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A S.ZIGET
Alakitsunk közössdget !

Artir*eg azember szämära nagyon fontog hiszen azmagät azember szabadsägät
jelenti. Sokan a szabadsäg fogalmän a függetlensdget 6rtik, pedig az 6pp a szabadsäg

ellentdte. A szabadMg egy emberi viszony. Egy közöss6g adhatja meg, viszont ez a

közössdg meg is foszthat töle.
A minden emberi kapcsolatt6l elzdrt ember pdldäul egy lakatlan szigeten csak

lätszdlag szabad. Ott a term6szet törvÖnyei uralkodnak, amelybenincsen beleszdl6sa.
Csak elfogadhatja azokat.

Ha egy szigetre sok ember 6rkezik, s elindul a maga ritjän, mert ö "szabad" akar
lenni, csak sajdt magfudl akar gondoskodni, akkor az 0hs0g az embereket elöbb utdbb
az egymäselleniharcrak6nyszerltt. Sajäterdekeben amäsikellenfordul. Az emberek
räjönnek arra, hogy tulajdonkdppen eglmäsra vannak utalva. Törvdnyeket kell
hozniuk, mäsk€ppen elpusztulnak.
Ezdrt tartom fontosnak a közössdget !

Nagy lldikd 10.0. (1989)

A tärsada I om ki alaku läsa egy la katlan szi geten
Kr6nika

" 1 999-ben a 8. 9. 6s 1 0. osztäly tanuldi a Csendes-6ceänon egy haj dkiränduläson vettek
rdszt. Összesen szäzan voltak. , Egyedül ökvoltakahajdn, mert az iskola szemdlyzet
ndlkül bdrelte azt ki, egy egdsz esztendöre. Szülök, tanärok, nevelölq azokakikjogilag
felelösek 6rtük, olyan elektromos kommunikäcids berendezdsekkel rendelkeztek,
melyek a kötelezö gondoskodäs 6s felelössdgvällaläs elöiräsainak 1007o-osan eleget
tettek.
Nem volt hät szüksdg szemdlyzetre sem, mert a legmodernebb automata hajd volt,
robot-g6pekkdszitettdkel areggelit, ebddet, vacsorät, ökfeszitettekki avitorläkat, ha
frijtaszdl,shabeälltaszdlcsend,beindftottäkamotorökat. Öktartottäkakapcsolatot
aszfuazfölddel, amikor a hajd messzi tengereken bolyongott.
Egy hajnalban a fiaüalok, egy lakatlan sziget partjän dbredtek fel, csuromvizesek

voltak 6s fäztak...a haj6 eltünt."
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A Sziget

Mit tanäcsolnäl a többieknek?

En, ha szdhoz jutn6k, azt tanäcsolndm, hogy elöször is välasszuk meg azt, akire
mindenki hallgat, fövez€mek. utäna kutassuk ät a szigetet, hogy vannak-e m6g
emberek rajtunk kfvüI. Ezutän dpltendnk häzat bambuszbdl, arra az esetre, ha soha
többet nem taldlnak meg.

Kacsö Enikö

E
ld,gy reggel a homokos tengerparton dbredtem. Fäztam, a levegö is hideg volt, de
räadäsul, mdg csupavizes is voltrm. Mikor körülndztem, Iättäm, hogy a haj6 sehol, a
barätaim is 6julüan fekszenek a homokban, 6s ugyanügy 6bredeztek mint 6n.
Mind tanäcstalanok voltrk, 6s amikor räeszmeltünk, hogy mi is törtdnhetett val6j äban,
pänikba estünk, de a hideg lehütötte a forrd fejünket, 0s lgy mindenki, minden
megbeszdlds ndlküI, elindult egyszerre egy szdltöl vddett helyet keresni.
A gyengdbb idegzetüek, mdg akkor is, a mär ezerszer feltett k6rd6seket hajtogattäk:
- Hol vagyunk ?

- Hol a hajd ?

- Mi törtent vele ?

