiatal koromban sokat foglalkoztam geológiával és 
ókori anyagmegmunkálással kapcsolatos tanulmányokat is folytattam. Bár nem 
tudnám biztosan megmondani, talán leginkább az Újbabilóniai birodalomra jellemző 
elemek ismerhetőek fel. Furcsa mód, zavaróan jó állapotban vannak. 

Minden reggel kialvatlanul ébredek, mintha álmom nem álom, csupán az életem egy 
másik oldala, vetülete lenne, melyet ugyan olyan mélységgel és tudattal kell 
megélnem mint nappalaimat. Igyekszem a mindennapokban úgy viselkedni mint 
korábban, s az egyre silányabb munkámat érintő kritikákat komoly, megfontolt 
tekintettel, nyugalommal fogadni. Úgy teszek mintha minden változatlan lenne, 
hitegetem magam, hogy ez csupán egy átmeneti anomália. Azonban szívem mélyén 
érzem, hogy valami megváltozott, kényszeredett döntéseim hatását és értelmét egyre 
jelentéktelenebbnek érzem és ezzel együtt a valóság is akár egy névtelen idegen, egyre 
távolodik tőlem. 

Egy idő után ismételten megváltozik a fal tapintása, ennek anyagát vagy a 
megmunkálás módját már nem tudnám meghatározni - de minden bizonnyal valami 
kifinomultabb eszközzel végezték mint ami ismereteim szerint rendelkezésre állt az 
időszámításunk előtti hatodik században. Még furcsább, hogy ettől a szakasztól már 
erősen érezteti magát az idő vasfoga, mely repedéseket vájt a falakba, törmelékkel 
szórta be a talajt. 

A fáradtság, kimerültség és reménytelenség időnként rámtörő hullámai mellett az 
egyre több kellemetlen és fájdalmas sérüléssel is meg kell birkóznom, melyet a 
törmelékes talajban való botladozásom eredményeképp szerezek. A kétségbe esés 
érzése, mely elveszettségemből táplálkozik egyszerre késztet megállásra és tovább 
haladásra. Lépésenkénti megtorpanásaim állandó és elszánt harca ellentmondásos 
félelmeimnek. 

Kezem a fal helyett levegőt tapint. Továbbra sem látok semmit, itt valahogy mégis 
érzem az engem körülvevő teret. Egy hatalmas csarnokba értem, melynek végét titáni 
csapóajtó zárja le. Nyomasztó jelenlét lebegi be a hatalmas teret. Elmémmel látom az 
irányt, kezemet az ajtó felé emelem, mely iszonytató súllyal zárja maga mögé a 
labirintus szívét, legalsó szobáját. Tudom, hogy amit kerestem, itt van. Idegtépő 
lassúsággal botorkálok a törmelék között az ajtó felé, szívem oly hevesen ver, melyről 
soha nem gondoltam, hogy testem elviselné. Fájdalomtól és fáradságtól nyögök, 
minden lépés egyre kínzóbb, egyre nehezebb és egyre inkább fűti elszántságomat. 
Lépések vannak csupán hátra. A csapóajtó mintha közelségemet érezvén, talán 
lényemtől megrettenve, recsegni ropogni kezd, majd fültépő ricsaj közepette őrjítő 
amorf formákban csavarodva szakad ki helyéről és falhoz csapódik. 

Már csak lépések. Egy erő húz magával célom felé. Határozott lépteim mintha már 
nem az enyémek lennének, mintha puszta létezésem egyetlen és elkerülhetetlen célja 
az lenne, amit itt találok. Egy pillanattal később elfogy lábam alatt a talaj és 
tehetetlenül saját sikolyomat elharapva zuhanok alá. 

Nem tudom megítélni, mekkora magasságból estem. Oldalamra érkezem, érzem 
ahogy csontjaim darabokra törnek, ruhám egy része leszakad, ami megmaradt, meleg 
vér borítja. Minden akaratomat összeszedve sikerül kiverekednem magam az 
eszméletvesztés hívogató nyugalmából és rákényszerítenem magam, hogy 
környezetemmel foglalkozzak. Ebben a helységben - noha első pillanatban nem értem 
miért - látok. Egy nagy, nyolc szögletű mesterséges szoba, közepén egy medencével, 
mely gyönyörű és aprólékos mozaikkal van kikövezve, benne pedig egy gyanúsan 



fénylő fluidum, ami mintha fekete fényt árasztana magából - akármilyen abszurd is 
ez - mely földöntúli iszonytató árnyalatokkal világítja be a teret. 

Különös melegség árad a folyadékból. Érzem, ez az amiért itt vagyok. Minden 
gyötrelem, minden kétség vagy meggyőződés, szenvedés, vereség és győzelem, minden 
fordulat életem harminchat éve alatt azért került és ölelt magához, hogy ezt itt lássam 
és… és megérintsem. 

A fényben látom összetört testem és realizálom, ez soha nem az én testem volt. 
Lábam és karjaim aránytalanul hosszúak, bőröm fakó, hullaszerű, ujjaim pedig 
erősek és hatalmas karmokban érnek véget. 

Minderről az iszonyatról azonban eltereli a figyelmem a medence. Akaratom húz felé, 
pedig tudom, ilyen állapotban egy tapodtat sem mozdulhatok. Valamilyen erő  - talán 
tudatom legmélyéről az életemet irányító hatalom - mégis felállít. Elindulok. A 
medence széléhez érve már nem gondolkodom azon mit is csinálok, delíriumos 
ködben, arccal zuhanok bele. 

  
Végső soron, úgy gondolom, minden ember életében eljön a pillanat, amikor álmai 

és képzelgési valahogy fontosabbá válnak saját valóságánál. Ezen a ponton pedig van 
aki eszét vagy szerencséjét áldva érzi hol lelhet békére és van aki minden oldalról 
csupán a borzalmakat látva a haláláig kétségek közt őrlődik a két világ között. 

  
Azt hiszem felébredek. Elmém leghátsó zugaiba is villámként csap a fájdalom, mely 

testem minden szegletéből kíméletlenül csap le. Ordítanék, de sem hangszálaim, sem 
tüdőm nem sértetlen. Sötétségben fekszem egy kopott és mállott falú gödör alján. 
Vajon ez is csak járatlan utam egy újabb számozatlan fejezete? Vagy a valóság egy 
olyan árnyalata ahol nem gyötörnek többé rémálmok, iszonytató villanások? Létezhet 
olyan zsarnoki hatalom, mely végül megnyugvást ad? 

Érzem, ahogy testemből, mely immár a sajátom, lassan elmúlik minden fájdalom, 
elmémet magához öleli a köd. Az utolsó gondolatom azon felszabadultság érzésének 
ízlelése, mely űrt hagy elmémben. Hatalmas űrt, melynek mélyén egy száraz és 
omladozott falú medence alján ott pihen egy lenyomat - sok kusza érzelem és terv 
mellet egy névről is - melyet eddig mélyre temettek. Yogash. 

 
 

Láng Alex: Békák a fazékban 
 
2018. augusztus 10-én került ki egyidőben több videomegosztó portálra az a 

tizenhat perces anyag, ami a vég kezdetére figyelmeztetett, csak épp senki nem vette 
komolyan. Egészen augusztus 19-ig kellett várni arra, hogy valaki észrevegye, és 
kiposztolja Reddit-re és 4chan-ra, ahol először a hardcore felhasználók között vált 
vírusvideóvá, majd pár nappal később a mainstreamebb közösségi oldalakon is 
lépten-nyomon belebotlott az ember. Mégis egészen augusztus 30-ig tartott, hogy a 
klasszikus média: a televízió, a rádió és a nyomtatott sajtó is tudósítson az 
eseményről, és akkor is következetesen hoax-nak és trükkfelvételnek titulálták a 
látottakat. 

