
Nyerd meg a Science in Fiction sorozat következő két kötetét:

• Jacek Dukaj: Extensa – Regény az EPR-paradoxonra
• Harald Voetmann: Plinius szerint a világ

Jelöld meg a helyes választ a regényekhez kapcsolódó kérdéseknél a részletek elolvasása után. Kitölthe-
ted csak az egyik kérdéssort, de mindkettőt is.  A kitöltött kérdőívet add le a Typotex Kiadó standján (K 
15). Április 25-én a két könyvből 3-3 példányt sorsolunk ki. A nyerteseket e-mailben értesítjük, ezért ne 
feledd megadni nevedet és  e-mail címedet! 

Név (nyomtatott betkkel: el):………………………………………………………............................

E-mail cím (nyomtatott betűkkel):…………………………………………………...........................

J a c e k  D u k a j :  E x t e n s a  –  R e g é n y  a z  E P R - p a r a d o x o n r a  c .  k ö n y v é n e k  r é s z l e t e  a l a p j á n

Hol található a neocortex?
1. agykéregben
2. homloklebenyben
3. a fülben

Mi a (vákuumbeli) fénysebesség pontos értéke?
1. 600 000 m/s
2. 299 792 458 m/s
3. 1 milliárd m/s

Mi a dejá vu kifejezés szó szerinti jelentése?
1. emlékeszem rá
2. pont erre gondoltam
3. már láttam

Melyik könyv ihlette Jacek Dukajt első saját műve megírására?
1. Ray Bradbury: Fahrenheit 451
2. Stanisław Lem: Nyomozás
3. Frank Herbert: A Dűne gyermekei

H a r a l d  V o e t m a n n :  P l i n i u s  s z e r i n t  a  v i l á g  c .  k ö n y v é n e k  r é s z l e t e  a l a p j á n

Hol és mikor élt idősebb Plinius?
1. Ókori Hellász, Kr.e. 1. sz.
2. Ókori Róma, Kr.u. 1. sz.
3. Ókori Egyiptom, Kr.e. 3. sz.

Milyen irodalmi díjra jelölték Harald Voetmannt?
1. Finlandia-díj
2. Nebula-díj
3. Északi Tanács Irodalmi Díja

Melyik híres személyiség szenvedett az epilepszia betegségében?
1. James Dean
2. Julis Caesar
3. George Orwell

Az emberi test mely részét használták az ókori rómaiak az epilepszia „gyógyítására”?
1. mellékvese
2. vér
3. köröm

Olvass a sorok között!

 Az itt megadott e-mail 
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bizalmasan kezeli, nem 
adja ki harmadik félnek. 
A nyereményjátékban 
résztvevő fél jelen kér-
dőív kitöltésével tudo-
másul veszi és elfogadja 
a játék fent írt feltétele-
it, továbbá engedélyezi 
e-mail címe bekerülését 
a Typotex Kiadó hivatalos 
hírlevelébe.



