
 

A „Hetvenhét” novellapályázat, sci-fi kategóriájába beküldött novella, mely eredetileg „A 
kis gömböc” címmel vett részt a versenyben: 
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Hol volt, hol nem volt, a megismerhetı univerzum határain innen, de az ismert 
világmindenség határain túl, ahol az idı és tér fogalma, mint olyan, nem létezett, ha létezett 
is, senkinek az égvilágon semmit nem jelentett, volt egyszer egy Vezérlı Elv. 

Ennek a Vezérlı Elvnek nem volt senkije, különösen nem három lánya, mivel az a 
marhaság, hogy feleség, esetleg élettárs, vagy barátnı, közel s távol senkinek a tudatában nem 
vert tanyát, még puszta fogalomként sem. Egy szó, mint száz, magányos volt, akár a kisujjam. 
S aki magányos, társaságra vágyik, még ha önnön magának kell is megkreálni az istenadtát. 
El is határozta, hogy ízibe létrehoz egy általa irányított egyetemes rendet, aminek nem túl 
meglepı módon saját magát kívánta megtenni vezetıjéül, noha a nagyzási hóbort, ekkor még 
nem hatalmasodott el rajta teljesen. 

Ám még el sem kezdte az érdemi munkát, máris belebotlott az elsı komoly akadályba: 
milyen néven vezérelje, az általa létrehozott egyedeket. Ekkor nagyon-nagyon hosszú, 
mondhatnánk, nyomdafestéket nem tőrı hosszúságú töprengésbe merült, így a 
megvalósítandó terv évmilliókra holtpontra jutott, annak ellenére, hogy idı mint olyan nem 
létezett. A megoldandó problémát igazából egy dolog hátráltatta komolyabban, mégpedig az, 
hogy az égvilágon semmi, de semmi nem jutott az eszébe, nem hogy egy név, de még egy 
kósza gondolatfoszlány sem. Ez alatt, amíg a megfeszített nem gondolkodás tartott, a Vezérlı 
Elv, akit akkor még nem így hívtak, csak volt, minden cél és ok nélkül, bele a világba. Bizony 
nehéz idık voltak! Azonban, mivel minden véget ér egyszer, és a legbonyolultabb problémára 
is elıbb-utóbb ráragyog a megoldás üdvözítı fénysugara, szóval, amikor már épp befuccsolni 
látszott a „társgeneráló-projekt”, hısünkbe belévillant a megoldás. 

– Én leszek a Vezérlı Elv! 
Úgy lett! 
Miután e fontos kérdés megválaszolásra került, elérkezett a második akadály kapujába: 

leendı társainak is nevet kellett találnia. Bizony mondom néktek, ez sem volt könnyebb; de 
ahogy a jó elnyeri jutalmát, ha jó idıben, jó helyen van, és legalább 50% + 1 fı támogatását 
élvezi, úgy elıbb-utóbb mindenki elér a siker kapujába. 

– Gömböcök! – üvöltött fel diadalmasan, a most már teljes joggal Vezérlı Elvnek nevezett, 
Vezérlı Elv. 

Ezt a problémát is kipipálta. 
Most, hogy elhárult minden akadály, úgy gondolta belevághat a legnehezebb részbe: 

teremtményeinek megformálásába. 
Ha valaki megkérdezte volna tıle, mégis milyen kaszthoz sorolná saját megjelenési 

formáját, ezt a gıgös, a tudatlan kérdezıt lenézı választ kapta volna: 
– Én a Vezérlı Elv vagyok! 
Mivel senki nem kérdezte meg, nem is derült ki soha, milyen gıggel és lenézéssel 

viseltetett az esetleges kérdezı, az általa teremtendı egységek, és tudtán kívül saját maga iránt 



 

is. Ez a rossz tulajdonság vezethetett oda, hogy a vágyott társakat bár magához hasonlatosra, 
azonban egészen pirinyó méretőre, és fogalmazzunk így: „erısen csökkentett üzemmódúra” 
tervezte. 

Azonban nem ez volt a legnagyobb baj. 
– A Vezérlı Elvnek vezérelni kell – töprengett –, a vezérelteknek, pedig feltétel nélkül 

engedelmeskedni, tehát a fı cél: engedelmes egyedek létrehozása. 
Amit mondott, úgy is tett. 
Nekiállt, végtelen mennyiségben engedelmes rabszolgákat létrehozni, akik fenntartás 

nélkül szolgálják majd az egyetemes rendet, bár nem mondott neki semmit a rabszolga 
kifejezés. 