A videót “Névtelen Köd” címen töltötték fel, a leírás szerint a Massachusetts-i 
főiskola Dartmouth-i kampuszán készült -- ami rögtön gyanakvásra adott okot, 
hiszen ezen a kampuszon kapott helyet a képző- és filmművészeti kar, ahol 
köztudottan kreatív és élethű digitális trükköket tudtak készíteni. Nem csoda, hogy 
a legtöbben egy kategóriába sorolták a látottakat a többi közkeletű creepypastával. A 



Névtelen Köd azonban sokban különbözött ezektől: mindenekelőtt abban, hogy igaz 
volt. 

A felvételen a Darthmouth-i kampusz egyik fiatal hallgatóját látni, ahogy extatikus, 
minden bizonnyal alkoholtól fűtött hangulatban hadarja, hogy ellopott egy muzeális 
értékű könyvet a jogi kar könyvtárából, és ezért biztosan ki fogják csapni, miközben 
a kamera mögött álló társa fojtottan kacag rajta. Egészen közelről meg is mutatja a 
bőrkötéses darabot a kamerának, aminek az elején egy csenevész, ötágú faágra 
hasonló véset látszik. Ezek után három másik barátjával együtt lapozgatni kezdik a 
kötetet; a kamera is a lapok felé fordul, de ezen a ponton sérült a fájl, mert nem írás 
látszik az oldalakon, hanem valami kavargó, megfoghatatlan sötétség. A hallgatók 
látszólag mégis értik, ugyanis az egyikük olvasni kezd a könyvből, amihez egyesével 
csatlakoznak a társai, végül a kamerát tartó diák is. A kamera a földre esik, csak az 
ütemesen doboló lábak látszanak, a négy fiatal korábbi ittas állapotukat 
meghazudtoló fegyelmezettséggel kántál. Először nem nyilvánvaló, hogy valami 
beszivárgó, fekete, gázszerű anyag miatt látszik egyre kevesebb a doboló lábakból; 
mire a nézőben tudatosul, hogy ez valójában kavargó köd, már túl késő. Végül, 
amikor teljesen elsötétedik a kép, akkor kezdődnek a hangok: ordítások, sikolyok, 
amiket emberi torkok nem tudnak produkálni; nedves puffanások, és kaparászás; 
papír szakadása; amíg halvány mozgás nem látszik a sötétben, és egy fülsiketítő 
roppanással véget nem ér a felvétel. 

Augusztus 31-én a Mythos Entertainment filmstúdió bejelentette, hogy felvásárolná 
a found footage rövidfilm jogait, de nem sikerült elérnie az eredeti készítőket, ezért a 
nyilvánossághoz fordult, hogy segítsenek megtalálni a felvételen szereplő 
egyetemistákat. Amikor ez a kezdeményezés nem járt sikerrel, mindenki biztosra 
vette, hogy a botrány valójában a készülő film marketingkampányának része, és senki 
nem aggódott igazán. A Massachusetts-i főiskola azóta sem szólalt meg az ügyben, 
pedig a New York Times többször is kért tőlük nyilatkozatot -- úgy vélték, a patinás 
egyetem rangon alulinak érzi egy diákcsínnyel kapcsolatban nyilatkozni, ezért 
hagyott szó nélkül minden megkeresést. 

Szeptember folyamán több hasonló felvétel került nyilvánosságra, amik hirtelen 
megjelenő, gomolygó fekete ködöt, és a ködben mászó sötét, emberszerű alakokat 
mutattak. A néprajzkutatók egy újabb videós kihívásnak tartották a jelenséget, és 
élénk vita bontakozott ki minden online és offline felületen arról, hogy mennyire káros 
a fiatalok pszichéjére, ha ilyen horrorvideókat néznek vagy készítenek. Az is sokakat 
aggasztott, hogy milyen veszélyes vegyianyagok lehetnek azokban a füstbombákban, 
amiket a “szakértők” véleménye szerint a videókban láttunk. Mindezek mellett szinte 
teljesen elsikkadtak azok a hírek, amik az Amerikai Egyesült Államok és Kanada 
keleti partján tapasztalt áramszünetekről és tömegkommunikációs nehézségekről 
szóltak. Talán csak a tőzsde érezte meg, hogy New Yorkkal nincs minden rendben, de 
ez a világ nagy részét a legkevésbé sem érdekelte. Azok a hírek, hogy sötét, 
emberszerű alakokat látnak Amerika-szerte, és hogy megugrott az öngyilkosok és a 
pszichiátriai betegek száma, már kicsit nagyobb érdeklődésre tartott számot -- de 
hamar megszülettek a magyarázatok, miszerint az amerikai kontinensen 
közegészségügyi válságot okozó opioid-függőség újabb felvonását látjuk, és ez 
megnyugtatta a világot. 

2018 októberére már Európában és Ázsiában is rendszeresek lettek azok a 
híradások, ahol a sötét, formátlan ködből emberszerű alakok materializálódnak, és 
puszta jelenlétükkel mezmerizálnak egész falvakat vagy kerületeket, aztán a fekete, 
kavargó semmibe csalják őket. Nem bántottak senkit; egyszerűen darabos mozgással 
végigsétáltak az utcákon, az emberek pedig halkan dúdolva követték őket. Aki nem 



élte át maga is az élményt, az csak legyintett, úgy gondoltuk, a dekadens Mythos 
stúdió vírusmarketing-kampányát, vagy csak egyszerű fake news-t hallunk, és a 
környezetünk apátiája csak megerősített minket ebben: ha igazán nagy lenne a baj, 
valaki csak tenne valamit -- gondoltuk. Aki viszont átélte, hogy magába fogadja a 
megnevezhetetlen fluidium, többé már nem volt olyan állapotban, hogy szót emeljen 
a folyamat ellen.  

Az összeesküvés-elméletes blogok rengeteget foglalkoztak a Névtelen Köddel, de ők 
meg képtelenebbnél képtelenebb megoldásokkal álltak elő, amit csak nagyon kevesen 
hittek el, bár nekik nem is kellett több. Volt, aki szerint az oroszok szabadították a 
világra a ködöt, mások szerint az amerikaiak, megint mások idegen lényekre, vagy 
angyalokra, esetleg démonokra gyanakodtak. Hamarosan felbukkantak azok a 
praktikák is, hogyan lehet védekezni a Nagy Kimondhatatlan fenyegetés ellen: a 
Mindenegyben Blog szódabikarbónát és citromlevet ajánlott, a Nők Lapja meditációt, 
és forró habfürdőt, az UjVilágTudat magazin pedig epoxigyantába öntött 
mágnesforgácsokat (ha tízet veszel, akciós). 

De a többség egyszerűen nem vett róla tudomást. 
Miért is tette volna, hiszen az átlagember életvitelén nem változtatott a Névtelen Köd. 

Akiket rövidebb-hosszabb időre beszippantott, mind látszólag sértetlenül kerültek 
elő, csupán tompábbak lettek. Puhábbak, érdektelenek, csendesek. Fénytelenek. 
Ugyanúgy élték tovább az életüket, csak gépiesen; nem zavarták azokat, akik egyelőre 
kimaradtak, és eleinte a közmű- vagy az ételellátás sem akadozott. Akik egyszer 
beléptek a sötétségbe, már jóval kevesebbet ettek, és az agresszió is eltűnt belőlük, 
így amikor a nyugati országokban elkezdett összeomlani a közigazgatás, senki nem 
tiltakozott, mert már nem volt rá szükségük. Egyesek, köztük több kisebb európai 
állam vezetői úgy vélték, a Névtelen Köd segítségével az emberiség képes lesz egyszer 
s mindenkorra felszámolni a Földön az éhezést, a háborúkat, sőt, talán a kórházi 
várólistákat is, és kifejezetten bátorították az embereket, hogy kövessék a ködben 
mászó fekete alakokat. Nem egy szervezet óriásplakátokat vásárolt, amiben a Köd 
előnyeire hívták fel azok figyelmét, akik még hajlandóak voltak kimenni az utcára. Az 
utolsó napokban csoportos kirándulásokat szerveztek a köd mélyére a világ végétől 
rettegő keveseknek, amiket azzal hirdettek, hogy a túra során minden szorongástól 
és félelemtől megszabadulhatnak a résztvevők. Bizonyos szempontból nézve ez nem 
volt hazugság. 

