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A humanizmus kora
A tobulárok harminc éve készülődtek a hegy gyomrában, 
hogy átvegyék a kisváros  feletti  irányítást. Addigra már 
rengeteg kozmikus gappát halmoztak  fel. A gappa  fekete 
kavicshoz hasonlatos képződmény, amit le kell nyelni, hogy 
olvadó  tintahalként  elkezdje  besugározni  a  tudattalan 
szivacsos  szerkezetét.  Ha  valaki  a  megfelelő  gappa-
adagolásban részesült, akkor a tobulárok – minden undoruk 
ellenére is – beléptek az emberek ösztönháztartásába, együtt 
úsztak velük a lédús magányban. Persze az emberek nem 
tudták,  hogy vannak megfigyelők  a vágyaikban, hiszen 
mindig úgy gondolták, csak önmaguk  lehetnek önmaguk 
ellenségei. Pedig már generációk óta nem voltak egyedül 
saját  tudatukban. A  tobulárok valódi  formájukban nem 
mutatkozhattak az emberek között, ezért az álomhatásokkal 
kondicionált ügynökeiken keresztül avatkoztak be a város 
életébe. Az  általános  iskola  tanári  karát már  teljesen  az 
irányításuk alá vették, és megpróbáltak minél több gyermeki 
testbe gappát adagolni, mert a fiatalok agyi működése nem 
csupán  fogyasztotta, hanem  termelte  is  a gappát. A  friss, 
fekete kavicsembriók éjszakánként kimásztak a gyerekekből, 
hogy aztán a szülők lavórba szedhessék a termést. A kisváros 
lassan  a  naprendszer  egyik  legjobban  működő  gappa-
farmjává változott, melynek csodájára jártak a legtávolabbi 
helyekről is. A tobulároknak azonban szembe kellett nézniük 
azzal, hogy a gappa dicsőséges körforgása idővel elhasználja 
az emberi idegrendszert. A tudat ugyanis nem a magánytól 
roppan össze, hanem attól a boldogságtól, ahogy a gondolat 
mindig visszagondol ránk. A hegy gyomrában tanakodtak 
a tobulárok, hajtogatták az álomtérképeket, és bökdösték a 
traumatikus  ligeteket, míg végül két  csoportra  szakadt  a 
közösség. A naturalisták  szerint nincs  értelme kivárni  az 
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emberi hordozók kifejlődését,  hiszen az  agyakat  lehetne 
közvetlenül tenyészteni, akár a hegy belsejében is, a külvilág 
teljes kizárásával, amivel sikerülne megőrizni az erőforrásokat 
és állandósítani a  termelést. A humanisták azonban azon 
az állásponton voltak, hogy az emberi gappa lényege épp 
azokból a tapasztalatokból adódik, melyek az egyedfejlődés 
során meghatározzák és kísértik az embert. Nem agyakat 
nevelünk, hanem a vágyat komponáljuk, mondta Xerxész, 
a  humanisták  vezetője,  ebből  a  szempontból  teljesen 
lényegtelen, hogy a gappa előállítása során kiég a faj. A gappa 
ennek a  szerves máglyának a  füstje,  álomból  szőtt halotti 
pompa, mely  tünékeny  fátyolként díszíti majd a néptelen 
bolygót!  Szónoklatát viharos  taps  fogadta,  a kérdés  eldőlt, 
beköszöntött a humanizmus kora.

Helikopterekkel 
sárkányok ellen
Mikor a kőtojás meghasadt, nem volt neki neve, de áttört az 
üres  látszaton,  s  így Szun Vu-kung  leve. A majomkirály 
Nyugati Utazásra indult, és elérkezett Nyárádra. Ott Márióval 
találkozott,  és megküzdöttek a Vízi Ördöggel,  aki  a Bitva 
patakban,  az  artézi  kutakban,  és  a  csapokban  lakott. 
Küzdelmük ötmillió évig tartott, majd 1989-ben a Vízi Ördög 
elbukott, de addigra már az egész falu Vízi Ördöggé változott. 
A harc tehát sosem érhet véget, hiszen amíg az ember vizet 
iszik,  addig  az Ördög  holtában  is  él. Hála  Buddhának!

Szun  Vu-kunggal  páratlanok  vagyunk,  mert  szeretjük 
nyelvünk szaporítani. A harc sosem érhet véget az erőforrások 
ellen.  Az  1999-es  napfogyatkozáshoz  Vangelis  csinálta 
a  zenét,  a  falu  apraja-nagyja védőszemüvegben hallgatta 
a szintetizátort. A majomkirállyal belenéztünk a sötétségbe, 
mely a gyerekkor volt, de nem vakultunk meg. Buddha – 
a lelked, s a lelked – Buddha. Bezzeg, amikor 1842-ben, Petőfi 
Pápa határában nézte Jókaival meg Petrich Somával ugyanezt! 
„Teremtő  isten! Szemeimre  / A vakságot  tán csak nem küldöd? / 
Mi lesz belőlem, hogyha többé / Nem láthatok lyányt s pipafüstöt!”
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A Nagy Féregfutam jegyében felhőbukfencezés következik, 
a NATO-gépek összezavarodnak, mert nem megyünk  se 
Keletre,  se  Nyugatra,  a  kőtojásba  megyünk  befelé. 
A  kőtojásban újra  ott van Nyárád,  amiben újra  van  egy 
kőtojás, és így tovább. Buddha megette Buddhát, aki megette 
Buddhát, aki megette a lehangoló páratlanságot. A kőtojás-
világokon keresztül ugrálunk platformról platformra, hogy 
igazságot szolgáltassunk Zubály Sándornak. Légy üdvözölve, 
képzeletharcos!

Szun Vu-kung trónol Nyárád tetején és mélyén. Nem tudunk 
jól majmokat  rajzolni,  ezért  inkább mindenkit majomnak 
rajzolunk.  És  akkor  felhangzik  Vangelis Oceanic (1996) 
albuma!  Ezt  a  világot  félistenek,  technokrata  harcosok, 
szupergépezetek,  nagy  hatalmú  mágusok,  borzalmas 
szörnyetegek  és  sohasem  látott  lények népesítik be,  akik 
szörnyű harcukat vívják egymás ellen. Ötmillió év alatt nem 
rajzoltunk  annyit,  mint  most,  de  összesen  csak  24 
életerőpontot gyűjtöttünk.

Az Oceanic  felébresztette  a  Vízi  Ördögöt  tetszhalott 
állapotából. A harc sohasem érhet véget. Haragom zengem. 
Hamarosan egy művészi kidolgozású, valamikor feltehetően 
áldozási  ceremóniákon használatos  kristálymedencéhez 
érkezünk. Halld hát első kérdésemet: „Ősidőknek legendája / 
Leon Silver  boszorkánya,  / Él-e még,  vagy már  holt?  /  S  hány 
testvérbátyja volt?”

Szun  Vu-Kung  Cherubion  hőse.  A  síkság  gigantikus 
lepényként  terül  el  előtte. Gurulunk, mindenki a  saját kő-
tojásában, és néha ütközünk, mintha dodzsempartin volnánk. 
Ez nem verseny, és nem is szintlépés, hanem zsebuniverzum. 
Tegyél szerencsepróbát! Csak dobókocka, papír,  ceruza és 
radír szükséges, s máris indulhatunk.

Nemes Z. Márió (1982) költő, kritikus, esztéta. Legutóbbi kötete: Ektoplazma 
(képzőművészeti írások, Symposion, 2020). Budapesten él.