- Eletbenmaradunk ?.
De mivel senki sem tudott välaszolni, lassan ök is elhallgattak.
NemisolyanhosszümeneteldsutäntaläItunkegymegfelelöhelyet, amelym6g szäraz
isvolf ügyhogymegprdbältunktüzetgerjeszteni. szerencsdreezkönnyenment,m6g
gyufa ndlkül is, mert a fdlelemnöl is nagyobb az önfenntartd ösztön az emberben, ez6rt
el6g taläl6konyakvoltunk. Leültünkatüzkör6megbeszdldsre. M6g avagänyabbfirfik
is csak rdmtilten dadogtak Igy hät az okosabbak közül n6hänyan el6g jdzanul tudtak
hatärozni,milegyen. '
A besz6lget0s ldnyege leröviditve:
- Hol lehetünk, mi törtent a hajdval, eletben maradunk ?

Körülbelül ezek a kdrddsek hangzottak el, amelyekre a "nagyfiük" sem igen tudtak
välaszolni.
Vdgre akadt egy gyere§ akin nem tört ki a pänik, 6s szakszerüen körtilhatärolta azt a
területetaCsendes-dceänon, aholmilehetünk. Arraak6rd6sre, hogyhollehetahaj6,
aztvälaszolta:
- Nem tudom , de azzal ne is törödjünk; azt javaslom, hogy fllapltsuk meg, mi hova
kerükünk, j6rjuk körül a szigetet !

Mivel mindenki helyesnek tartotta az ötletet, elindultunk a sziget felfede zösfue.
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C6l: A tülelös
Feladatok:

1. Megbeszdldst tartani
2. Vd.lasszunk magunknak vezdrt (titkos vä.lasztdssal)

3. Földer{teni a terepet

4. Betegellätäs
5. Közössdget ldtrehozni, megszervezni
6. Munkamegosztäst ldtesfteni.
7. Elelem 6s ital biztosftdsa
8. Törvdnyek megfog almazisa
9. A csoportvezetök välasztdsa
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A boldogsäg szigete
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Lefeld az örsziklärdl

Milyen gyönycirüek is ma a csillagok -
gon«lolom, miközben lefel6 ballagok
este a ldpcsön az örsziklärdl,
S az dgre szögezve tekintetem
elcsrisztam, s most fäj,..valahol.

MoulGergely

Karäcsony elött

Felönk küldi jeges szeldr
Tdlidö,a nap kdsön kdl,
Eljött a t6l,s hideg kez6r
Most vdllamra t6ve mesÖl.

Ruzds Veronika



pnöpnöea

Kr6nika.

t t-f\f, 
rc karendäriumos, ugye egy h6nap mürva resz karäcsony este. Ez az 5.

esztendönk a szigeten.

- Gondoltam rä. szdltam a papnak. Meg k6ne ünneperni sz6pen. szüreinkrör m6g
semmi hfr. Nem jerenkeztek, de most mär megdrünk a sajät räüunron is. Igaz, hogy
szüleink nagyon hiänyoznak. Räjuk gondolunk majd Szentest6n.

- csodälatos, hogy milyen jdrdtet teremtettünk itt. van häzunk, zördsdgeskertünk,
ällataink, s mdg szabadidönk is. A Boldogsäg-szigetdnek nevezhetn6nk, ha nem
lenndnkegyedüI.
* Allj! Megörülök egy haj6!

-Egy csdnak az, nem lätod. Ndgyen ülnekbenne.
A mäsik elkezd kiältozni: - Testvdrek,gyertek!

- Emberek jönnek, emberek drkeztek!
Acsdnakotahuilämokegyreközerebbsodorjäkaparthoz. Aszigetn6perohanapart
fel6. A hdzbdl, a bokrok közür, az erdöbör, a sierrdisa minoen iraiyaudi. Az tirszikrän
ä116 meglengette a sziget z iszlajilt. Az ersök mär csak 100 m-re vortak a cs6nakt6l,
mikorannakorraahomokbafölemelkedett. Abennürökkiugrottrk,azegyikkezdben
villant valami. Hangos dörren6s. Mindenki megdermed! megäIlt. A vezäiettire esett.
Az idegen szava elejdt vette annak, hogy seg(tidgdre siessenek:

- Ha valakimegmozdul lövök!
A dermedtsdg rÖszben a fdlelemböl eredt, de inkäbb tarän abbdr, ami megfagyasztotta
a sziget lakdinak sziv6bea a.v6rt erre a tragddiära soha senki nem gon-dolt.
A szörnyü 6s ronda vatdsägra dbredtek, i ,.* tudtak sem melmozourni, semgondolkozni. A r€mület megbdnftotta öket. A mäsik rräromnär is fägyver vort.

