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José Alexander Nogueira

Mr. Freeman ránézett az asztalára, majd július hónapra lapozta át kissé megron-
gyolódott naptárát. Komótosan rágyújtott pipájára, közben egy fehér lapot vett elő
íróasztala fiókjából. Kinézett a szemközti ablakon az utcára. Semmi sem mozdult. Az
utcák napok óta kihaltak voltak. Mélyeket szippantott az illatos dohánnyal megtömött
csontpipából. Ízlelgette, közben karosszékében lassú, ütemes, hintázó mozdulatokkal
ringatta elfáradt testét. Jólesett a pihenés, jólesett, hogy nem kellett sehová sem rohan-
nia. Ráért, és az ablakon beeső meleg fényben csukott szemmel fürdőzött. Majd’ egy
órát pihengetett így, aztán lassú mozdulattal emelte fel fejét, és hunyorogva próbált a
Nap sugarain keresztül a messzeségbe pillantani, hátha meglát valamit ott távol az ég
mélységében.

A Nap olyan erővel fénylett, hogy a szemei könnyezni kezdtek, ezért nem próbál-
kozott újra. Megköszörülte torkát és kissé tétován, magára nyugalmat erőltetve el-
kezdte a felgyülemlett gondolatokat töltőtollával a sárgás papírra vetni.

Drága Kathy,

nehéz nekem e sorokat leírni, jobban szerettem volna Önnek inkább
szóban elmondani, hogy köszönök mindent, amit értem tett. Ha Ön
nem áll mellém a nehéz napokban, akkor talán sohasem kerülhettem
volna lélekben ilyen közel a gondolatokhoz, melyek közös elmélkedé-
seink alkalmával fogalmazódtak meg bennünk.

Szomorú vagyok, hogy most nem szoríthatom meg a kezét, mint
annyiszor megtettem már, azonban örülök, hogy nem kell búcsúznom
magától, mert a búcsú mindig szomorú. Öreg vagyok én már ezekhez
a fájdalmas elválásokhoz.

Tudom, hogy e levelemet sohasem fogja elolvasni, de le kell írnom
azt, amit sohasem mertem a szemébe megmondani: Szeretem.

Bocsásson meg, hogy előbb nem mertem ezt kimondani, és bo-
csásson meg, hogy most már elkéstem ezzel.

Baráti üdvözlettel:
Alex Freeman

Mr. Freeman letette a tollat. Pipájából kiveregette az időközben elfüstölgött do-
hány maradékát, majd a pipát óvatosan elzárta íróasztala fiókjába. A papírlapot, amin
Kathynak írt vallomása volt, megigazította asztalán, majd lassan felállt karosszékéből.

A délutáni Nap békésen tűzött be az ablakon, az utolsó napsugarak cirógatva sza-
ladtak végig az íróasztalon hagyott levélkén.

Mr. Freeman már nem volt a házban. Kiment, hogy sétáljon egyet, már olyan
régen tervezte, és most itt volt az alkalom: az utolsó nap.

Megérett az idő a sétára.
2003 nyara volt. A madarak csicseregtek, szép volt a táj, olyan csendes, mint talán

még sohasem.
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Az egész a Csillagkapu című filmmel kezdődött... Akkor változott meg minden
LACZI körül. A filmet látva kezdett el rajzolni a kötetünkben szereplő alkotások szer-
zője. Varázslatosan kezeli az ecsetet, festett képei színvilága és hangulata különös,
távoli dimenziókba repít. Madarak, messzelátó és titkokat rejtő szemek, galaxisokat és
idegpályákat felidéző kompozíciók születnek keze alatt.

Amint mondja, igazi világa a film és az animáció. Szeretné megmutatni az embe-
reknek, hogy távol a dollármilliókkal tömött álomstúdióktól, hazánkban is lehet iz-
galmas és látványos filmeket készíteni. Képei, melyek űrutazásokról, galaktikus talál-
kozásokról villantanak fel sejtelmes pillanatokat, az aprólékos kidolgozással készült,
precíz technikai részletek ellenére is emberiek. Bár a nyomtatott könyv (ma még) csu-
pán állókép megjelenítésére képes, e műalkotások mozgalmasak, lendületesek, sodró-
ak és finoman elragadóak.

LACZI ritka érzékenységű, kiforrott mondanivalójú ifjú művész. Ígéretes tehetség,
aki fényes jövő előtt áll. Persze, hogyan is lenne ez másként, hiszen ő az Új Galaxis
egyik legtündöklőbb csillaga.