Halottak Napján a világ megszűnt forogni. Mostanra az emberek többé nem kelnek 
ki az ágyból, nincs szükségünk ételre vagy vízre, pusztán a fekete gáz belélegzése elég 
a létezésünkhöz. És nem is vágyunk a puszta létezésnél többre. Olyan sűrű a Névtelen 
Köd, hogy már nem tudjuk megmondani, hogy nappal van-e vagy éjszaka. De az 
igazat megvallva, többé már nem számít. 

 
 

Matolcsy Kálmán: Egy új világ peremén 
 
Filakozi úr türelmetlenül állt a rozzant, kétemeletes épület ajtaja előtt, akár egy 

csalódott káldeus, aki éppen az utolsó rovást akarta felvezetni egy csillagjós 
kőtáblára, de hirtelen kivették a kezéből a vésőt. K’Baa szertartására sokan jegyet 
váltottak, és neki csak zsöllye maradt, pedig szeretett volna legalábbis páholyhelyre 
ülni. Nagyon készült, még a brosúrát is alaposan átböngészte: „Az Kubabanak, más 
képpen Czybelenek szólított istenségnek neve Mekka Kaba kövéböl ered, s bizonyos 
vélekedések szerint nagyobbára rokon az kuba, vagy is ’koczka’ szóval. Eme kígyó, 



vagy homlokán kígyót hordozó asszony képü napistenség követöi az valami kori 
Anatólia és Arábia sivatagjaiban hódoltak urnöjüknek Mohammedet megelözö, ösi 
idökben…” És így tovább. 

Filakozi úr persze egyáltalán nem holmi K’Baa, Kubaba, vagy akár Cybele rítusát 
jött megtekinteni. Még csak nem is abban reménykedett – ahogyan sokan mások a 
századfordulós Debrecenben --, hogy pogány rabnőnek öltöztetett, ledér nőcskék 
fogják szórakoztatni, akik rikoltozó tárogatók hangjára vonaglanak a mulató 
színpadán, pedig a pamflet erre is ígéretet tett. Éppen ellenkezőleg: a feleségét kereste 
itt, őt tervezte hűtlenségen kapni, hiszen a rossz nyelvek szerint Filakoziné 
éppenséggel Csalitos Tiborral, a híres műkereskedő-mecénással szűrte össze a levet, 
akit a rendőrségi források ősi kultuszok követőjeként tartottak nyilván. Mindenki, aki 
vásárolt már lopott műkincset, ismerte a Rósejbni utcai épület pincéjében rejtőző, 
illegális orfeumot, és nem egyszer hívtak csendőrt Debrecen legeldugottabb 
sikátorába valami megmagyarázhatatlan halálesethez.  

Ezért volt tehát olyan türelmetlen hősünk, ezért kopogott sétapálcájával újra meg 
újra a kockakövön, mint egy művészetéből kisemmizett babilóni csillagtudós.  

Ámde nem kellett sokáig toporognia s kopogtatnia, mert korábbi zörgetésére 
válaszul az ajtón kinyílott egy kémlelőablak, és kancsal szemek meredtek rá a zömök 
öntöttvas rácsokon túlról.  

-- Jelszót! 
A meglepett közlekedésügyi hivatalnok, aki egyébiránt nappali életében a 

Debreczeni Lóvontatású Keskeny Nyomtávú Vasút Kossuth Utczai Vonalának 
Terveiért felelt, erre nemigen tudott mit mondani. A jegyváltáskor nem kapott jelszót, 
s fogalma sem volt, hogy egyáltalában kérni fognak ilyesmit. 

-- Jelszót! – mordult megint a portásnak legkevésbé sem, de torz szenvedelmek 
gyötörte temetőőrnek annál inkább kinéző, kopasz ajtónálló.  

-- A mordeus kutya baszná meg! – szűrte összeszorított foga közül az idegesen rángó 
bajuszú Filakozi, aki egyébként nem állt dühöngő ember hírében, de ezúttal úgy 
érezte, ketté tudná törni sétapálcáját a kapuőr hátán. 

Váratlanul megszólította valaki.  
-- Jó estét, uram! Ön is a műsorra vár? – A hang tulajdonosa a sikátor egy árnyékos 

szegletéből lépett elő. Az éjjeli idegen, akiből jobbára csak a hűvös köd ellenében 
keményen felfordított kabáthajtókája látszott, konszolidált úriember benyomását 
keltette. Olyanét, akinek semmi keresnivalója sincsen éjnek éjjelén a Rósejbni 
utcában.  

-- Hja, majd a Vaszary Kolos hercegprímás miséjére! – felelte udvariasnak 
egyáltalában nem mondható felhanggal a mi hősünk, ez a felbőszült szürkebika, de 
rögvest megenyhült, mert érezte, nem illő viselkedés ez az ő pozíciójában. Kiabálni 
egyébként is csak a hivatali telefonográfba szokott, mivelhogy a Pest-Budán székelő 
Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumban oly értetlen népek tanyáznak. 

Beszélgetőtársát viszont jottányit sem sértette meg, ugyanis a férfi (legalábbis 
Filakozi úr az árnyékban rejtőző arcból és az elhelyezhetetlen beszédhangból kissé 
elhamarkodottan férfinak gondolta) úgy folytatta, mintha mi sem történt volna.  

-- Jöjjön csak velem, tudok egy hátsó ajtót! 
Ez aztán a szerencse! – lelkesült fel a közlekedésügyi, és a párában ázott 

macskafarokként kornyadozó, meg nem gyújtott szivarkáját elhajítva követte az 
ismeretlent az épület hátához. 

Később maga sem tudta volna megmondani, hol is léptek be a házba pontosan, és 
miként került a mulató egyik kerek asztalkájához, de mire felocsúdott, már ott ült, 
kezében szivarka helyett egy füstölgő cigarettával, és a zenekari árokból valami olcsó 



kuplé recsegett. Újdonsült ismerőse a lámpák ellenfényében továbbra sem mutatott 
magáról emberi képet, és Filakozi úr már azzal a képtelen gondolattal játszadozott, 
hogy az idegen egy ősi istenség, talán éppen K’Baa kígyóasszony csillagűrből érkezett, 
időtlen szeretője, s eme emberéletekkel hazardírozó teremtmény valami miatt éppen 
őt választotta halandó hírnökéül. Megrázta a fejét, és elmosolyodott: micsoda 
bődületes ökörség! Szeszélyes elmerohamának nyilván a minőségi szilvapálinka 
szolgált melegágyul, amelyet a kristálypohárban éppen kisujjával kavargatott, és 
amelyből már jócskán hiányzott.  

Filakozi lenyalta az italt a bajusza hegyéről, és jólesőn szívott bele cigarettájába. 
Hátradőlt, és mintegy mellékesen emlékeztette magát, hogy nem ezért jött ide. A 
feleségét kell megtalálnia. 

Közben kivilágosodott a színpad, és a lámpafény aurájában kezdetét vette a műsor. 
Füst szivárgott be a függöny alól, és hősünk csettintett a nyelvével. Hol tart már a 
szórakoztatás! Tényleg egy szép, új világ köszönt ránk! Fejben gyorsan felsorolta a 
modern Magyarország sokféle áldását a telefonográftól az automobilig, s azokon is 
túl. A zene eközben a kuplékról észrevétlenül valamiféle dübörgő, lüktető dobütemre 
váltott. Felsírt egy klarinét, és ki tudja, miért, Filakozinak Új Orleán mocsaras, párát 
lihegő vidékei jutottak eszébe, s az ottani vadak szilaj táncai, kik a félhomályos 
mangrove-lápok félreeső ösvényein imádják ismeretlen isteneiket. Hálát adott a 
monarchia, a királyi haditengerészet és a debreczeni páros szentháromságának, és 
eztán már csak úgy megszokásból folytatta a műélvezetet. Közben körülkémlelt, 
hátha megpillantja asszonyát annak a kutya Csalitosnak az oldalán. Meg is találta a 
műkereskedőt: a jellegzetesen rókaképű, ám a rókáénál jóval bővebb körméretű 
Csalitos a szokásos helyén, a bal oldali egyes páholyban pöffeszkedett, ám ezúttal 
láthatólag egyedül. Filakozi csalódottan mérte végig vetélytársát, aztán töprengésbe 
merült. Hol lehet az a megátalkodott Etel? Bizonyos, hogy éjnek idején nem a 
nőegyletben habzsolja a Rigó Jancsit! 

