NikolaTesla-az emberiség újkorának to´´kéletessen
megakadájoztatottés eltu´´ntetett "Prométheusa".
-fantasi, sci-fi, internet opera.
(Ramzes-Pilatus-rebus10.)
Motto: Albert Einstein: "I´me Nikola Tesla - akit joggal
nevezthetu´´nka tudományoklordjának ."
(scr.:2011VII. 4.-17.)x/
(Music.:2011 VII.VIII.)
(Megj.:A to´´rténet, a ko´´vetkezo´´ screnplay to´´rténete, részben reállis tényeken alapul - lásd Seifer ko´´nyve-valamint az interneten találhato´
számtalan ,to´´bbezer(részbenkomoj , részben t félig "bulvár" szintu´´) cikkalapján készu´´lt. Persze részben fikcio´ , fantasí.Példáula Tesla apja mu
´´ko´´désének tengerparti heje, mej Nikolaszu´´letése elo´´tt volt-1856 elo´´tt , itt késo´´bbretevo´´do´´tt át -1856 utánra. Vagy a
"megtaláltautentikus bibliai tekercsk s a frigyláda leírása is fantasztikum,s a nanitleány úgyszintén ,- azonkívu´´l belekveredtek a sajátéletembo´´l is
jelenetek,( pl. a kupák eldobása ésszétszso´rása) ill. egyes jellemvonások "to´´rténetek"elképezsto´´ mo´don korespondállnak a saját gyermek,s
ifjúkorommal...stb.,stb..)
(Megj.:To´´bbekko´´zo´´tt " A szerelmes ido´´utazo´ "c. amerikaifilm egyes részletei alkalmazásával is készu´´lt escrenplay.)

Prolo´gus(pc1):E´va és Péter a tengerhezko´´zeli házukban enyelgnek.
Ido´´pont- 2023.
E´va:"(5b)Az, úgymond "idegenek" már békén hagynak minket?"
Péter:"(b)Az utolso´látogatásuk o´ta már igen sok év eltelt."
E´va:" (7v)Talán o´´regnek látszom?"
Péter:"(v)O´ dehogyis, - so´´tt!"
E´va:"(9b)Talán az a sok változás, amin keresztu´´l mentu´´nk, titkosmo´don lelassította az o
´´regedésuí´´nket, - én legalábbisúgy érzem magam, mintha (10v)állando´an 20 éves lennék."
Péter:" (10v)E´n ugyanúgy érzem."
Ekkorváratlanúl felhangzik a már ismert furcsa zaj s fény jelenik meg.
Akét (még ) "fiatal":
U´gylátszik , hogy korai volt a nyugalom érzet, (nevetve)vagy talánmár hiányoztak az idegenek?"
Ekkormegjelenik 4 "idegen".
Akét fiatal:(17b) "tudjuk , tudjuk baj van - azért jo´´ttetek."
Az"idegenek":"Jo´l mondjátok, valo´´ban igen nagy abaj."
Akét fiatal:(19b)" ... s ezúttal is kell a segítségu´´nk-avagy (némi gúnnyal) csakis mi tudunk segíteni."
Azidegenek:(21b) "Na - ne gúnyolo´djatok - sokkal nagyobb aveszéj, mint gondolnátok, mint bárki is
gondolná itt afo´´ldo´´n.."
Akét fiatal:(23b)" Na ki vele!"
Azidegenek: (24b)" Talán kissé to´´bb tiszteletet tanúsítsatoka fényévekkel elo´´ttetek járo´ szeméjeink
iránt.
Hogya tárgyra térju´´nk: Már tudjátok, hogy a mi szintu´´nko´´nlévo´´ entitások egyáltalán , vagy csak
allig-alligavatkozhatnak bele az úgynev. "homo-sapiens-sapiens"szinten lévo´´ civilizácio´k menetébe még azokéba sem, akiksokkal elo´´bbre járnak, mint a "fo´´ld" bojgo´lakosai. S egyáltalán bárminemu
´´ beleavatkozás végzetesko´´vetkezményekket vonhat maga után.
Ezlényegében ugyanaz a paradoxon, ami a múltba valo´ "ido´´utazást"illeti - mindegy, hogy 100 éve,

tegnap, vagy ma to´´rténik aku´´lso´´ változtatás, a távolabbi jo´´vo´´ben végzetesváltozásokat idézhet
elo´´.
Viszontti ketten még a homo-sapiens-sapiens szinten vagytokm ugyan , deugyanakkor részben
fejlettebb tulajdonságokkal is bírtok , semmiatt lehettek "megfigyelo´´k" a múltban, informácio´szerzés
céljábo´, amik neku´´nk segítségu´´nkre lehetnek.