A munka még a névválasztáshoz képest is roppant nehéznek ígérkezett, és két részbıl állt. 
Egy szempillantás alatt megvoltak a gömböcök, a másik szempillantás után állt az egyetemes, 
csak általa megérthetı, nagyon bonyolult mintákat tartalmazó rend. 

– Nos, ez kész! – dılt hátra elégedetten a Vezérlı Elv, majd hanyatt is vágódott, mert 
anyagi szubsztancia hiányában nem foghatta meg a szék támlája. 

A gömböcök alkotta egyetemes rend tényleg fantasztikus volt. Az apró kis egyedek, mint a 
Vezérlı Elv elkorcsosult reinkarnációi, pontosan tudták mi a dolguk, létezésük értelme e 
felfoghatatlan egység szolgálata volt. Nem kérdeztek, nem panaszkodtak, csak létükkel 
biztosították, hogy a Vezérlı Elv fenntarthassa saját létezésének igazolásaként a számára oly 
fontos rendet, amelyet bárki, bármilyen irányból, bármilyen aspektusból vizsgálhatott: az 
bizony kiállt minden próbát! Sajnos, mivel csak a gömböcök és a Vezérlı Elv létezett, senki 
nem akarta vizsgálni, és ez egy idı után bosszantani kezdte a mindenség fınökét. 

Telt-múlt a nemlétezı idı, míg nem egyszer: 
– Milyen rend az, amit senki nem dicsıít? – tört ki visszafojtott düh a gıgös Elvbıl, aki a 

teremtés sikerétıl megrészegülten egyébként már azon morfondírozott, nem kellene-e 
dicsıségesebb nevet keresnie magának. A Mindent Irányító Elv, például nagyon szimpatikus 
volt számára. 

Hogy hogysem, a düh furcsa változást indított el benne. Egy közeli gömböc, tökéletesen 
félreértve a felé küldött más irányú parancsot, a Vezérlı Elvhez száguldott, és habozás nélkül 
beleolvadt. Az Elv nyelt egyet, majd csodálkozva ellenırizte a fenntartott rendszerek épségét. 
Minden rendben volt, a kamikaze gömböc nem hiányzott az egységbıl. 

Miképp történt a dolog, azt már az öregapám sem tudja, de a bekebelezett gömböc 
roppantul ízlett a meghökkent rendfenntartónak. El is határozta, hogy gyorsan újra dühös lesz; 
nem fog megártani egy újabb csemege. A többi gömböc azonban gyanút fogott, és az istennek 
sem akartak társuk sorsára jutni, ezért keményen tartották magukat a hullámokban érkezı 
rejtélyes vonzással szemben. A Vezérlı Elv erılködött, és csak az egyetemes rend burkán 
keletkezı riasztó repedések késztették visszavonulásra. 

– Szemetek! – ordította az újabb desszertre ácsingózó Elv, és bosszúból azonnal egy újfajta 
rendet hozott létre, összekeverve az egész bagázst, majd rögtön utána egy harmadikat is, de a 
pörgıs tevékenység nem tikkasztotta ki a gömböcöket; hallotta, hogy a háta mögött kiröhögik. 
Engedelmeskedtek, de szartak rá. 

Ez olaj volt a tőzre. 
Elérkezett az a pillanat, amikor a Vezérlı Elv úgy érezte, példát kell statuálnia, különben 

nem csak a tekintélyén esik csorba, de az egyetemes rend is megsínyli a tömeges lázadást. 
A mi Vezérlı Elvünk is azoknak a bosszúszomjas zsarnokoknak a kategóriájába tartozott, 

akik úgy vélték, a tekintélyt a legkisebb, legvédtelenebb egyed vérfürdıjével alapozhatják 
meg legkönnyebben és legbiztonságosabban. 

Nem is teketóriázott sokat, a miriádnyi gömböc közül rövid úton kiszúrta a 
legnyamvadtabbnak látszót, miközben eltöprengett, hogy volt képes a többi dalia között ezt a 
hernyót létrehozni. 



 

Hibázott! 
Ugyanis, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, a Vezérlı Elv fejlett, de egyedi 

felfogású igazságérzettel rendelkezett. Amikor úgy érezte, hogy rászolgált, önmagát is 
megbüntette, ami abból állt, hogy megsemmisített pár millió gömböcöt, mivel az alapvetı 
rendben keletkezı zavar mindig fájdalmasan érintette. És most úgy érezte, ezzel a korccsal 
rászolgált a büntetésre. 