-Eddig minden nez6zs6ggel megbirkdztunk _ gondolta a bölcs.,,
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Fantdzia

Mtrnarntifekttdjön hasra! -hangzottak el a rönüsztö szavak. A ndgy idegenkörttl-
ment,mindenkikezitmegkötöztdk,majdmegmotoztdköket. Gyerelcfaragtakdsekös
mds egyszertl harci eszkdzök kertlltek a földre. Ki gondolta volna, hogy egyszer
komolyabb fegyverekre is sztlksdg lesz. A gyerekek fejöben megvdlaszolhatatlan
körddsek keringtek: kik ezek, mi6rt jöttek... ?

Kdsöbb a sziget laköit egy lrclyre tömörttettök, 6s egdsz nap ott örizte öket az egyik
i d e g e n. E gy e mb e rr ö I azo nb an t e lj e s e n me glfe I e dk e zt ek. Az ö r s zikl dn dll ö ö r s ze mr ö l.
Ö is orah az idegeneknek, kezdetben azt hitte, hogy egy közelben horgonyzö hajdröl
jöttek, akik haza tudjdk vinni öket a szigetröI. De az elsö lö'v4sek eldördtll€se utdn
rdjött,hogyezekazidegeneknemjdszdnd€kkaljöttekhoudjuk. Utta,mikoravezir
elöre esett a homokban, 6s azt, amikor a tdrsait hdtakötözött kezekkel elhurcoltdk az
erdöbe. Ekkorkereseu magdnakegyvddettzugot, aholbiztos, nemtaldljdkmeg. Csak
az öj lep le alatt j ött e lö onnan, tudv a, ho gy s e git enie kell a többieknek. Ellop d dzott a
tdborig,aholtdrsaitörizJik. Szerencsörecsakegyörvolt,azisel|ggdkdbadllapotban,
afliradsdgtöL. A következö pillanatban azonban mdr djultan tertilt el aföldön, mert
azörszeffi egy kdkuszdiöval hdtulrölfejbe vdgta. Majd elkezdte kioldani atöbbiek
küteleit. Mdgafeldndlsemtartott,mikoramdsikhdronidegendrkezettvissza. Puska
mostnemvohegyiknekakezöbensem,igyaszigetlaklinyugodtanrdjukrowottak. Pdr
perc mulva a nögy betolakodö ott fektldt a földön megkötöue. Ekkor következtek a
vallatdsok, ös csak most jöttek rd, hogy mekkorafdlre€rtösek törtöfitek ezalatt az egy
nap alatt. AzidegenekhajdtOrtlttekvoltak, ismdrmdsodiknapja sodrddtakatengeren.
Mikormegldttdkapartokat, azthittdk, hogy egy lakatlanszigetre dfiek,mert eza sziget
nemvoltmegjelölve atörk€pttkön, ös igencsakmeglepödtek, amikortöbb tucat ember
r o hant fe I öj tik ki dlt o w a.

Emiatt a fdlreörtös miatt ltalt meg a sziget vezetöje is. De szerencsdre, ennek a
borzalomnak mdr vige, 6s nrcst mdr nyugodtan kösztllödhetnek a kardcsonyra.

NemesZsdfia

Krdnika

(crl
L.* egy valaki szdlalt meg, a legegyügyübb, akit a többiek butänak tärtottak.

Eles hangon visitott:
- Mi is magyarok vagyunk!'
S a tämaddk zavarba jöttek, elbizonytalanodtak, mi pedig közelebb, egyre közelebb
kerültünk ho zzäjuk. Öt perc mrilva megkötözve, lefegyverzve feküdtek elöttünk."