Egy nőalak vonta vissza figyelmét a színpadra. A fények egyre sejtelmesebben 
ragyogtak és csillámlottak, és a táncosnő lassan, puha léptekkel közeledett fátylai 
takarásában, melyek látni engedték tetszetős idomait. Nem tudni, a zene ritmusára 
mindenünnen felhangzó káldeus imaszöveg tette-e, avagy a felismerés, hogy érteni 
véli az ősi fohász szavainak jelentését, de Filakozi most először megrémült.  

Nem ijedelem volt ez, nem riadalom, mint amikor a hivatalban Manczika késve hozza 
be a reggeli Pusztai Hírmondót, hanem valami megmagyarázhatatlan, már-már 
mamutméretű rettegés avagy reveláció szorította össze elméjét, hogy a koponyáját 
porrá őrölve kikanalazza a velőt.  

Megnyugvást keresve szeme a színpadra vetült, ám a kozmikus tremor ezzel csak 
fokozódott. Önfeledt táncában a táncosnő, K’Baa papnőjének arca elővillant a 
fellebbent lepel alól.  

-- Etel! -- lehelte a csalódott férj. – Hát te meg… ? 
Csakhogy a nekivetkező asszony ebből mit sem hallott. Ledobált fátylai 

alászálltukban vadul kígyóztak, miközben az állatias ragtime sikoltva zúdult a 
cigarettafüsttől terhelt légben. Ha közigazgatási alkalmazottunk nem a saját szemével 
látja, nem hiszi el: a lehulló muszlinok között Etel tagjain hüllőpikkelyek csillantak, 
s karjai szerpentin-tekergésbe fogtak. Ekkorra már az asszony minden porcikája 
belereszketett a káldeus himnuszba. 

Filakozi az asztaltársához fordult, hogy vigaszát kérje, hogy az idegen férfiú bajtársi 
vállán kizokoghassa magát, de a mellette helyet foglaló ember ekkor már nem volt ott, 
pontosabban nem emberi alakban volt jelen: sötét masszaként széttárt kabátjának 
szárnyai között ott forgott és kavargott az egész mulató, sőt, az egész Rósejbni utca, 



vele együtt pedig Debrecen és maga Magyarország. Filakozi a felhajtott gallérú kabát 
csillagtalan terébe tekintve megmagyarázhatatlan, hagymázas víziókra pislogott. 
Rögöket szóró bombatölcsérek között ismeretlen harci kocsik gurultak, és halálra ítélt 
csontbrigádok cuppogtak a sárban sárga gázfelhők leple alatt. Filakozi fancsali arcán 
könnyek gördültek. Érezte… nem: egyszerűen tudta, hogy a világ mindörökre 
elveszett. Vijjogó röhögés lopódzott a fülébe, és csak később jött rá, hogy a tébolyult 
kacaj önnön torkából tör fel, sikoly helyett. 

 
 

Polevyk Galina: Névtelen tragédia 
 
A csillagok abnormális együttállása indította el azt az eseménysorozatot, mely a 

pokoli és névtelen tragédiához vezetett. Minden akkor kezdődött, amikor az erdő 
mélyében lévő apró, éjsötét tengerszem apadásával előbukkant a különös 
képződmény, mely először csak absztrakt formájú sziklaomlásnak tűnt. A tavat 
vizsgáló kutatók fedezték fel benne az obszidiánhoz hasonló ősi, fekete követ, melyen 
különös vésetek bizonyították, hogy a formátlan képződmény alatt, a monumentális 
fekete tábla mögött, valamiféle üreg rejtőzik. A kiérkező kutatócsoport megállapította, 
hogy a gigászi tömb mögött egy római kori osszárium pihen, mely ősi, talán 
emberemlékezet előtti csontokat rejtett magában, s ami évezredekig rejtőzött a víz 
alatt.  

A csontverem megtalálásának évében tűnt fel Viburnia is.  
Wales zöld lankái között olyan volt sötét, derékig erő göndör hajával, mintha ő maga 

lenne az erdők nimfája, amit csak alátámasztott az, hogy valóban gyakran megfordult 
a buja fák között. A falu népe először azt gondolta, hogy vonzódása nem több különc 
kedvtelésnél, de ahogy teltek az évek, és Viburnia ifjúból nővé érett, egyre 
különösebbé váltak erdei túrái, ahová egy ideje már csak az éjszaka leple alatt 
lopózott ki.  

A falubeliek kíváncsisága kiolthatatlan volt: egy nap a kissé korosodó Mrs. Clark 
finoman puhatolózva érdeklődött, hogy mi lehet egy ilyen ifjú, fiatal hölgynek oly 
fontos, hogy képes miatta éjnek idején a sötét rengetegben kószálni.  

Viburnia válaszát senki nem értette, a lány ugyanis azt válaszolta az idős 
asszonynak, hogy az apját keresi. Először még sajnálták is a lányt, akiről azt hitték, 
hogy a bánattól megbolondult, s ezért járja az erdőt, de egy hét elteltével ez 
gyökeresen megváltozott, amiről Mrs. Clark halála tehetett. Az éltes hölgy holttestére 
otthonában bukkantak rá, halálának oka szívleállás volt az orvosok szerint, de 
temetésen mégis zárva tartották a koporsót, ugyanis az arcára kiülő rettenet oly 
zsigerből jövő félelmet sugárzott, hogy nem merték megmutatni a gyászolóknak a 
temetésen. A városlakók csendben arról suttogtak egymás közt, hogy bizonyosan 
Viburnia zaklatta fel az idős asszonyt, akinek szíve már nem bírta el a sokkhatásokat. 

Az eset után aztán egyre különösebb hangok szűrődtek ki az erdőből: emberi, de 
mégsem evilági hangok, melyeknek kaotikus lármája úgy hatott, mintha ezernyi 
csontszárnyú holló süvítene végig bőszen az égen, melyeknek rothadó, már csak 
csontokból álló szárnyaik minden egyes csapásuknál összeverődnek. A polgárok 
egyértelműen állították, hogy Viburnia a felelős az éji zenéért, miközben az általuk 
titokzatosnak vélt misztériumoknak hódol, melyeket a mediterráneumból hozhatott 
magával.  

A kezdeti együttérzés immáron megvetéssé alakult át, hiszen mindenki tartott a lány 
ténykedéseitől: mit hoz majd az emberek fejére egy ilyen eretnek asszony?  



Egy emberként lélegeztek fel azonban, amikor megtudták, hogy Viburnia eltűnt. A 
kis méretű, karmos lábak nyoma senkit nem izgatott, melyek a háztól egyenesen a 
rengeteg mélyébe vezettek.  Egyöntetűen állították, hogy az állítólagos apja 
keresésébe belebolondult lány megtalálta apját a túlvilágon, s hozzá költözött ő maga 
is. 

 
*** 

 
Az öreg Sam tudta, hogy már nincsen sok hátra neki. Ahogy érezte a halál szelének 

közeledtét, úgy döntött, hogy az erdőbe megy, s ott hajtja örök álomra a fejét. Ahogy 
egyre mélyebbre hatolt a rengetegben, úgy lett egyre zajosabb körülötte a liget, 
mindenhonnan az állatok neszezését hallotta, ahogy egyre mélyebbre hatoltak a fák 
között. Az általuk csapott zajba kétségtelenül belekeveredett egy másik hang is, ami 
szinte biztosan nem állattól származott, hanem valamiféle apró, két lábon járó 
élőlénytől.  