Így hát önsanyargatás céljából, haladéktalanul elpusztított 7 418 952 ártatlan gömböcöt, 
majd miután kiheverte a váratlan lelki traumát, elérkezett a pondró – a Vezérlı Elv számára 
már csak Kisgömböc – móresre tanításának ideje. A belsı tudatalattijában ugyan ott 
motoszkált, hogy amennyiben 7 418 952 egyed lemészárlásával nem sikerül példát statuálnia, 
akkor azzal az egy bénával mennyi rá az esélye, azonban ezt a gondolatot olyan messzire 
számőzte, hogy többet soha nem találkozott vele. Ezen nem is lehet csodálkozni kedves 
barátaim, a gondolat ugyanis olyan, ha nem foglalkozunk vele, egy idı után önhatalmúlag 
feloszlatja önmagát, és nagyon komoly erıfeszítés szükségeltetik az eredeti állapotba történı 
visszaállításához. 

Újra felvéve történetem fonalát, az Elv úgy döntött, hogy maga elé citálja a renitens 
Kisgömböcöt. Nyilvánosan kívánt elégtételt venni a... miért is…? Aha, az egyed korcs 
származásáért. Bosszankodott, mivel úgy tőnt, az eredeti okot már elfelejtette. 

Sebaj! 
A korcs, az korcs! 
– Halál! – üvöltötte felbıszült hadvezérként, kissé túljátszva szerepét; önmagának viszont 

tagadhatatlanul tetszett. 
Mesénk elérkezett ahhoz a fordulóponthoz, ahol a Vezérlı Elv a lányait, jelesül elıször a 

legidısebbet, majd a középsıt, végül a legkisebbet küldte volna a Kisgömböcért, mivel 
azonban egyikkel sem rendelkezett, kénytelen volt egy regiment rendfenntartó gömböccel 
beérni. A feleségét akkor sem küldhette volna, ha ismeri ezt a kifejezést, ugyanis addigra már 
rég elváltak volna az asszony kibírhatatlan, nem utolsó sorban kicsapongó életvitele miatt. A 
Vezérlı Elv azt még megbocsátaná neki, hogy évmilliókra kimaradozik, vagy holmi 
gömböcökkel szőri össze a levet nyilvánosan, ám az a kijelentése, hogy az egyetemes rend 
egyszerően unalmas, olyan mérvő dühkitörést váltana ki az Elvbıl, ami egy nyakleves 
formájában megnyilvánuló válásba torkollna. 

Ám szerencsére ez nem fenyegette a magányos és boldog Elvet. 
És most ejtsünk néhány szót, történetünk másik meghatározó szereplıjérıl is, nevezetesen 

a Kisgömböcrıl. Szegény családból származott, szülei gyermekkorában elhagyták, a 
mostohájától több verést kapott, mint ételt, borzasztó körülmények között tengette nyomorult 
életét – írhatnánk, ha az elızmények ismeretében nem lennénk tisztában vele, hogy a Vezérlı 
Elv elméjébıl pattant ki, mint egyszerő gömböc. Elégedjünk hát meg ennyivel: lényegi 
vonásaiban megegyezett a teremtıjével. 

Ez különösen annak a fényében lesz érdekes, hogy legalább annyira utálta az Elvet a saját 
torzsága miatt, mint az ıt, szintén ez okból kifolyólag, és ugyanúgy nem tudott utálata 
tárgyának utálatáról, mint az, az övérıl. 

A Kisgömböc, bár az egyetemes rendben betöltött szerepét hibátlanul ellátta, és hasznos 
tagja volt a nagy egésznek, belül érezte: el fog jönni az idı, amikor megvív a teremtıerıvel, 
és káoszba taszítja a rendet, a kiagyalójával együtt. İ lesz a mindenség ura! Csak ı lehet, 
senki más! Mint láthatod kedves olvasó, gıgös is volt a nyomorult, nagyravágyó is. 

A gömböcregiment megérkezése adta meg a jelet a Kisgömböcnek, a harc kezdetéhez. 
A regiment vezetıje, aki beosztásánál fogva magasabb szintő kapcsolatban állt a Vezérlı 

Elvvel, szintén utálta rideg parancsnokát. A leendı áldozatig tartó szemvillanásnyi út alatt, 
megegyezett a regiment többi tagjával, hogy átállnak a Kisgömböc oldalára, majd nemes 



 

felkelés és nagyszerő forradalom gyızedelmes megvívása után, elhozzák a hın áhított 
szabadságot a gömböcöknek. 

Ám egy kis félreértés végleg megpecsételte sorsukat. 
A malır csupán annyi volt, hogy a Kisgömböc nagy ívben tett a nemes küzdelemre, ı csak 

azzal a hígagyú Vezérlı Elvvel és pereputtyával akart egyszer s mindenkorra leszámolni. Meg 
sem várva a vezetı elıre eltervezett forradalmi gyújtóbeszédét, sunyi módon rátámadt a 
meghökkent, barátságosan integetı regimentre, és mind egy szálig bekapta ıket. 