A közöss6g törv6nyt ül
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A mäsodrendü vädlott visszaemldkez6se lBerdefi György/

t Ro** " 
fö]6rre vittek minket. Grizsbakötve hozzäkötörtek egy fähoz, (merr

valamelyik hülye kitatälta, hogy a winetouban is fgy csinältäk) s elymästöl olyan
tävolsägratettelghogynetudjunkbeszdlgetni. Aruhämm6gcsuromvävoh6sfäztam.
Mdg fel sem fogtam, hogy turajdonkdppen mi is törtent körüröttem.
Minden olyan gyorsan ment v6gbe...

...ds märmeg is voltunkkötözve. Märminden k6sö volt, s m6g csakmeg se tudtuk
magyaräzni, hogy mi6rt löttük Ie közülük az egyiket (a halott tärsukat mär nem
tämaszthattuk fel !). F6ltem, hogy minden kihallgatäs n6lkül felakasztanak az elsö fära
vezetöjükhaläIädrt. Egy-egy örtäIl(tottakmelldnk, atöbbieknagyrdszt sz6tsz6r6dtak
kunyhdikban, de mintha mindenhonnan gyilkos szemek figyeltek volna minket.
szök6sre nem is gondolhattunk. pär sz6t elkapva az örök besz6lget6s6bö1, azt
összerakvakiderült,hogycsakestedöntikel sorsunkat. Lassan teltaz idö, färadtvottam
6s ideges, de valahogy vdgül m6gis sikerült f€lälomba zuhannom. Durva kezek
ebresztettekfel, hogy leszedj6kelzsibbadtv€gtagjaimr6lahrisombaväjddottv6kony,
indaszerü, erös köteleket. Idäig a köt6l tartott ügy, hogy m6g mo."u*i se birtam, s
ahogy most eloldoztak, elgdmberedett läbaim nem bfrtäk el hirtelen a testsrilyomat 6s
összeestem. Fölräncigältak, 6s a többiekkel együtt (megint) a föt6ne vezettek.
Este volt.

Märmajdnem mindenkime g€rkezett (mi voltunk adfszvenddgek!) Dühödt, söt6t
szemek villogtak ränk, ahogy elvezettek a tömegben nyflt vekony r6sen keresztüI.
Nagyvältozäsonmentdtközbenaföt6r, sm6g csakmosttüntfel, hogymindenhol tüzek
vilägftottäk be az eg6sz környdket. Elöttünk, egy nagy raasztal mögött ültek a
blräIdbizotMg tagiai. Az arcuk kifejezdstelen volt, nem voltak valami biztatdk.
Körülöttünk vdszjdsldan morajld emberfal vett körbe, kfm6letlenü1. A tuz f6ny6n6l
gyülekezö alakok ärnydkai megnyriltak ös mintha fdlelmetes täncot järtak
volnaaföldön. Amorajläsegyrehangosabblett. Egyesekmärdurvänränkkiabälrak,
hogy "GYILKOSOK' !

Nem sok jdt igÖrtek akörülmdnyek.
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A közdpsö nagyobb szdkröl feldllt a bir6. Hirtelen mindenki elhallgatott. Kicsit
värt hogy ezzelis Örzdkeltesse ennek a gyüldsnek a jelentöseget, majd minden sz6t
vdgiggondolva, beszdlni kezdett:

-Nemmindennapiesem€nyregyültünkittössze. 
Egdszddlutänazerremegvälasztott

biräldbizottsäggal együtt azon tanäcskoztunk, mit csinäljunk ezzel an6ggyel, akik
felboritottäk a szigetünk nyugalmäf hogy egy tärsunkat, a vezetönket megyilkoltäk.
Elsö (indulatos) haragomban mär megöltem volna öket, de nekünk nem szabad azzal
välaszolnunk, ahogy ök csinältäk, mert nem ismerjük az indlt€kaikat. Oldozzätok el
öket, hiszen ügysem tudnak innen elmenekülni ( legaläbbis 6lve nem ! !!). A ndpemet
pedig kdrem, - mint az üj megvälasztott vezetö -, hogy hallgassäk vdgig öket csendben,
6s tanrisitsanak egy kis megdrt6st iräntuk! Esz iräny(tsa döntdseinket 6s legyünk
embersdgesek is.Olyan volt mint egy szörnyü älom, a sz{vem a torkomban dobogott,
s tudtarn, hogy nem kevds a tdt, lehet, hogy az dletünkbe fog kerülni... ...s rem€ltem,
hogy barätaim is lgy 6rzik (bär nem besz6ltem velük), s öszintdk lesznek. De csak
hallgattak, s a hallgatäs most csak rontotta a helyzetet. Szdlni akartam, de nem j ött ki
hang a torkomon; majd mdgegyszer megprdbältam:

- Hadd mondjam el, hogy hogyan is kerültünk erre a szigetre. A viläg nagy
katasztrdfdt szenvedett el. A haj6nk hatalmas viharba került 6s valahogyan l6ket
kapott. Alig harmincan voltunk a feddlzeten. Mindenki fejveszetten rohangält 6s csak
a sajät dletdnek 6s 6rtdkeinek mentdsdre gondolt. A hajd vdszesen süllyedt. Az elsö
cs6nakokat m6r leengedtdk avTzre, s erösen kellett tartani, hogy meg ne döljenek. Az
elsök ügyetlenül, kapkodva lemäsztak. Tombolt a vihar! Egy fdrfi kiältotta el magät:
"nincsen el6g csdnak 6s pfuan itt fognak meghalni." Hirtelen kitört a pänik. A
leg6nys6get fdlrelökvemindenki amentöcsdnakokhoz rohant. Mi egy ndgyszemdlyes
csdnakba szälltunk be. Ellöktük a kis csdnakot 6s elkezdtünk evezni (mindenkin6l volt
viz, 6s pärnapi 6lelem. Ekkor mdg nem tudtuk, hogy milyen kevds is ez!). Hataümas

erövel dobältak a tajtekzd hull[mok. Prdbä]tunk mindl messzebb kerülni a süllyedö
hajdt6l, hogy a süllyedds közben keletkezett örvöny magäval ne räntson. A szit6l6
vizcseppekeltakartäkatöbbieketaszemünktöl,majdteljesenelvesztettüköket. Hiäba
kiabältunk, ahullämokelnyomt^äk ahangunkat. Ahajdkiäll6 orrätm6g lätnivdltük
a ködben, ahogy derdkszögben megdölve az v6gleg elsüllyedt. Alig egy 6räja mdg
együtt volt az egdsz tärsasäg a nagy tärsalgdban, 6s ki tudta volna, hogy mi lesz. De
hol van part 6s mi fog vämi r6nk? EnnAn a vizen 6s miutän a negyedik napon
elfogyott az 6lelmünk, mär teljesen feladtuk a remdnyt... Hfuom napi vergödds utän
reggelre 6rtünk ide. Mikor meglättuk tävolrdl a földet, alig akartunk hinni a
szemünknek. Azt Ilittük lakatlan lesz, hät nem az volt. Mikor mär tdrdig 6rt a vlz,
kiugrottunk a cs6nakbdl, s elkezdtünk rohanni a part fel6. Elöször csak pdr rongyos
ösembertlättunkfeldnkrohanni egy sziklamögüI, depfuperccelk6söbbmfuegy egdsz
falka csörtetett fel6nk.
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A Sziset 13

Morajläs futott vdgig a szigetlakdk között, de gyorsan elhalkult.
Folytattam:

-k6sek,bunkdkvoltakakezükben(aföldmtivelöeszközök). 
Nemtudtukmirevdlni

adolgot ! Azelsömärpfuszflzm€terevolttÖlünk, satävolsägfokozatosancsökkent.
Mellette egy örült ugrä16 alak futott, mint egy eszeveszett ügy sikoltozott. Az a
varäzsldtok? - k6rdeztem günyosan.