Hogymiért jo´´ttu´´nk?: Már jo´´néhány fo´´ldi évtizede ,évszázada o´ta a civilizácio´kkal lakott bojgo
´kat - azokat,amik to´´bbé-kevésbé veletek azonos szinten vannak - nagyveszéj, ill. pusztulás fenyegeti,
ami sok esetben meg is to´´rtént.
Kétfajtaveszéj to´´rténik - de mi úgy gondoljuk , hogy ugyanannak aveszéjnek két változatáro´l van szo
´ - : Az egyik látszo´lagkevésbé szo´´rnyu´´ :
Azto´´rténik, hogy a bojgo´, civilizácio´ vevo´´készu´´lékeinek titkosított változataiban megjelenik egy
-teljessen identifikállhatatlan eredetu´´, heju´´, származékú- adás, mej nem mutatkozik be , hanem
egyszeru´´en 4-5-6-naknevezi magát (de to´´bbes számban), utasításokat ad egy kalitkaelkészítésére,
mejet meg kell to´´lteni minden elképzelheto´´életforma számára halállos gáz keverékkel.
Evvelcc. egyido´´ben a bojgo´ gyermekei ido´´ko´´zo´´nként merev, "zombi" állapotba esnek s
egyszerre skándlnak ijszo´´vegeket, hogy :" már útban vagyunk", "márko´´zeledu´´nk", "már
megérkeztu´´nk", stb..
Dea tiétekto´´l sokkal fejlettebb civilizásio´s identifikállo´ készu´´lékek sem érzékelnek sem ko´´zeledo
´´, megérkezo´´u´´rhajo´t, sem energia csomo´pontokat, sem féregjáratokat,egyszo´val semmit.
Ekkora kalitka fo´´lo´´tt megjelenik egy lassan ereszkedo´´ fénynyaláb (tehát semmiféleképpen nem
féregjárat, nemcsillagkapuféleség, so´´tt semmiféle kvantumeseményhorizontraemlékezteto´´ technolo
´gia).
Majdegyszerre csak a kalitkában ott terem egy allig láthato´ -identifikállhatatlan ku´´lseju´´, de
nyilvánvalo´an biolo´giaijellegu´´ - lény, mej ko´´veteli a bojgo´ (eleinte csakegyharmad két harmad)
gyermekálományának átadását,ku´´lo´´nben a teljes civilizácio´ pusztulásával fenyeget.
Aholteljesítették a ko´´veteléseket, ott vagy kihalt a társadalom,vagy uto´lag mégis csak elpusztították
o´´ket azidentifikállhatatlan lény (vagy lények - ugyanis megállapíthatlan,hogy csak a kalitkában lévo´´
egy lény voltjelen , vagy -valahol, hol?? - sokan mások?") - mégpedig úgy , hogyegyszercsak
szétterjedt - a "semmibo´´"? - egy halállosvírus, vagy méreg? , amej pillanatok alatt végzett a
civilizácio´(de csak az inteligens lényekkel ) o´´sszes egyedével.
De ha megtagadták a kérést, akkor azonnal létrejo´´tt a (méreg?,ko´rokozo´?) halállos valami
szétterjedése s az azonnali teljeselhalás.
Nemlehet tudni, hogy a lény, vagy mások? , irányítsák az egészet shogyan képesek mindezekre.
Csakannyit tudunk, hogy az "elvitt" gyermekek mintegy kiesnekaz ido´´bo´´l (s talán a térbo´´l is?),
mivel akár sokévtized után sem o´´regednek, azaz "zombi" féleállapotban "drogokként" szolgállnak a
lénynek,lényeknek(?).
Amásik eset talán még rejtéjesebb: Váratlanúl , mindenelo´´zmény nélku´´l (de mint egyes esetekben
kideru´´lt, nemminden elo´´zmény nélku´´l) felrobban, megsemmisu´´l(anihilállo´dik?) a teljes bojgo´.
"
Ekkora két fiatal felkiállt:" De hiszen... úgy tudjuk, hogy ez nemlehetséges, illetve csak nagy
mennyiségu´´ antianyag bevitelévela bojgo´ belsejébe, vagy ko´´zeli hyppererno´va

gammafevillanással ko´´vetkezhetne be!?!"