A Kisgömböc fényes gyızelmet aratott, és úgy döntött, megkezdi dicsıséges hadjáratát. 
Teketóriázás nélkül elindult hát a Vezérlı Elvhez. Útközben sorra felzabálta az útjába kerülı 
gömböcöket, mindenkit ellenségnek tekintve, aminek eredményeképp apró termete látványos 
növekedésnek indult. Még félúton sem járt az Elv fıhadiszállása felé, de mérete már 
megszázszorozódott, és a mohósága nem ismert határokat. 

A Vezérlı Elv egy frászban volt. Nem elég, hogy nagy dirrel-dúrral jön a Kisgömböc, az 
egyetemes rend is rogyadozott az elfogyasztott gömböcök hiányában. Minden elképzelhetı 
eszközt bevetett, akit lehetett ellene küldött, mégsem tudta megállítani a közeledı szörnyet. 
Kiküldött kémei szőkszavú jelentése szerint, a Kisgömböc elképzelhetetlen nagyságúra nıtt, 
és a világot akarja. 

Az Elv remegett, és a félelem ravasszá tette. Bár elképzelni sem tudott egy olyan tárgyat, 
mint mondjuk egy bicska, pláne nem bécsi bicska, mégis egy hozzá nagyon hasonló dolgot 
tákolt össze a maradék gömböcökbıl, aminek célja, a közeledı szörny belülrıl történı 
szétroncsolása volt. 

Ám, kedves olvasóim a Kisgömböc nem volt hülye. Vagy ha az volt, éhes már biztosan 
nem, ugyanis a Vezérlı Elv által állított csapdát nem kapta be, hanem óriási méreténél fogva 
egyszerően átgázolt rajta, és megállíthatatlanul folyatta száguldását, a hatalom csúcsa felé. 

Néhány pillanattal késıbb megkezdıdött a gigászok rövid küzdelme. Egy 
ezredmásodpercig tartott. A Vezérlı Elv, bár teljesen be volt tojva, hısiesen a pörölyként 
lecsapó Kisgömböc ellen fordult. Az ırült gombóc rávetette magát, és szörnyő gyomrába 
szippantotta a tehetetlen Elvet. Az egyetemes rend ura nem adta fel: abban a pillanatban, 
amikor a Kisgömböc elnyelte, maradék erejével a gyomorban összezsúfolódott gömböcöket 
egy addig még nem próbált, új formációba parancsolta. 

Sikerült! 
A Kisgömböc több helyen kilyukadt. Amikor észrevette a bajt, kétségbeesett szívóhatással 

próbálta ellensúlyozni, nehogy valaki is kiszökhessen. Óriási erık ébredtek; a Vezérlı Elv és 
a gömböcök szabadulni igyekeztek, a Kisgömböc próbálta visszatartani ıket. 

A foglyok nem gyızhettek. A Kisgömböc olyan szívóerıvel rendelkezett, hogy hatására 
önmaga is gyors ütemben zsugorodni kezdett, a gyomrában lévı gömböcökkel együtt. 
Belsejében pillanatok alatt milliószorosára nıtt a nyomás és a hımérséklet, a benn rekedt 
foglyok százezrével hullottak. 

Az átalakulás megkezdıdött. 
Amikor a Kisgömböc már csak egy egészen kicsi ponttá zsugorodott össze, a Vezérlı Elv, 

élete utolsó döntésével, még egyszer átszervezte az életben maradt, összezsúfolódott 
gömböcöket. 

Bumm! 
Bumm! Bumm! 
Az egész egy pillanat mőve volt. 
Elképzelhetetlenül apró, szinte érzékelhetetlen pontból, óriási energiával kvarkok, gluonok 

és elemi részecskék áradata öntötte el, a rohamosan táguló univerzumot. Szélvészként vágtató 
protonok és neutronok népesítették be az újonnan létrejött teret, sebességük versenyre kelt az 
induló idıvel. 

A csúcspont elmúltával az ısrobbanás fokozatosan csendesedni kezdett. 



 

Az életbıl anyag lett, hogy az anyagból pár milliárd év múlva újból kicsírázzon az élet, és 
valahol, a világmindenség egyik eldugott galaxisának egy kis kék bolygóján, az álmos szemő 
kisgyerekek, egy mohó kis gömböcrıl hallgatva esti mesét, lépjenek át az álmok világába. 

Itt a vége, fuss el véle. 
 
 
Gyır, 2006-01-12 
 