LACZI weboldalának címe: http://www.lanima.com/laczi
LACZI e-mail címe: laczi-film@freemail.hu



Az Új Galaxis szerkesztősége pályázatot hirdet tudományos-fantasztikus próza, vers és
tanulmány témakörben. Várjuk valamennyi olyan amatőr írótársunk munkáit (maximum 20-
25 oldal terjedelemben), aki nyomtatásban eddig még nem közölt alkotásait szeretné kiadvá-
nyunk következő számaiban viszontlátni. A pályamunkákat 1 nyomtatott példányban, vala-
mint digitális formában (lemezen vagy e-mailben) kérjük eljuttatni a szerkesztőség impresz-
szumban megjelölt címére. A pályaművek megjelentetéséről a szerkesztőség dönt, és a pub-
likálás feltételeiről valamennyi kiválasztott alkotótársnak részletes tájékoztatást küld. A
pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan nyilatkozatot a szerzőtől, melyben beküldött alkotá-
sát saját szellemi termékként ismeri el, és hozzájárul annak kiadványunkban való térítés-
mentes leközléséhez. A pályaművek benyújtásának határideje folyamatos.

Az Új Galaxis szerkesztősége kedvező publikálási lehetőséget kínál a magyarorszá-
gi sci-fi irodalom feltörekvő tehetségei, amatőr írók, grafikusok, költők és tanul-
mányírók számára.

Lehetőséget biztosítunk:
kiadványunk további számaiban való – a szerző csekély anyagi hozzájárulásával
megtámogatott – publikálásra. Az Új Galaxis című kiadvány önköltségi alapon
működik. Valamennyi szerzőtárs, aki írása terjedelmének megfelelően hajlandó
hozzájárulni a kiadvány újabb kötetének megjelentetéséhez, az általa befizetett
összeg függvényében meghatározott számú kötetet kap tiszteletpéldányként, írásá-
nak nyelvi lektorálását, tipografálását és nyomdai előkészítését pedig az Új Galaxis
szerkesztősége végzi. A kiadványban való megjelenés ÁFÁs ára: 1500 Ft/oldal;

Gondolja át ezt a lehetőséget, és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot!

Mint kezdő és kevéssé ismert írónak, szinte egyáltalán nincs lehetősége művei közzété-
telére? Mi erre egyedülálló és anyagilag igen kedvező lehetőséget ajánlunk.

(1) Ha korábban próbálkozott már művei internetes publikálásával, bizonyára vágyik
rá, hogy műve „kézzel fogható” formában, nyomtatott változatban is megjelenjen és a
boltokba kerüljön. Mi segítünk ebben.
(2) Számos magyarországi sci-fi antológia „belterjes”, néhány nevesebb szerző saját
művei megjelentetésére használja fel mások pénzét. Nálunk viszont:

– a pályaművek beadása díjtalan,
– ön csakis akkor fizet, ha írása kötetünkben vagy önálló formában megjelenik,
– a befizetett összeg függvényében ön tiszteletpéldányokat kap, melyeknek

fogyasztói ára megközelíti az Ön által befizetett összeget,
– szerkesztőségünk munkatársai saját írásaikat saját pénzükből publikálják

(lásd az Új Galaxis 1. számát).
(3) Szerkesztőségünk tagjai mögött komoly, csaknem egy évtizedes könyvszerkeszté-
si- és kiadási tapasztalat áll. Eddig főként egyetemi jegyzeteket, tankönyveket gondoz-
tunk, illetve írtunk mi magunk. Sokszor követtük nyomon, hogyan lesz a kéziratból sok-
sok munkafázis után kész könyv. (Referencia-anyagaink, valamennyi eddig elkészült –
több tucatnyi – könyvünk igény szerint megtekinthető.)
(4) Szerkesztőségünk munkáját egy kiváló pécsi kiadó és nyomdaipari vállalat segíti.
(5) Ha nálunk publikál, tapasztalni fogja, hogy szerkesztőségünk tagjai nagyon fontos
értéknek tartják az emberi kreativitást, az alkotói kedvet, azt, hogy nyomot hagyjunk
magunk után a világban. Rajongunk a szép könyvekért, és – miként reményeink szerint
azt az Új Galaxis első száma is mutatja – nagy kedvelői vagyunk a sci-fi irodalomnak és
csillagászatnak.
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Valaha volt a Teremtés... Létrejött a világ egyszerű és bo-
nyolult formáival. Teltek-múltak az évmilliók, és új irodalmi mű-
faj alakult ki: a science-fiction. Ettől kezdve az élet színesebb lett,
a lét csupa izgalom, a sejtelmes világmindenség határtalan tájait
körbefutotta és birtokba vette az emberi fantázia.

Kötetünk újabb utazásokra hív. Ismeretlen, marasztaló boly-
gókra, szférákon túlra és a lélek legbensőbb zugaiba. Keveredik
benne a biztonság és a szaggató félelem, a tudomány és az iro-
dalom. Villanásnyi novellák, komoly értekezések és hosszan ki-
bontott történetek – mind megannyi különös színfolt a képzelet
palettáján. A könyv írásait azonban több fontos gondolat fűzi
össze: a szerzők valamennyi művéből kicsendül az ember bol-
dogság és nyugalom iránti vágya, a lélek otthonkeresése és a vi-
lág szépségei iránt érzett aggodalom.

A kiadvány tisztelgés a magyarországi sci-fi irodalom nagy-
szerű hagyományai előtt, ugyanakkor határozott és bátor lépés
az ismeretlen, Új Galaxis felé.

Ára 650, – Ft


