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Zene füleiknek 
 
 
-     Eminenciás uram, fogtunk egy jelet! 
- Igen? De nehogy megint kiderüljön… 
- Nem, eminenciás uram, ez most biztos… 
- Mint a múltkor? Amikor egy bolond csillag lüktető napkitöréseire mozdultunk rá? 
- Ó… Nagyon szégyellem és bánom azt a hibámat. 
- Most már ne szégyellje, gondoljon csak a lábára. 
- Hát igen, álmomban még néha használom, de a valóságban… 
- A valóságban ajánlom, hogy ezúttal igazi jelet tárjanak elém, mert ha a legkisebb 

gyanú is felmerül, hogy más eredete van, az ötödik és a negyedik lábát is levágatom, 
de tartok tőle, hogy én is elveszíthetek egyet. Szóval mi ez a jel? 

- Eminenciás uram, akár a harmadik lábamat is felteszem rá, hogy ez valóban az, amire 
vágyunk. Hallgassa csak meg: egyértelműen kisebb ritmikai egységekre oszlik, de 
nagyobb periódusokban is érzékelhető egyfajta ismétlődés, gyors és lassú részek 
követik egymást, és gyakran szüneteket is beiktatnak. Most staccatós rész következik, 
aztán meg máris jönnek az elnyújtott legátók, és figyelje, kérem a dinamikát! Ez halk, 
ez most hangosabb, és már kifejezetten dübörög. Ez nem természetes jelenség, 
eminenciás uram, sőt, ezt a fejemet teszem rá, hogy ezúttal végre teljesíthetjük a 
küldetésünket, megtaláltuk az igazi zenét!!! 

- Na, ezt már hallottam néhányszor. Rakja be gyorsan a modulátorba! 
- Igenis, tessék, máris szól… 
 
 
- Hűha! A nemjóját! Ez jó! Azaz… Na mindegy, össze-vissza beszélek már én is. 

Hiszen ez nagyszerű! Monumentális, gyönyörű, lenyűgöző! Gratulálok, Hangfelelős! 
Most igaza volt, ez minden kétséget kizáróan igazi muzsika. Szóljon a kapitánynak, 
azonnal indulunk! 

 
 
*** 

 
 

- Melyik az a bolygó? 
- Ott, az a sárgás-vöröses, az ötödik a rendszerben. 
- Ó, micsoda futamok, teljesen elvette az eszemet ez a zene.  
- Hát bizony a legénység is odavan. Kértem is a kapitányt, hogy kapcsoltassa ki a 

modulátort, mert már alig bírnak magukkal. 
- Nem csodálom, ennek nem lehet ellenállni. Úgy vélem, nincs is elvesztegetni való 

időnk, azonnal rendeződjünk szimfonikus alakzatba! 
- Megtörtént! 
- Remek. Hangfelelős, készen áll? Most eljött a maga napja. Készüljön fel az 

improvizációra, hamarosan elküldjük az első dallamokat! 
- Készen állok, Eminenciás uram, minden percben azt várom, hogy végre mi is 

bekapcsolódhassunk a gyönyörű melódiába. 
- Kapitány! Az alakzat kész? 



- Igen, Eminenciás uram! Kellő távolságra vagyunk, indulhat a koncert. 
- Hangfelelős! Rajta! 
 
A bolygót félkörívben körülvevő flotta űrhajóiból ekkor fényes gömbök indultak el a 
planéta légköre felé, majd a sztratoszférába érve egymást követve hatalmas hanggal 
felrobbantak. A látvány leginkább egy átfogó atomtámadáshoz volt hasonlítható, azzal a 
különbséggel, hogy a robbanások ereje minimális, a hanghatás azonban szinte 
elviselhetetlen volt. 
 
A központi telep kommunikációs egységénél már jelezték néhány perce a naprendszerbe 
érkező flottát, de minden annyira gyorsan történt, hogy még idejük sem maradt arra, hogy 
felkészüljenek a védekezésre. A kommunikációs tiszt először azt hitte, újabb munkásokat 
szállító konvoj érkezik, ezért különösebben nem is izgatta az űrjárművek megjelenése. 
Amikor azonban alakzatba fejlődve megálltak a bolygótól mintegy hatszázezer 
kilométernyire, már jelentett a telepvezetőnek. Ez utóbbi még át sem ért a kommunikációs 
egység épületébe, amikor robbanni kezdtek az első hangbombák. 
 
