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Az álom képeiből táplálkozom, és ez,
nyilván, elidegenít, hogy bejárom egy
tekintettel védett idődet, ijesztő, és csupán
egyre ismeretlenebbé tesz, most már
jobban vigyázol lépteidre, melyeket
hátrahagysz, és temetetlen nyomaidba
hullhat a piros, hullhat a sárga, a jövő nyár
lombkoronái, apró, kis lépéseid, kedvesek,
drágák, mint bármely élőlény kicsinyei,
hogy ne bántsuk őket, hagyjuk fölcseperedni,
boldogulni, s ha árván maradnának, vegyük
szárnyaink alá, majd velük együtt kapjunk
légbe, úgy haladjunk arra, hol szélesebb
a mező, tágasabb a táj, hol magasabb
az ég, és hosszabb a lépés, mert csak arra
van vágy, csak arra int a kéz, mely valaha
megsimogatott, megpaskolta a földet,
hogy elhiggyük, ott lakott köztünk.

Megcsillan a Hold a kövek
emberre néző lapján, tüskés szél
indul hogylétem felől, hol
madarak szelik a visszahajló
ívet, füvek éléhez társul a seb.

A tavon csónak ringatózik,
az evezés örvénye illanó pára,
a mozdulat egy folyó tükrén
himbálja a sást, hol van
a kéz, mibe visszatérne már.

Maradt egy áldásnyi ereje, mivel
megsimogatott, aztán lehanyatlott
keze a kezem mellé. Ugyanazzal
a mozdulattal vezényeltem le
néhány indulás szárbaszökkenését
a csakazértis dús csetenyésében,*
vérfakasztó, rút tövisek között,
ahol kiváló, zöld bakancsaikban
a vérehulló fecskefűszakértők
intenek, hogy csak addig kenegessem
sebem a növény mérgével, míg gyógyszer.
Néztem a heget, a királykisasszonyt,
majd átkeltem a fele birodalmon,
kissé megnyugodtam, útjaim végén,
hogy épp addig élek, míg meg nem halok.

* bokros, cserjés (székely tájszó, szerk.)

Mire nem képes a nyilvánosság: 
ha egy miniszterelnök nem léte-
sít szexuális aktust egy disznó-
val a nemzeti televízió kamerái 
előtt, akkor az elrabolt herceg-
nőt meggyilkolják. A Black Mi-
rror angliai fi lmsorozat ezzel 
a rendkívül erős résszel kez-
dődik, ami garantálja, hogy 

a folytatásokra is kíváncsiak 
legyünk. Az eddig öt évadot 
megért sorozatot sok kritikus 
minden idők egyik legjobb tele-
víziós alkotásának tartja, nem 
véletlenül: a részek többségében 
mélyen elgondolkodtató, ak-
tuális problémákat dolgoznak 
fel (lájkvadász világ, milyen 
hatással van a technológia az 

életünkre, elidegenedés, embe-
ri jogok megvonása, bizonyos 
értelemben halhatatlanság is).
Az egyes részek egymástól füg-
getlenek, nézésüket bárhonnan 
el lehet kezdeni. 

Legfőbb eszköze a groteszk és 
a szatíra: a Black Mirror olyan 
tükröt tart, amely után a gya-

nútlan néző százszor is meg-
gondolja – tegyük azt –, mit 
tár ki életéből a digitális világ-
ban. Mert lehetséges, hogy egy 
rosszkor elcsattant fotó örökre 
megváltoztatja az életét. Ez már 
nem csupán disztópia, képzel-
gés, hanem napjaink valósága 
(gyászos példája ennek azon 
gyerekeknek a halála, akiket 

barátaik addig szégyenítettek a 
digitális világban, amíg öngyil-
kosságba nem menekültek).

Előbb-utóbb a különféle elekt-
ronikai eszközök (számítógépek) 
egyveleget fognak alkotni az em-
beriséggel, az emberi testtel. Min-
denképpen jó dolog memóriánkat 
egy kis kütyüvel megsokszorozni, 
megbízhatóbbá tenni, ám mi tör-
ténik akkor, ha ez a kütyü illeték-
telen kézbe kerül? A kegyes kis 
hazugságok valójában biztosítják 
a békét az emberek között, hiá-
ba írta Platón, hogy államférfi -
nak sohasem szabad ferdítenie 

az igazságon, bizony sok emberi 
kapcsolaton éppenséggel javít egy 
kis hazugság – ha nem, az igazság 
diktatúraszerű, abszolutisztikus 
jelenléte sok mindent tönkretehet 
(magyarán: kell egy kis kottynak 
lennie a fogaskerekek között, 
mert az összeszorított kerekek 
képtelenek megmozdulni). 

A sorozatban nagy szerepet 
játszik a mesterséges intelli-
gencia. Napjaink egyik legel-
lentmondásosabb technológiai 
fejlesztése akkora hatást fog 
gyakorolni az emberiségre, me-
lyet most még föl sem fogunk, 
viszont a fejlődés elkerülhe-
tetlen. Ha hihetünk a sorozat 
készítőinek, ugyancsak borús 
jövő vár ránk.

Ami volt a híres Alkonyzó-
na-sorozat, napjainkban az a 
Fekete tükör. Sorozatkedvelők 
számára megkerülhetetlen, in-
tellektuális munkával foglalko-
zók számára egyenesen kötelező. 
Olga Tokarczuk lengyel író a No-
bel-díj átvételekor azt mondta, 
a XXI. század uralkodó műfaja 
a tévésorozat – ha valóban így 
van, akkor legalább olyan le-
gyen, mint a Fekete tükör.

Van egy filmsorozat, amely képes bemutatni a XXI. szá-
zad első két évtizedét, sőt annál is továbbmegy, disztó-
pikus történeteivel (ellenutópiáival) egy lehetséges hát-
borzongató jövőt jelenít meg. A sorozat látványvilágát 
nagyban befolyásolják a napjainkban már elérhető di-
gitális eszközök.

Black Mirror (Fekete tükör) – brit sorozat, melyet a 21. század Alkonyzónájának is neveztek. Alkotó: Charlie Brooker, minden rész eltérő 

szereplőgárdával rendelkezik
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Leszakadt szárnyak – 2019 (olaj, vászon, 130x100 cm)
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