- Nem, - välaszolta a blrd - ez a szeg€ny - 6s a sorban elöreällt emberre mutatott -
együgyü ! Aföldelaöl jöttünk be 6ppen, amikorjelentenÖk az örsziklärdl, hogy csdnak
6rkezik. Ezdrt voltrk a kezünkben a szerszämok. De mi6rt löttdtek le a vezdrtinket?
Mi6rtkellettölni?

-Enmäskdppemldkezem, 
snem tudommetyikünkhibbantmeg? - l6pettelöre John.

Összerezzentem, de ö csak folytatta!

- Az atomhäboni kitört. Megszöktünk a hadseregtöI, €s egy kis csdnakkal ndgyen
kimerdszkedtünkanagytengene. Napokat,estekethajdztunk,kajandlküt. Egyikeste
egy hatalmas lobbandst lättunk az €gen 6s egy mäsodpercre minden f6nyözönben
ragyogott. Arra gondoltunk, hogy csalädunk, häzunk, mindenünk elveszet! €s hogy
most mi vagyunk az egyetlen nilelök. valahogy a tengeren egy olyan sävba kerültänk,
hogy minket nem drintett az atom sugärzäsa. Mär majdnem a haläl sz6l6n älltunk,
amikormeglättukeztaszigetet. Ldttuk,hogyemberekrohannakfdnk,mintazörültek.
Kapäsbdl az atomhäbon6ra gondoltunk, 6s az utdhatäsaira. Min€l közelebb kerültünk
a parthoz, ann6l közelebb kerültek ök is hozzänk. Nem tudtuk, hogy ezek sz6ttdpnek
vagy 6rdre borülva fognak könyörögni, hogy seg{tsünk nekik. Partot 6rtänk, rohantak
fel6nk, sehogyan sem tudtrm leätlltani öket. Eszünkben csak ajärvänyok 6s fertözö
betegsegek järtak. Es ezdrt felelmemben elsütöttem a vadäszfegyvert...nem tudtam,
hogy ezeketmdg nem drintette az atomsu gÄrzäs...

...Ilirtelen felbeszakltotta öt a bft6:

- Te vagy avezdrük ?

- Nem ! - välaszolta John hatärozottan.

-Mimindandgyencsakn(l6lökvagyunk 
!-vettemätaszdt. Egyhatalmaskatasztröfa

rülelöi.

- Mi is ! Talän tudtok valamit a külvilägrdl, hogy hol vagyunk? - k€rdezte
rem6nykedve a bfr6.
Teljes csend lett, egy pisszendst sem lehetett hallani, minden szem räm tapadt...
...Hirtelen r6jöttem, hogy €letünk m6g a kezükbe van. Csendesen visszaültem a
helyemre.

L
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- A negyedik vädlott älljon fel. - Felälltam. A birdsäg most engem fog kik6rdezni.

llärom tftsamat mfu kihallgattäk. Most 6n következem.

- Mondja el az Ön szemszögdbtil, hogy hogyan dördült el a lövds!

-Mäst€nsemtudokmondani,mintatärsaim. 
Mikormegszöktünkazalakulatunktdl,

mär tudtuk, hogy be fog következni a mindent elpuszt(t6 atomrcbbanäs, de amikor
val6sägban lättuk, megis 6riäsi csapäs volt. A csalädtagiainkra gondoltunk, akik
meghaltak. Nem 6rtettük, hogy mi mi6rt nem haltunk meg, de rigy gondoltuk, hogy

mi vagyunk az egyetlen tül6lök. Ez a tudat 6s a több napi 6hen 6s szomjan val6

hänykolddäs a tengeren szinte az örületbe kergetett minket. Mikor meglättuk a
szigetet, 6s hogy emberek is 6lnek rajta, nem arra gondoltunk, hogy nem vagyunk

egyedül mint tül€lök, hanem arra, hogy sugSrfertözöttek vagytok. De mivel nem volt
6lelmünk, 6s vizünk, ez6rt ki kellett mennünk a partra. Mikor lättuk, hogy rohantok

fel€nlq különbözö szerszftnmokkal a kezetekben, mdrminden örült gondolat megfordult

afejünkben. Enarra gondoltam, hogy meg kellene äll{tani titeket, hätham6gis kaptunk

a sugdrzäsbdl. En is arra gondoltam, hogy löni k6ne egyet, hätha a löv6s hangjdra

megäIltok. Johny elöbb lött, 6s meggyözöddsem, hogy igaz, amit ällit, hogy csak

vdletlenül talälta el azt a gyereket.