- Úristen, kik ezek? – kérdezte halálra váltan. 
- Fogalmam sincs, uram! Azt hittem, a mieink, de egyszercsak tüzelni kezdtek ránk! 
- Talán a konkurencia, bár ilyesmire eddig még nem ragadtatták magukat! Azonnal 

összehívom a válságstábot, addig a nevemben állítsa le a munkát az egész bolygón. 
Minden energiára szükség lesz! 

 
 
*** 
 

- Ó, micsoda crescendók, milyen csodaszép szekvenciák! Hogy mi milyen szerencsések 
vagyunk, Hangfelelős! Megtaláltuk azt az egyetlen pontot, azt az eldugott kis helyet, 
amelyet őseink megjósoltak a krónikákban! A zenebolygót! Most történelmet 
írhatunk!  

- Ez maga a tökély!  
- Válaszoltak már a hangüzenetünkre? 
- Nem, még nem reagáltak, de befejezték az aktuális concertót, éppen most értek a 

végére. Meglepő, de hatásos fordulattal némultak el a hangszerek. Ezek az élőlények a 
zene nagymesterei, ez nem kizárt. 

- Talán meg kellene mutatnunk, hogy azért mi is konyítunk valamit a muzsikához, nem 
gondolja, Hangfelelős? 

- Ó, dehogynem! Már alig várom, hogy egy rövid szvifttel bemutatkozhassunk az új 
kollégáknak! Többet is komponáltam erre az alkalomra… 

- Jó, indítsa el az Ön által legjobbnak ítélt darabot, hadd lássák, kivel van dolguk! 
- Máris, máris indítom! 

 
*** 
 

- Nem hallok semmit! Elviselhetetlen ez a dübörgés! – mondta a telepvezető, a kezét 
fájdalmasan a fülére préselve. 

- Ha ezzel a tűzerővel lövik a bolygót, néhány perc, és itt vége mindennek! – felelte a 
védelmi tiszt. 

- Csodálkozom, hogy még nem lobbant be a légkör!  
- Ami késik, nem múlik, uram. Ideje lenne válaszolnunk. 



- Kommunikátor! Leadta az üzeneteket?  
- Igen, a galaxis összes eddig ismert nyelvén, de semmi válasz, csak ezek a 

lövöldözések, igaz, mintha azokban lenne némi rendszer, egészen furcsa tűzijátékra 
emlékeztetnek, ismétlődésekkel… 

- Kit érdekel, hogyan bombáznak, hogyha mindjárt szétlövik a bolygónkat! Védelmi 
tiszt! Készítse a lézerágyúkat, nem maradt más választásunk! 

- Igenis uram, a kitermelést leállítottuk, az energetikusok mindjárt megoldják az 
energiaátcsoportosítást, a fegyverek pillanatokon belül feltöltődnek, és akkor 
odapörkölünk ezeknek, legyenek is bárkik! 

- Helyes. Szóljon, ha készen állunk. 
 
 
*** 

 
- Mi tagadás, ezt egész jól megkomponálta, Hangfelelős! Ennél frappánsabb üdvözlést 

el sem tudnék képzelni! 
- Köszönöm, Eminenciás uram, magam is úgy gondolom, hogy minden benne volt: 

barátság, kíváncsiság, kedvesség, tisztelet… 
- És hogy reagáltak? Nem hallottam a választ. 
- Még nem találták meg a hangot. De talán nem tartja szerénytelenségnek, ha azt 

mondom, ezen nem is csodálkozom. Hiszen ők sem gondolhatták, hogy él valahol egy 
hozzájuk hasonló, zeneszerető faj az univerzumban! 

- Minden bizonnyal úgy van, ahogy mondja. Adjunk még nekik egy kis időt, a legjobb 
lesz, ha még zenélünk egy kicsit, kétségtelen, ez a mi közös nyelvünk. Most játsszon 
nekik egy kicsit szerényebb művet, Hangfelelős, hogy megjöjjön a bátorságuk a 
válaszhoz. 