Megtorpant egy pillanatra, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nemcsak képzelete 
játszik vele, de az erdő mégsem csendesült el. Szeretett volna visszafordulni, de egy 
megmagyarázhatatlan erő azonban egyre csak vitte lábait, mind mélyebbre és 
mélyebbre haladva a rengetegben.  

Ahogy egyre távolodott a fákon túli civilizációtól, úgy szaporodtak egyre jobban a 
különös, majdnem ember méretű földtúrások, melyeknek szélei olyannak tűntek, 
mintha emberkéz ásta volna ki őket. 

Amikor aztán odaért a római kori osszáriumhoz, úgy érezte, hogy már nem is a 
halandók között van, hanem egyenesen a pokolba jutott. A rendellenes méretű 
földtúrásokból apró, emberszerű groteszk lények igyekeztek a sötét tengerszemhez, 
ami megnyílt és kettévált, hogy felszínre kerülhessen a hatalmas csonthalom, melyen 
ott állt Viburnia egy olyan lénnyel, mely olyan volt, mint ami éppen a földből ásta 
volna ki magát: testén a föld még nedves volt, s a föld alatt lévő vak giliszták es 
csúszómászók sebesen másztak és tekergőztek végtagjain. 

A feltornyosuló vízben homályos alakokat látott mozogni, melyeknek körvonalai 
sejtetni engedték, hogy ezek a lények nem e világ szülöttjei, az osszárium sötétjében 
pedig ezernyi szempár bámulta a tóban zajló eseményeket.  

Ahogy meredten bámulta Sam az osszárium bejáratát úgy tűnt azután, mintha a 
benne lévő sötétség meg akarna elevenedni a világot pásztázó ezernyi szempár körül, 
de rá kellett jönnie, hogy valami fekete emberszerű lény az, ami kiemelkedett a 
feketeségből, mégpedig láthatóan azért, hogy celebrálja a névtelen, pokoli és tragikus 
nászt.  

A lények aztán kiléptek a víz es barlang mélyéből, de Sam ezt már nem láthatta, az 
őrülettől azon nyomban szörnyet halt, ahogy megfogalmazódott a fejében a gondolat, 
hogy miféle istentelen entitások jöttek el a földre. Nem látta már, hogy Viburna és 
Ghoth istentelen egyesülése a vég kezdetét hozta el. 

 
 

Sas Csaba: Hucks őrmester temetése 
 
Hucks őrmester egy őszi napon lett öngyilkos. Kisétált az istállóba a lovai közé és 

kötéllel a nyakában levetette magát a mestergerendáról. Bár nem szolgálatteljesítés 
közben érte a halál, a korábbi érdemeire való tekintettel a polgármester elintézte az 
özvegyi járadékot a hátrahagyott feleségnek. A holtest vizsgálatával a városi kórház 



orvosát, dr. Edward Rigwoodot bízták meg, aki az eredményeket gondosan feljegyezte 
a boncolási jegyzőkönyvbe. „A halált kétségtelenül a nyakcsigolya törése és az ebből 
eredő légzésbénulás okozta” – írta majd rágyújtott a pipájára, hogy elűzze a 
boncteremben megülő formalin szagot. 

Miközben pipázott gondterhelten meredt a mennyezeti gázlámpák által megvilágított 
boncasztalra, amelyen a holtest feküdt. A néhai Hucks őrmester teljesen meztelen 
volt, a bőre a kötél által lehorzsolt nyomokat leszámítva már fehérré fakult. A kórház 
alagsora némaságba burkolózott, csupán a boncasztal hűtését szolgáló jégtömbök 
csöpögését lehetett hallani, így amikor kopogás hallatszott a pincehelyiség ablakán, 
Rigwood ijedten összerezzent. 

Letette a pipáját, kilépett a sötét folyosóra, majd hátrament a kórház hátsó, 
személyzeti bejáratához. Kinyitotta a kulcsra zárt ajtót és kilesett az őszi éjszakába. 
Odakint egy görnyedt alak dohányzott. 

– Késett, Mr. Colins – förmedt rá az érkezőre. – Már majdnem éjfél van. 
A városi temető sírásója megvonta a vállát. 
– Nem akartam összefutni senkivel. 
Rigwood beengedte a sírásót, majd bevezette a boncterembe. A sírásó bűzlött az 

alkoholtól, míg az arca beesett és nyúzott volt. 
– Minden rendben, Mr. Colins? – kérdezte a doktor. – Fáradtnak tűnik. 
– Rosszul alszom mostanában – morogta Colins, miközben odalépett a néhai Hucks 

őrmesterhez és végigmérte a holtesten található varratokat. 
– Értem – mondta Rigwood. – Akkor segítek felpakolni a hullát a szekerére és már 

mehet is. 
Colins tekintetét szúrósan a doktorra vetette. 
– A hulla itt marad – mondta. – Nem fogom elvinni őt. Egy koporsót megtöltöttem 

homokzsákokkal és lezártam. Azt fogják eltemetni holnap. 
Rigwood értetlenül meredt a sírásóra. 
– Nem egészen értem, Mr. Colins – mondta zavartan. – Hogy érti azt, hogy nem viszi 

el a hullát? 
Colins közelebb húzott egy széket és leült rá. 
– Mindjárt mindent elmagyarázok – mondta, miközben a kabátja zsebéből egy rumos 

üveget halászott elő. – Iszik doktor? 
 Rigwood megrázta a fejét, mire Colins nagyot húzott az üvegből. A palack már csak 

a negyedéig volt tele. 
– Hallott róla, hogy a temetőt egy ideje sírrablók fosztogatják? – kérdezte Colins, 

miután megtörölte a száját.  
– Olvastam az újságokban – felelte Rigwood. 
– Hát, persze – mondta Colins. – Gondolom akkor azt is olvasta azokban a 

szennylapokban, hogy sokak szerint a sírásó keze van a dologban. Azt írják, pénzzé 
teszi a hullákat és még ki tudja, miket csinál velük! – dühöngött Colins és a földre 
köpött. 

Rigwood nyugalmat erőltetett magára és úgy felelt: 
– Én nem mindent hiszek el az újságoknak. 
– Azt jól is teszi, mert ebből semmi sem igaz – helyeselt Colins. – Ha kíváncsi az 

igazságra, tőlem megtudhatja. – A sírásó újra meghúzta a rumos üveget. – Pár 
hónapja kezdődött, a kis Billy Newmannel, a fiúval, aki játék közben fulladt a 
patakba. Ő volt az első, akinek a temetése másnapján a sírját kihantolva, a koporsóját 
pedig üresen találtam. 

– Úgy hallottam soha nem lett meg a holteste – vetette közbe Rigwood. 



– Így van – helyeselt Colins. – De ez csak a kezdet volt. Onnantól minden frissen 
temetett holtest másnapra eltűnt, a rendőrség pedig tehetetlen volt. Se a hullák nem 
kerültek elő, se nyomokat nem találtak, ami az elkövetőkre utalnának. Az újságok 
természetesen felkapták a dolgot és mindenféle mocskolódást megírtak. Úgyhogy 
néhány rendőrrel elhatároztuk, hogy kint maradunk éjszakára a temetőben és 
lefüleljük a fosztogatót. Meghúzódtunk az osszáriumban és onnan lestük a sírt. 

Colins zavartan forgatta a kezében az üveget, miközben próbálta felidézni az 
eseményeket. 

– Aztán az éjszaka közepén meg is jelent a sírrabló. A temetőben van egy régi, 
kiszáradt kút, onnan mászott elő. Először azt hittem valami állat az, de ahhoz túl 
nagy volt. Két lábon járt, görnyedt és csontos volt, mintha ember lenne, de a feje 
helyén egy kutya pofája ült. Nem viselt ruhát, a bőre hullafehér és csupasz volt, a 
szeme pedig vérvörösen izzott. A friss sírig lopakodott és puszta kézzel kezdte 
kihantolni a földet, úgy ásott, mint valami kutya. Minket megbénított a látvány és 
csak akkor eszméltünk, amikor a sírból kirángatta a halottat és elkezdte falni a merev 
húsát. Ekkor a rendőrök fegyverrel a kezükben kirontottak az osszáriumból, de a 
fenevad gyorsabb volt. Felkapta a hullát és visszamenekült a kútba. 