Éjjel, a csillagok alatt, amikor az arcomat égette a nagy láng, és a hátamat csap-
kodta a hideg szél, úgy sodort az extensába a két hatás szimmetriája, hogy szinte 
meg is feledkeztem emberi testemről. A neocortex lassan életre kelt, sokmérföldes 
agytekervényei belefonódtak az idegrostjaimba, az idegnyúlvány-kereszteződésben 
megtelepedett egyetlen reprozív részecske billiónyi új idegpálya előtt nyitotta meg az 
utat, és mindegyik a hold logikai struktúrájának roppant lebenyeiben: a félig szerves, 
párhuzamos processzorok végtelen soraiban vert gyökeret. Ennek a – valójában 
csillagászati – agynak korlátozást jelentett volna a mérete, és lassította, bonyolította 
volna az agyi folyamatokat, ha nincsenek elvetve bőséggel a reprozív molekulák, ha 
nincs az eredeti Mag utolsó, nem hasznosított része, amely a kezdet kezdetén vörös 
erdővé alakult, és végigterjedt az egész agykérgen, kifejlesztette gyökérrendszerét, 
ezért belső gondolati folyamatai a fénysebességnél gyorsabban jelentek meg, ezernyi 
reprozív kapun keresztül pattantak egyik modulról a másikra. Nem sokáig várattak 
magukra a mellékhatások: a folyamatos déjà vu, az elnyújtott percepció állapotában 
kezdtem élni, már semmit sem láttam teljesen újnak, meglepetésszerűnek, mindenre  
e m l é k e z t e m . Nem ténylegesen, de nem tudtam megszabadulni ettől a mentális 
aurától. A neocortex a beszédközpontokba is behatolt, ez pedig visszatérő dadogást 
okozott, ezért csak nagy nehezen tudtam a nyelv grammatikai szerkezeteibe foglal-
ni a gondolataimat. Különböző furcsa dolgok társultak a szinte katatón állapotok-
hoz, előfordult, hogy tíz-húsz percig, negyedórákig egy fűszálat bámultam, vagy a 
felhőket lestem az égen, aztán nem tudtam megmondani, tulajdonképpen mi ragadott 
meg bennük annyira. Na és ott voltak az álmok, olyan álmok, amilyeneket azelőtt 
sosem álmodtam – a Hatos holdja jelent meg álmaimban. Ízekre szaggattak, a hiszté-
ria határán ébredtem, értelmetlenül hebegtem valamit, ziláltan, nemegyszer vizelet-
ben és ürülékben tértem magamhoz, percekig nem tudtam parancsolni a testemnek, 
a kezem abszurd gesztusokat tett – nem létező tárgyakat próbáltam kézbe venni, 
összehangolatlan görcsökben rángatott az extensa, remegett a lábam, a Szemek és 
a Fülek valamilyen sugárzásvízió forrása felé fordultak… Mély és sötét volt a hold 
tudattalanja, a gondolatok sűrűk és zsírosak, átlátszatlanok, úgy fulladtam bele, mint 
a fekete olajba. Miután fölébredtem, egy pillanatig még  é r e z t e m  ezeket a lidérc-
nyomásokat, de minél intenzívebben próbáltam fölidézni, ismert szavakba foglalni, 
megérteni őket – annál gyorsabban illantak el előlem; és csak az olajos lerakódás, a 
fekete iszapréteg maradt – minden gondolaton, minden érzékelésen. Csak azt tudtam, 
hogy nagyon fájt – ott, a hold álmaiban.

Kicsoda Jacek Dukaj?

Jacek Dukaj 1974-ben született Lengyelországban, Tarnów városában. A Jagelló 
Egyetemen tanult filozófiát. Első sci-fi élménye Stanisław Lem Nyomozás c. regénye 
volt, melynek hatására megírta első saját művét ebben a műfajban, ekkor 16 éves volt.
Ezután sorra jelentek meg újabb írásai a nagyhírű Wydawnictwo Literackie gon-
dozásában, melyekért rangos irodalmi díjakat nyert. Így 2009-ben Jég c. monumen-
tális regényéért az Európai Unió Irodalmi díját is elnyerte. Dukaj könyveit a kom-
plexitás jellemzi. Gyakran írják a kritikusok, hogy egy-egy rövid történetében több 
gondolat van, mint sok más író egész életművében. Népszerű témája a technológiai 
szingularitás, a nanotechnológia, a virtuális valóság - így több műve sorolható a hard 
sci-fi műfajába. Ugyanakkor stilisztikai bravúrossága miatt sokan inkább szépírónak 
tartják, mint sci-fi írónak. A cyberpunkra példa az Iskola c. novellagyűjteménye, az 
alternatív történelmi sci-fire pedig a Jég és a Az éjszaka előtt c. regényei.