- Igenis, Eminenciás uram. Már tudom is, melyik következik. 
 
*** 
 
 

- Megint kezdik. Tartottak egy kis szünetet, de most megint robbannak a bombák. 
- Talán kissé mérséklődött a tűz. És érdekes módon nem találtak el semmit. 
- Igen, az első roham erődemonstrációnak tűnt, most viszont finomítanak, belőnek 

minket, vagy csak megadásra akarnak kényszeríteni, nem tudom. Mindenesetre 
elérkezett az idő a válaszra. Védelmi tiszt? Készen állunk? 

- Igen, uram, minden energiát a lézerágyúkra irányítottunk, már csak a tűzparancsra 
várunk. 

- Indítsák el a támadást! 
 
 
A filharmonikus flotta első űrhajója röviden felizzott, majd darabjaira robbant szét az 
űrben, ahogy az első lézernyaláb eltalálta. Sorra követte a többi: először az üstdobok, 
cintányérok, aztán a fúvósok váltak tűzgömbbé, de nem menekültek a vonósok és a 
szólisták sem, végül a karmesteri hajó kapott végzetes találatot. Ez utóbbi azonban egy 
finom manővernek hála túlélte a teljes megsemmisülést, és a bolygó felé vette az útját. 
Nagy szerencsével sikerült landolnia egy sivatagos részen, a hajó a földetéréskor azonban 
darabokra hullott. Csak egyetlen túlélőt sikerült összeszedniük a kiérkezett felderítő 
alakulatoknak, de ő sem volt túl jó állapotban. 
 



- Fúj, de ocsmányul néz ki! Milyen fajhoz tartozik ez a szerzet? 
- Nem tudom, nem láttam még ilyet, de ezeknek két ronda fejük is van, meg hat lábuk. 
- Ennek hiányzik az egyik. Biztos a landoláskor szakadt le. 
- Nem úgy tűnik, már beforrt a seb. 
- Kellett neked a mi bolygónkat támadni! Most szétlőlek te undorító szörny! – kiáltott rá 

dühösen a katona, de a szakaszvezető elkapta a fegyverét: 
- Várj! Lehet, hogy tényleg ez az egyetlen túlélő! Még szükségünk lehet rá! Meg kell 

tudnunk, miért is támadtak a bolygónkra. Még lehetnek társaik, és nem biztos, hogy 
velük is olyan könnyen elbánunk. 

- Rendben, vigyük be a központba! 
 
 
*** 
 
 

- Na, sikerült kiszedni belőle valamit? 
- Semmit. Nem reagál semmilyen ismert kommunikációs formára, ami azért is baj, mert 

lassan elpusztul, és még azt sem tudjuk, mit eszik, vagy hogy milyen gyógymódban 
kellene részesítenünk az életben tartáshoz. 

- Furcsa, hogy nem tudunk vele kapcsolatba lépni. Ő sem próbálkozott? 
- A nyelvekre, kódokra nem reagált. Mindössze kétszer kezdett el kapálózni azokkal a 

visszataszító lábaival… 
- Mikor? 
- Mindig akkor, amikor kinyílt az ajtó, de akkor mi sem hallottunk semmit a folyosóm 

bömbölő kórházi szignál miatt. 
- Hát ez érdekes. Hívják csak ide a kommunikációs tisztet! 
 
- Hivatott, uram. 
- Igen, maga a bombázás alatt mondott valamit, hogy a robbanások mintha ismétlődő jelek 
lennének… 
- A barátaimmal szoktunk hobbiból zenélgetni, ezért valamennyit konyítok a muzsikához, 
és… szóval biztos bolondnak tart, de nekem néhányszor úgy tűnt, mintha triolákat 
hallanék. 
- ??? 
- Egy egységre jutó gyors három hangot, aztán kettőt, két nyolcadot, ezek mintha 
tudatosan váltakoztak volna. És észrevettem más zenei elemeket is. Nyilván valami 
sajátos program alapján dolgozták ki a támadást. 
- Nos, az a helyzet, hogy ez itt az egyetlen túlélő, és semmi másra nem reagált, csak a 
kórházi szignálra. Nem próbálna meg valahogy a zenén keresztül kapcsolatba lépni vele? 
Magam is furcsának tartom ezt az ötletet, de a semminél talán több. 