Leültem, 6s az ügydsz vette ät a szdt:

-A vädlottat szändokos emberölossel v6dolom, mentö körülmenyeket nem talälok, s

ez€rtk€rem abirdsägot, ltdlje a vädlottat hal6ka.

A vddö k€rt sz6t, s egy fiatal, karcsri nö ällt fel. Epedö tekintetek csüngtek

rajta...l6tszott, bdffrit mond, fanatikusan követik. Vajon mi6rt vällalta el a vddel-

münket? Mindenesetre megnyerö teremtes volt...

-Az elsö rendü vädlott az 6let€t v6dte. Az ismeretlen nep szinte az dletere tört. Az
ügyis nehdz lelkiällapotban levö fdrfi egyetlen kiutat lätott a megmeneküldsre,

m6gpedig,hafel6jüklö,tal6ndszheztdrnek. Esabbanapillanatbanazemberekvadul
közeledtekfel6;ösokkotkapott. Semmiresemgondolvacsaklött. NemitelheÜükel,
hiszen erös felindultsägäban követte el tettet.
Mi mäst is tehetett volna ?!

V6lem6nyem szerint az elsörendü vädlottat felmenthetjük vdtsdge al6l, hiszen ö

csakazt tette, amit valdszfnülegmi ismegtettünkvolna. Es különben is, annyival több

az esdly a tril6l6sre, min6l többen 6lünk a szigeten.
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Mindenki baszdlgetni kezdett. Nem tudtam, hogy sikerült-e megyözni öket, vagy
mdgmindigügygyülölnek. Tärsaimrandztem. ÖkistürelmetlenülvArtÄkazit€letet.
A bölcs felfillt az asztalt6l 6s fdlrement egy kunyhdba tanäcskozni a többiekkel.
Eveknek tüntek a percek, de v€gül csak kijöttek. Teljes csend tett. Feszülten vdrtuk
a fejlemdnyeket. A beszelgetesek abbamaradtak. Fäztrm 6s izzadtam egyszere.
Felällhkmind az öten, olyan lassan, hogy az mär fäjt.

- Ätgatot< fel, ti is, - mondta a bird 6s szeme mindent elärult - a biräldbizottsäg a
következö hatärozatot hozta:
Negy birdtärsammal azon a vdlemdnyen vagyunk, hogy nem indokolt a vädlottat
halällal büntetni. A tärsadalmunkban kialakult emberiesseget elöt6rbe helyezve, rigy
gondoltuk,hogymegbocMjtunknekik. Denecsakmidöntsünk!Ilyensülyosügyben
itdljen a közössdg! Ndpszavazäs mondja ki az it€letet.
Tiz perccel kdsöbb eldölt az eredmdny:

- A szavazatok szämät nem közöljük, mert itt a szigeten a szavazatok többsdgdt
mindenki elfogadja, tehätegy51 7o-oseredmdny is 100 7o-osnakminösüI. Aközössdg
tehät ebben az esetben avädlottakatfelmenti6s egy sz(wel, egy l6lekkel ünnepdlyesen
befogadja.

A krönikäs igy fejezi be a tört6netet:

"Az emberisög egy vilägkatasztrdfa äIdozata lett. Csodäval hatäros m6don a Sziget
lak6i €ltdk egyedül tüI. De fgy fennmaradt a rem6ny haloväny szikräj a, hogy a földet
egy üj, egdszsfges emkrfaj ndpeslti be, 6s egy olyan igazs6gos, szabad tärsadalom
bontakozik majd ki, amiröl mindannyian egyelöre csak älmodozunk. "

*
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