Rigwood sötéten meredt a sírásóra, akinek jól láthatóan remegtek a tagjai, ahogy 
felidézte az eseményeket. 

– Azóta megtudtam mi volt az – folytatta Colins baljósan. – Vannak barátaim akik 
vudu mágiával foglalkoznak és ismerek sírásókat más temetőkből. Nem egyedi eset 
ez, a bestia fel szokott tűnni máshol is. Yogash-nak, a Holtevőnek hívják. Mindig is 
itt élt a megyében, a barlangokban és a városi csatornahálózatban megbújva. 
Valószínűleg azt gondolja, hogy amit az emberek a földbe tesznek az az ő jussa. 
Egyfajta áldozat a fentiektől. 

Rigwood nagyot nyelt. Úgy tűnik itt nagyobb a baj, mint gondolta. 
– Másnap aztán mindent elmondtunk a polgármesternek – folytatta a sírásó. – Ő 

persze nem hit nekünk. Az egészből csak annyit akart megérteni, hogy éjszakánként 
valami fenevad járkál a sírok között. Mindenesetre kihelyeztetett pár medvecsapdát 
az erdőbe és a kutat is betemetette. De a holtestek eltűnése tovább folytatódott. 

– Nem róhatja fel neki, hogy nem hit maguknak – jegyezte meg Rigwood óvatosan. – 
A történet, hogy úgy mondjam, eléggé elképesztőnek hangzik. 

Colins gúnyosan elmosolyodott. 
– Nem is mindenki tudja feldolgozni az igazságot. Hucks se volt rá képes.  
Rigwood szemöldöke összefutott. 
– Hucks tudott erről? 
– Aznap éjjel ő is ott volt a temetőben – felelte Colins. – Mindketten láttuk azt a 

rémet, és higgye el megértem, amiért inkább a kötelet választotta. Én azonban nem 
adom magam ilyen könnyen, nem veszem magamra annak a fenevadnak a bűneit. 

Rigwood nagyot sóhajtott. 
– És mit remél ettől a dologtól, Mr. Colins? – kérdezte. –  Ha itt hagyja a hullát, 

valaki garantáltan rá fog bukkani, és akkor már nem mossa le magáról a vádakat. 
Colins nem bírta tovább ülve, idegesen felpattant a helyéről és járkálni kezdett a 

boncteremben. 
– Én csak nem akarok több kifosztott sírt találni a temetőben – fakadt ki dühösen. 

– Elegem van abból, hogy az emberek összesúgnak a hátam mögött és 
ocsmányságokat pletykálnak rólam. 

– És úgy gondolja, hogy ha nem temeti el a holtakat az megoldás lehet? – kérdezte 
Rigwood. 



– Nem, a Holtevő ragaszkodik az áldozatához – válaszolta Colins. – Úgyhogy, a hullát 
itt hagyjuk, kitárjuk az ajtókat és engedjük, hogy a fenevad elvehesse a jussát. 

Rigwood gondterhelten roskadt le az egyik székbe. A sírásó makacsul ragaszkodott 
a fantazmagóriáihoz, neki meg kezdett kicsúszni az irányítás a kezéből. 

– Mr. Colins, legyen esze! Felejtse el azt a fenevadat és gondoljon magára! – kérlelte 
a sírásót. – Ha a hulla itt marad, azzal csak még nagyobb bajba sodorja magát. 
Hallgasson rám, én csak a maga javát akarom. 

– Valóban segíteni akar doktor? – kérdezte Colins ridegen, miközben a holtest mellé 
kikészített eszközök közül elvett egy bordafűrészt. – A fenevad ugyanis nem fog 
magától idetalálni, ide kell vezetnünk őt. De ha most levágunk ezt-azt a néhai Hucks 
őrmesterről, a darabokat pedig gondosan elszórjuk a kórháztól a temetőig, akkor a 
fenevadnak lesz egy útvonala, amit követhet. Tudja, mint a mesében, amikor Jancsi 
elszórja a morzsákat.  – Colins közelebb lépett és átnyújtott a bordafűrészt 
Rigwoodnak. – Nos, segít nekem? 

 
 

Szabó Zoltán „Zoo_Lee”: Egy dicsőbb apokalipszist 
 
Filozófusok serege vallotta egykor, hogy a vég először az emberek tudatában fog 

kezdődni, az utolsó ember halála előtt hamuvá porladnak az álmok, elhomályosul a 
remény, feledésbe merül a kultúra, az identitás. A végítélet utolsó harsonáit az élet 
minden lehetséges értelmének halála szólaltatja majd meg. Erről és sok más hasonló 
gondolatról elmélkedtünk hosszú estékbe nyúlóan különc gondolkodókból 
összeverődött baráti társaságommal. Az élet különböző pontjain hozott minket össze 
a sors a legkülönfélébb helyekről és társadalmi rétegekből. Közös életérzésünk 
azonban elég erős volt ahhoz, hogy bármiféle különbséget eltöröljön közöttünk, 
egyenlőbbé, testvériesebbé tegyen minket mint bármely vallás vagy filozófia tanai. 

Eme érzés az emberi faj iránti teljes reménytelenség, jövőjét illető pesszimizmus és 
a megsemmisülés iránti vágyakozás volt. Összejöveteleink legfőbb témáját a különféle 
spekulációk tették ki az apokalipszis várható idejéről és természetéről. Társaságunk 
vegyes összetétele révén valószínűleg tetemesebb tudást halmoztunk fel erről a 
témáról, mint a legtöbb egyetemi kutató vagy hivatásos elemző, és édes káröröm 
töltött el minket, amikor valamely jóslatunkat, legyen az vallási, gazdasági vagy 
polititkai, igazolták a sajtó friss hírei. 

Mégis bujkált bennünk egy kellemetlen érzés, egy névtelen, kimondatlan 
elégedetlenség, mely ott ült mindannyiunk arcán, megkeserítette minden diadalittas 
pillanatunkat. Egy író öntötte végül szavakba “Csak én vágyok arra, hogy a vég ennél 
fenségesebb legyen?” 

És igaza volt. Hiszen az emberi faj bármily jelentéktelen, ostoba, degenerált és züllött 
volt, hatalmas jelentőséget tulajdonított a szimbólumoknak, jelképeknek, 
babonáknak. Illőnek éreztük, hogy végzetét egy olyan esemény, olyan pillanat jelölje, 
mely meghaladja minden képzelőerejét, mely puszta természetében űz gúnyt minden 
teljes történelméből, szánalmas kultúrájából, és cáfolhatatlanul hirdeti, hogy minden 
hitük, reményük hazugság és ostoba önámítás volt csupán. Exitio incarnatus est, a 
megtestesült végzetre vágytunk. 

Ezzel kezdődött új korszak társaságunk számára - az elmélkedés arról, vajon milyen 
lehetne, hogyan valósulhatna meg ilyen formában a végítélet. Méltóak lennénk 
egyáltalán arra, hogy ne pusztán bombák lángjai, haragos tengerek hullámai, 
mérgező felhők és a megnyíló föld teljesítsék be szánalmas pályafutásunkat, hanem 



valami több mindennél, minden hitünknél, istenünknél és ördögünknél? Kicsit sem 
túlzás azt állítanom, hogy beszélgetéseink egyre mélyebben kezdték feszegetni a 
metafizika kérdéseit, és sodródtunk olyan egyre mélyebb és sötétebb találgatásokba, 
melyekért gyengébb elméjű és szűkebb látókörű emberek valamennyiünket 
tébolydába zártak volna. 