 
 
*** 
 
 

- Telepvezető úr! Ez aztán a muzikális szörny! Bevittem a kórterembe egy kis 
szintetizátort, azon pötyögtem neki néhány egyszerű dallamot, és úgy kalimpált, hogy 
attól féltem, elszakítja a hevedereket. 

- És? Sikerült valahogy kapcsolatba lépni vele? 



- Ugyan semmilyen hangot nem ad ki, de biztos voltam benne, hogy jelezni akar 
valamit. Erőlködött, a két torz feje össze-vissza mozgott, szóval arra gondoltam, 
beviszek egy mikrofont, és rögzítek mindent az összes hangtartományban. 

- És? Kérem, mondja a lényeget! 
- Uram, ezek ultrahanggal kommunikálnak! Hallgassa csak meg! Áttettem a rögzített 

hangokat a mi általunk érzékelhető frekvenciáinkra, íme. 
 
 

- Ejha! Nem is olyan rossz! Egész szép zene. Gratulálok!  
- Hát, a muzsika az övé…  
- Persze. Nem is ez a fontos, hanem az, hogy elindult-e valamilyen párbeszéd. 
- Nagyon lassan megy, de már eljutottunk egy alapszintre. Kidolgoztam egy viszonylag 

egyszerű zenei abc-t, a hangokat, hangsorokat szavaknak feleltetve meg, ezeket 
egymás után lejátszottam, aztán variálni kezdtem, és idővel elkezdte megérteni, mire 
akarok kilyukadni. A lényeg tehát, hogy elindult egy kezdetleges kommunikáció. 

- Tudok vele beszélgetni? 
- Megpróbálhatjuk, de egyelőre sokat ne reméljen. 
- Muszáj kikérdeznem, mert az orvosok szerint annyira rossz bőrben van, hogy 

bármikor elpusztulhat. 
- Rendben, akkor kezdjük. Csak tegye fel a kérdést, aztán a számítógép a program 

alapján átalakítja zenei jelekké, utána pedig hamarosan hallhatjuk a válaszát, egy 
hanggenerátor segítségével. 

- Jó. Tehát. Ki vagy? 
- Hangos felelet – jött a géphang adta válasz. 
- Ezt nem értem. Ismételjük meg még egyszer a kérdést. 
- Hangos felelős. 
- Uram, most egy másik hangsorral válaszolt, próbál szinonimákat találni. Szerintem 

valami zenei vezető lehet, talán a hangok mestere, vagy hangfelelős… 
- Rendben. Akkor kérdezem: Miért támadtatok? 
- Nem támadás. Nem támadás. Zene, dallam. Kapcsolat – érkeztek a szavak a 

számítógép hangszórójából. 
- Próbáljuk akkor így: Bombák, robbanások, támadás. Mehet! 
- Nem! Nem! Dallam, ritmus, zene! 
- Ez valahogy nem tud kiszakadni a zene bűvköréből, vagy a zene nyelvén fogalmazza 

meg, hogy szét akartak minket lőni – gondolkodott hangosan a Telepvezető. – Akkor 
mehet még egyszer: Megtámadtatok minket, robbantottatok! Az nem zene! 

- Zene. A ti zenétek. Ti dallamotok. Ti hangszer… 
- Uram, nagyon fáradt, hamarosan elpusztul, ne erőltessük tovább… 
- De, de igen! Éppen ezért kell mindent megtudnunk, amíg még lehet! Fordítsa neki: 

Milyen dallam? Mi nem zenéltünk!  
- Dallamok, ritmus a bolygóról. Hetek óta. Szól a zene. Gyönyörű… 
- Már alig él, hagyjuk pihenni… 
- Várjon. Mit érthet az alatt, hogy mi is folyamatosan zenélünk? Nem voltak itt 

koncertek, arra gondol, hogy a munkások rádióztak, vagy zenét hallgattak a 
szállásukon?  

- Nem, uram, valami folyamatos tevékenységre céloz, ők valamit úgy értelmeztek, hogy 
ezen a bolygón óriási zenebona szólt állandóan… 

- Telepvezető úr! A munkát megindítjuk, kérem, adja ki a parancsot – lépett ekkor a 
kórterembe egy másik tiszt. 