JACEK DUKAJ: Extensa 
Regény az EPR-paradoxonra



Idősebb Plinius

Emlékszem, hogy az első gladiátorküzdelmek, amelyeket láttam, csupán ártalmatlan 
fegyverbemutatók voltak, ahogy ez egy északon található kisvárosban szokás, ahol a 
bekövetkező halálért vagy sérülésért senkinek sem kell megfizetnie a lanistát. A he-
lyzet azonban megváltozott, miután anyám belehalt egy kísérletbe, hogy megszabadul-
jon még egy porontytól, akinek származása megegyezett az enyémmel. Apám, aki 
epilepsziában szenvedett – és, jegyezd meg jól, ezt nem hirdették fennhangon –, min-
den évben megállapodott a következő évre megválasztott aedilisszel,  hogy tavasszal 
fedezi egy halott eltemetésének minden költségét. A játékokat továbbra is az aedilis 
neve alatt rendezték meg, s apámat semmilyen külön tisztességben nem részesítet-
ték, amiért ilyen tekintélyes summát bocsátott a rendelkezésére; viszont ő rendel-
kezhetett a halott teste felett, megihatta a vérét, ami állítólag az epilepszia ellenszere, 
ezt egy római útja során hallotta, ráadásul különböző nyavalyák orvoslására jogában 
állt eladni az elhunyt testrészeit. Mielőtt a hulla kihűlt volna, száját közvetlenül a 
sebére tette és ivott, s még mielőtt leszállt volna az alkony, számos öregasszony dör-
zsölgette gyulladt fogínyét a halott harcos egyik fogával. Az áruk évről évre többe 
kerültek, s a halott kora, népszerűsége, megjelenése és általános egészségi állapota 
nem befolyásolta az árat. Csak az számított, hogy a hajtincs képes megakadályozni a 
kopaszodást, a bőrszíjon nyakba akasztott nagylábujj enyhíti az ízületi gyulladást, az 
ujjcsont megvéd a háromnapos láztól, az összezúzott, ecetben feloldott here növeli a 
termékenységet, az ezüstkapszulába tett nyelvdarab szopogatása megvéd a szemmel 
veréstől és a viszonzatlan szerelemtől. Az az érzésem, hogy nem létezett pontosan 
kidolgozott rendszer, mind a hiedelmet, mind apám reklámszövegét az adott vásárló 
szenvedése határozta meg. Az üzletet az élet minden kellemetlenségéhez hozzá lehe-
tett igazítani. A halottal kapcsolatos éves költségek busásan megtérültek. A Novum 
Comumban megrendezett gladiátorküzdelmek – ezek felváltották a piactéren tar-
tott szerény eseményeket, melyek elsődleges célja az volt, hogy a város előkelőségei 
kivonulhassanak ünnepi ruhájukban aktuális ügyfeleik, adósaik és talpnyalóik kísé-
retében – más városokból is vonzották a közönséget. Mindannyian dögrováson lévő 
szerencsétlenek voltak, s egyáltalán nem élvezték az eseményt. A város szélén, a pa-
laestra mögé, fából primitív amfiteátrumot építettek. A lecsapolt ingoványos terül-
eten még a legforróbb nyári napokon is dagonyázni lehetett a zöldes fekete sárban.  
A küzdelem általában hamar véget ért. Aki először zuhant a latyakba, halott volt, s 
erre rendszerint nem kellett sokáig várni, így apámnak csak ritkán kellett a győztes 
kezeltetését is fedeznie. A hullát sebtében kocsira dobták. Jómagam a kocsis mel-
lett ültem a bakon, miközben apám összekuporodva a halott fölé hajolt a platón és a 
sebéből ivott. Mire hazaértünk, az ajtó előtt már hosszú sorokban tolongtak a vevők. 
Minden évnek megvolt a maga slágere. Ebben az évben valaki elterjesztette, hogy a 
máj mindenre hatékony gyógyír, és most százával lökdösődtek a szegény szerencsétle-
nek, hogy hozzájuthassanak egy darabkához. Jövőre majd a lép lesz a legnépszerűbb 
vagy a hüvelykujj körme. Természetesen senkit sem engedtünk be azelőtt, hogy 
minden vért lecsapoltunk, minden szervet feldaraboltunk és árkategóriák szerint 
lavórokba meg tálcákra ne tettük volna az átriumban. Erről nem mondhatok többet. 
Mire apám meghalt, tizenhat gladiátor véréből ivott, ajkát sebükhöz érintve magába 
szívta a nedűt. Talán ez tartotta életben. Erről nem mondhatok többet.

HARALD VOETMANN: Plinius szerint a világ

Harald Voetmann (1978) klasszika-filológus, aki elvégezte a Dán Írói Kollégiu-
mot is. 2010-ben megjelent Plinius szerint a világ című regényéért az Északi Tanács 
Irodalmi Díjára jelölték.