Hatalmas büszkeséggel gondolok vissza arra a sorsdöntő estére, amikor a fenti 
idézettől vezérelve elhagyta saját ajkaimat a megoldás csírája. Az apokalipszisnek 
végső soron az emberek elméjében, a kollektív öntudatban kellett elkezdődnie, az 
álmok, a remény és az identitás pusztulásával. A fizikai síkon talán nem 
remélhettünk többet az emberi ostobaság, kicsinyesség és lelki nyomorúság utolsó 
szánalmas produkciójánál. De az elme! Miféle pokoli kínok, micsoda elképzelhetetlen 
borzalmak történhetnek az emberekben, miközben teljes lényük, mindaz, ami alkotta 
és definiálta őket, megsemmisül! 

És minderről tudtuk, hogy hatalmunkban áll. A világ legkülönbözőbb tudományai 
álltak a rendelkezésünkre egyszerű játékszerekként, elhivatottságunknak és 
rátermettségünknek nem akadhatott párja. Azon az estén megszületett a terv, 
felhagytunk az üres találgatásokkal, és társaságunk új célt tűzött ki maga elé. Egy 
anti-isten megidézését, egy minden korábbinál hatalmasabb pusztító megteremtését. 
Egy vírust, mely elméről-elmére haladva gyűri le az ellenállást, és ad helyet az üres 
nihilnek, a vég iránti vágyakozásnak. Így lett társaságunk új neve Nush Testvérisége. 
Nevünk az általunk életre kelteni kívánt ragadozó isten-elméről származott, akit az 
író választott néhány kevésbé ismert, talán fiktív rémisten listájáról, azon borzalmak 
közül, kiket még a rémálmok és lidércnyomások mesterei is mellőzni igyekeztek. 
Nush, az Örökkévaló. A rémtörténetek, mitológiák rajongóinak, az okkultistáknak 
ismerősen csenghetett, magában foglalta az időn túli, emberiségnél hatalmasabb 
erőt, mégsem vált olyan közhelyes paródiává, mint a keresztény ördög, az elfeledett 
szörnyistenek, vagy a Goetia állat-ember hibridjei. A természete definiálta, az 
örökkévaló közöny, a létezés oly magas formája, melyben az univerzumunk csak apró 
lábjegyzetként kaphat helyet. 

Elkezdtük megtervezni a szertartásait, pszichológiai hadviseléssel az oldalunkon 
formáltuk őt úgy, hogy a legkönnyebben verjen gyökeret az emberek elméjében, a 
legalattomosabb módon kezdje meg működését. Gyilkos bomba az emberi tudatra, 
gondosan kitervelve, hogy erőt merítsen szánalmas fajtánk minden gyengeségéből, 
minden önpusztító hajlamából. Nush, még ha más néven is, valójában ott bujkált 
mindannyiunk tudatának elzárt, rejtett szegletében, mélyen szunnyadó ősi istenként, 
nekünk pedig nem volt más feladatunk csak megtalálni a módját, hogy felébresszük 
őt egy egész faj tudatában. 

Hagyományos értelemben véve papokká váltunk, kultistákká. Megírtuk Nush 
bibliáját, kidolgoztuk a dogmáját, igéjét, szakramentumait. Alaposan kiterveltük, 
hogy híveinek hite soha ne remeghessen meg benne, hogy folyamatosan 
felfedezhessék őt a közelgő vég jeleiben. Az eredmény pedig hátborzongató volt, 
munkánk valósággal mesmerizált minket. Az a ritka érzés kerített hatalmába minket, 
melyet az ember csak akkor tapasztalhat, ha bizonyosan tudja, valami önmagánál 
sokkal hatalmasabb, magasztosabb dologgal került kapcsolatba. A miénk pedig 
hatalmasabb volt mindennél - saját fajtánk, több évezredes civilizációnk hóhérját 
készítettük fel a végső ütközetre. 

Hogy mily lenyűgöző is volt, arra nincs elég szavam, sőt, az egész emberiségnek 
nincs rá lehetősége, hogy leírhassa, megfesthesse. Ahogy munkánk végéhez értünk 
több, lázas munkával töltött év után, éreztük, ahogy az ősi erő éhesen feszeng, újabb 
és újabb csapásokat mér a józan tudat falaira. Azt hiszem, valójában nem is mi 



alkottuk, egykorú a létezéssel és túl is fogja élni azt, még a látnokok és őrült próféták 
is csak sejthették valódi nagyságát. Hirdetni kezdtük az igét, terveinknek megfelelően 
juttattuk el őt a köztudatba, választottuk ki a látnokokat és papokat. Nem volt ránk 
szüksége sokáig. Futótűzként terjedt eleinte csak kisebb városokban, izolált 
közösségekben, majd sorra jutott el és vette birtokba az elméket szerte a világon. 
Nevét megismerték a gyermekek és a vének, a civilizált és a bennszülött ember 
egyaránt. Uralma alá hajtotta az álmokat, valamilyen alakban, formában megjelent 
minden hívének, hol kavargó, tébolyító őskáoszként, hol ezerszemű démoni 
óriásként. Nush, az Örökkévaló - akinek színe előtt az emberi faj puszta tréfa, 
szánalmas sértés az örökkévalóságban. És erre néhány hónap leforgása után lassan 
ráébredt az egész világ. Ahogy Nush igéje terjedt, nyomában követte a pusztulás. A 
téboly, a legelemibb ösztönök szabadsága, vér, gyilkosság, öngyilkosság és erőszak. 
A hazug fejlődés megállt, a városok porig égtek, a szülők önként végeztek 
gyermekeikkel. A háború lezajlott, és az ostoba emberi színjáték véget ért, az üres, 
céltalan, reménytelen, állatias elmékben pedig nem maradt más csak Nush, Nush és 
a pusztítás igéje. 

Talán mert segítettem őt, hagyta, hogy megőrizzem tudatomat, és néhány 
társammal gyönyörködhessünk az oly régóta várt végben. Érzem a levegőben a halál 
édes szagát. Hallom a remény halálsikolyát és a bombák robaját. Megadatott 
számomra, hogy láthassam elsötétülni a napot. Már nincs sok hátra. És ha vége lesz, 
nem marad semmi más, csak Nush. 

 
 

Szabó Zoltán „Zoo_Lee”: Szerkesztői levél 
 
Hatalmas bánatomra szolgál, hogy jelen sorokat és magazinunk utolsó számát 

mélyen tisztelt olvasóink valószínűleg már nem vehetik kezükbe. Felmerülhet a 
kérdés, hogy miért is töltöm búcsúszámunk szerkesztésével, szerkesztői levelének 
írásával a vég eme búskomor pillanatait, amikor ez ellentmond az ésszerűség és a 
logika minden szabályának. Ám úgy vélem, e két fogalomnak világunk már napokkal 
ezelőtt végképp búcsút intett. Az utolsó szám vékony kiadás lesz, kitűnő írói gárdánk 
és illusztrátoraink pusztán néhány tagja küldött be csak anyagot. Ezek között 
olvashatnak több oldalas jelentést arról, hogy valójában mindennek szeme van, és 
minden hétköznapi tárgyunk gyűlöletes rosszindulattal követ minket, egy novellát, 
melynek szerzője elveszítette az emberi nyelv ismeretét, így fülsértő fonetikus hangok 
sorával vetette papírra földöntúli látomásait. Illusztrátoraink és fényképészeink pedig 
minden erejüket bevetették, hogy megfelelő képek társulhassanak eme írásokhoz, 
lángoló épületekkel, halállal, és számtalan olyan pillanattal, melyek tartalmát még 
nem kíséreltem meg értelmezni, mivel féltem, a felismerés megfosztana ama 
képességemtől, hogy eleget tegyek szerkesztői kötelességeimnek. Ilyen érzés tölthette 
el talán a szerzeteseket is, amikor egykor a Jelenések könyvének szövegét másolták 
kódexeikbe? Nostradamust, mikot próféciáit vetette papírra? Egyedül kell elvégeznem 
a szám összeállításának minden lépését, a nyomdai gépek beüzemelését, a számok 
összetűzését, és azt hiszem, ha munkámmal végeztem, megkockáztatom egy köteg 
elszállítását valamely közeli újságárushoz, melynek létezésében sajnos már nem 
lehetek biztos. 