- Rendben, indulhat – válaszolta a kapitány oda sem nézve, mert még a tekintetével sem 
akarta elengedni ezt a támadó idegent, akivel végre sikerült kommunikálni. A parancs 
kiadása után néhány másodperccel beindult a munka, amely így is túl hosszú ideig 
szünetelt, azonban néhány óra elteltével biztossá vált, hogy egyelőre nem kell újabb 
támadásra számítani, ezért az energiát újra a munkaterületekre irányították. A szörny 
ekkor eddig nem mutatott izgalomba jött, minden végtagjával csapkodni kezdett, és 
azonnal beindult a hanggenerátor is: 

- Zene! Zene! Megint zene! Muzsika! Elindult! Szól a zene! 
- Milyen zene? Azonnal állítsanak le minden rádiót, szignált a kórházban! Ki kell 

szűrnünk, rá kell jönnünk, mit hall… 
- Uram! A robbantások! – kiáltott fel a kommunikációs tiszt. – Az előbb azt mondta, 

hogy a mi hangszerünk! Mást nem érzékelhettek, csak a robbantásokat! 
- A bányai tevékenységre gondol? 
- Igen! A támadás óta szünetelt a munka, de az előbb újraindította! Nem véletlen, hogy 

most kezdett el őrjöngeni! 
- Zene, szól a zene, ezért jöttünk, mi is zene, mi is zene nektek! 
- Csak nem arra gondol, hogy ők a robbantásokat vélték valamifajta zenének? 
- Azt hiszem, uram, hogy erről lehet szó.  
- De hát hogyan? 
- Az egyes területek berobbantásához rendkívül összehangolt detonációkra van szükség. 

Egymást követik a kisebb és nagyobb robbantások, sorozatokat, egyfajta ritmikát 
alkotnak. Sőt dinamikájuk is van. Az interferenciák elkerülése érdekében ráadásul a 
különböző, egymáshoz közeli telephelyek kis kihagyással indítják be a programot, ami 
tűnhet egyfajta kérdés-feleletnek is. 

- Na de hát az nem zene… 
- Mi nem halljuk annak, de ők minden bizonnyal átfordítják maguknak. Gondolja csak 

meg, most is zenei hangokkal kommunikálunk… Miért ne értelmezhetnék úgy, hogy a 
robbantás-sorozatok hangsorok, zenei művek? 

- Akkor… Akkor tehát nem is akartak minket megtámadni? 
- Nem, zene! Kapcsolat! Én vezényel… Én Hangos felelelős. Hangos mester. 
- Hangfelelős! – kiáltott fel a kommunikációs tiszt. Ő volt a hangfelelős! 
- Telepvezető úr, az idegen hamarosan elpusztul, teljesen elgyengült.  
- Hall? Zenémet hall? Ti hall? Zenémet? Rögzít? Nagyon fontos? Rögzít a zeném? 
- A támadásukat a mi robbantásaink mintájára komponálták meg, ez az ő zenéje volt! – 

magyarázta a kommunikációs tiszt, aki egyre jobban értette a rettenetes külsejű 
idegent.  

- Na és? – kérdezte a Telepvezető. – Valamilyen módon rögzítették a támadást? 
Megmaradt annak a ritmusa, vagy valami? 

- Sajnos nem, erre nem figyeltünk… 
- Zeném? Megvan? Utókor? Így nem hal, nem hall, nem meghal, ha nem hall. Más… 
- A hangmester mindjárt elpusztul -  mondta az orvos némi együttérzéssel a hangjában. 

A Telepvezető pedig ezt válaszolta a számítógépnek: 
- Nem rögzítettük, nem tudtuk, hogy zene. 
-    Most rögzít. Most zene. 
 
Ezek voltak a hangfelelős utolsó szavai, a kórteremben állók pedig megértették, hogy 
utoljára még el akarja énekelni élete főművét, ezért kikapcsolták a fordítógépet és csak a 
hanggenerátorra figyeltek. A szörny a két fejével két szólamban énekelt, vagy inkább adta 
ki a hangokat, és mindenki elámult: még soha nem hallottak ilyen szép zenét! 
 