Természetesen nem jöhet létre magazin köszönetnyilvánítás nélkül, a mostani pedig 
egy igen különleges lesz, mert egyben bocsánatkérés is számtalan olyan alaptalan 
rágalomért és vádért, melyekkel jelen sorok írója illette Caspar Greniert és családját. 



Azon olvasóink kedvéért, akik esetleg nem emlékeznek ezekre a bizonyos vétségekre, 
felelevenítem, hogy alig egy évvel ezelőtt a világsajtó több képviselőjét megkereste egy 
magát Caspar Greniernek nevező, francia nemesi származásra hivatkozó, 
remeteéletet élő szerző, aki arra kérte címzetteit, szenteljenek számára és 
mondanivalójának néhány oldalt. Ennek a kérésnek több magazin is eleget tett és 
riportereket küldött, hogy meghallgassák Grenier előadásait. Ám eme találkozókról 
többen csalódottan tért vissza szerkesztőségeikbe, hol több oldalas jegyzettel és 
hitetlenkedő arckifejezéssel, hol örömteli vigyorral és a szent meggyőződéssel, hogy 
valamilyen jól eltalált tréfa áldozataivá vált. Jelen sorok írásakor itt áll előttem egy 
ilyen jegyzet, és csak keserű nevetés tölt el, ha arra gondolok, alig egy éve még 
hihetetlen sületlenségként söpörtem félre jövendöléseit a világ végéről, az emberi faj 
bukásáról. 

Caspar Grenier azt vallotta, nemzetsége egyenes leszármazottja Gilles Greniernek, 
Averoigne urának, rajta keresztül pedig az idők előtti, ősi isteneknek, akik 
szunnyadva, élet és halál közötti állapotban lebegve várták, hogy az univerzum 
állapota, a csillagok állása ismét nekik kedvezzen, ébredésük azonban egyet fog 
jelenteni mindannak pusztulásával, amely álmuk alatt jótékony öntudatlanságban 
kifejlődött és felvirágzott. Önmagáról azt vallotta, hogy már több mint száz éves, pedig 
külseje, mozgása és üdesége alapján bárki legfeljebb negyven - ötven év körülinek 
mondhatta, egyedül beszédének régies fordulatai, nehézkes kiejtése sejtethetette 
ennek ellenkezőjét, vagy ahogy azt sokan sejtették, a szélhámosságot. 

Pedig Grenier fellépése több pontban is eltért a megszokott világvége prófétákétól. 
Nem hírnévre vágyott, sem mecénások vagy kutatók anyagi támogatására. Próféta 
volt, aki úgy hitte, vérörökségén át meghallotta az isteneinek ébredésére utaló jeleket, 
így elérkezettnek látta az időt, hogy megnyíljon az emberek előtt, és elmondja 
számunkra, hogyan fog eljönni a vég, hogyan nyeli majd el fajunkat a pusztulás. Ezen 
a célon finom, burkolt formákban állítása szerint kiterjedt családfájának több tagja 
is dolgozott az évek során, nem egy közülük versekben, regényekben, levelekben, 
szobrokon vagy festményeken örökítette meg a világot abban az állapotában, ahogy 
egykor volt, és abban, ahogy majd egykor ismét lesz. 

Jóslatai szerint a végítéletet nem robbanások, nem háborúk és járványok kísérik 
majd, pusztán egy váratlan és hirtelen visszafejlődés. A civilizáció megsemmisül, 
szimbólumaink, nyelveink elveszítik majd jelentésüket, tudatunk visszatér abba a 
genetikai emlékezet által mindannyiunkban hordozott állapotba, melynek révén 
amikor ezek az ősi istenek kolosszális alakjukkal kitöltik a horizont, a 
legtermészetesebb látványként fogadjuk majd őket, mint aminek mindig is ott lett 
volna a helye. 

Ám hiába álltak mellé még távoli rokonai is, mindössze annyit ért el, hogy közröhej 
tárgyává vált, egy feledhető hétvégi tréfává, melyről mindössze néhány lap hozott le 
kíméletlenül érces cikkeket. Feltüzelt néhány világvége kultuszt, melyek jóslatait 
beépítették ideológiájukba, és néhány művészt, akik látomásaiból friss inspirációt 
merítettek műveikhez. Amikor hónapokkal a botrány után Grenierrel új interjú 
készült, mindössze annyit jegyzett meg, hogy reméli, figyelmeztetése legalább néhány 
értelmes tudathoz eljutott, nyilvános meghurcoltatását pedig nem bánta, hiszen 
elmondása szerint ha túlzottan zavarná, semmi sem akadályozta volna abban, hogy 
az általa örökölt erőkkel még a vég előtt pusztító csapást mérjen ellenlábasaira. Ezzel 
pedig végleg elvágott magától minden lehetőséget, hogy mondandóját bárki komolyan 
vehesse. 

Ám Caspar Grenier fél évvel ezelőtt egyre nagyobb és nagyobb érdeklődést kapott, 
ahogy egyre több megmagyarázhatatlan előjel kezdett felbukkanni beszámolókban, 



riportokban, és szemfüles érdeklődök egyre több egyezést véltek felfedezni Grenier 
hihetetlen állításai és az események között. A legnagyobb port kavart eset közülük az 
volt, amikor egy neves bank hivatalnokai rendre hibákat kezdtek véteni, mert a 
számok elmondásuk szerint mindannyiuk tudatában más jelentést nyertek. Majd a 
művészek szerte a világon eredeti stílusuktól, irányzatuktól függetlenül elkezdtek 
szürreális, primitíven ábrázolt látomásokat megörökíteni, melyek mintha az alapoktól 
kezdve átértelmezték volna az alak, a forma és a geometria fogalmait, miközben egyre 
azt vallották, a megörökített borzalmak kísértették minden éber és álmodó 
pillanatukat. Az utcákon megsokasodott a próféták száma, a rendőrség az erőszak 
sosem látott hullámairól számolt be, az emberek lassacskán mintha 
kontrollálhatatlan ösztönlényekké aljasodtak volna, akik félelmükben egymásra 
támadtak.  

Nem hinném, hogy lenne olyan olvasóm, aki nem látta volna mindezt, aki nem 
tapasztalta maga is az iszonyatos rémlátomásokat és nem kellett végignéznie a 
civilizáció hatalmas osszáriumának épülését, ahogy munkatársai, barátai, 
családtagjai kifordulnak önmagukból. Ha kitekintek az ablakon, nem tudom biztosan 
állítani, nem csalnak-e meg tulajdon szemeim. Amit most látok, egyszerre tűnik 
természetesnek és természetellenesnek, rémisztőnek és békésnek. 
Leküzdhetetlennek tűnik az érzés, miszerint mindez mindig is bennünk volt, mindig 
is rémült rovarokként menekültünk előle, miközben pusztán a sors fintora, a vak 
szerencse tartotta csak felettünk Damoklész kardját. A nyelvet, amelyen minden 
erőmmel írni próbálok, idegennek érzem. A testem rendellenes, mintha fojtogatná a 
benne működő tudatot. A fogalmak és elvek, amelyek alapján eddigi életemet éltem, 
ostobaságok, felcserélhető, könnyen cáfolható szánalmas hitek. Ahogy az égre nézek 
- az az ég egyáltalán? - színek, árnyak és felhők tébolyultan forgó kavalkádját látom, 
szüntelenül változó éteri geometriákat. Ösztönösen tudom, hogy ez amit látok, ez a 
valódi világ, amelyet a törékeny valóságba vetett hitünkkel próbáltunk csupán 
kordában tartani, és most, mint kavargó örvény a nyugodt tenger felszínén, 
szétmorzsolja, feloldja, elnyeli. Köszönöm minden kedves olvasóm támogatását - 
remélem ez a megfelelő szó. Már a saját nyelvemben sem bízok, így úgy vélem, hiú 
ábránd csupán, hogy levelemet és utolsó számunkat befejezhetem. Nincs értelme 
tovább folytatnom - ideje, hogy csatlakozzak Önökhöz a megsemmisülésben. 
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