Azidegenek:" Valo´´ban így kellene lennie, de mégismegto´´rténik. Valamit azért sejtu´´nk: Néhány
esetben - ati civilizácio´tokkal nagyjábo´l azonos technolo´giai szinetenlévo´´ bojgo´n véletlenu´´l
megmeneku´´lt néhány lény,akik egy távolabbi u´´rrepu´´lo´´gépen tarto´zkodtak.Felkereste o´´ket egy
- hozzánk hasonlo´ - entitás, ki (még aszámunkra is ismeretlen technolo´gia segítségével) visszavitteo
´´ket a ( mintegy , úgymond "más dimenzio´´ban" ) néhány évvel korábbi múltba, avéggett, hogy
kiderítsék smegakadájozzák a pusztulást.Azaz belevitte a saját korábbiku´´lseju´´kbe a késo´´bbi
tudatukat.
Két esetben eznem sikeru´´lt - mivel létrejo´´tt az "ido´´paradoxon"(akaratlanúl is quasi beleavatkoztak
a múltba, apro´´ságokkal,vagy azáltal, hogy megakadájoztak már korábban (az eredetimúltban) létrejo
´´tt tragédiát) - az események más iránytvettek, mint az eredetileg to´´rténtek, s ennekko
´´vetkezényeként sok minden korábban megto´´rtént,mint azeredeti ido´´to´´rténésben s ezáltal
felborúlt atérido´´to´´rténés- az események o´hatatlanúl isfelgyorsúltak - s a bojgo´ jo´val korábban
megsemmisu´´lt.
Aharmadik esetben ez szinte csodával határos mo´don sikeru´´lt.
Annyitlehetett kinyomozni, hogy fél zombi állapotban (nem lehetett tudni,hogy ki irányítja o´´ket) lévo
´´ egyedek elkezdtek dolgoznieleinte csak a bojgo´ computeres világhállozatában létezo´´,"mozgo´"
szuperfejlett, szuperinteligens tudaton. Késo´´bbkifejlesztettek mu´´anyagokbo´ "élo´´" mesterségesbio
testeket, mejekbe átvivo´´dtek a computer tudatok.
Smég annyit is megtudrunk, hogy valo´színu´´leg ezen enthitásoka csillagko´´zi u´´rbo´´l származo´
meteor kristájokbanvoltak elrejtve, azaz bizonyos hatás ko´´vetkeztében élo´´"ember" fejekké válltak s
kezdték irányítani az egészesemény sorozatot.
Aharmadik, szerencsés esetben csak annyit lehet tudni, hogy a kutato´csoport véletlenu´´l talált
valamit, aminek a megsemmisítésévelmegsemmisu´´ltek a computeres, ill. mu´´ lények is.
Akét fiatal: "...tehát ...semmit sem tudunk...?"
Azidegenek:" - nem egésszen. A második - bojgo´ pusztulásosverzio´ - esetben annyit már tudni
lehet,ahogyan már az elo´´bbmondottuk , hogy valahonnan, világu´´rbo´´l származo´ko´´zetben lévo´´
kristájok valo´jában katato´niásállapotba zárt entitások, mejek - valo´színu´´leg a computereshálo´
létrejo´´ttének érzékelése által - aktivállo´dnak skezdik létrehozni a saját másukat a computer hállo´n,
majd amu´´testekben.
Annyitis tudunk, hogy a pusztulást az úgynev. elementáris részecskék,ill. még azokto´ is belso´´bb
"anyag" o´´sszetevo´´kbenlévo´´(Húrok, plank roészecskék ?- ki tudja?) - számotokra mégteljességgel
fo´´lfoghatatlan, " érzékelhetetlen",számunkra csak részben ismert - tulajdonságok okozzák.
S annyit is tudnivélni, hogy a kalitka lény, ill. a computeres,mu´´ lények csak okozatok,
valahonnanirányítják o´´ket, azazvalahonnan irányítva keletkeznek.
Annyiis feltételezheto´´, hogy a dimenzio´s "világok"ko´´zo´´tti "abszolút "u´´res", "semmi"- bo´´l
származhatnak.
Ekkorko´´zbekiálltotak a fiatalok:"...De hiszen úgy tudjuk, hogya paralel világegyetemek csak
agyrém... azaz a csakis a kvantumokvilágában létrejo´´vo´´ mezo´´szeru´´ségbo´´l levonthibás ko
´´vetkeztetéseredménye - miszerint , ha valamijenfojamat, vagy út mezo´´szeru´´, akkor a mi ko
´´zépvilágunkbanis minden mezo´´szeru´´, ami ugyan igaz, de ebbo´´l még nemko´´vetkezik az

egymásto´l teljessen fu´´ggetlen sátjárhatatlan végtelenszámú paralel világegyetemek léte...!
Akvantumok véletlenszeru´´ségébo´´l nem ko´´vetkezik az ,hogy egy államelno´´kbo´´l akár koldús is
lehet, de még csakannyi sem, hogy pl. egy oxigén atombo´l pl. vas ato´m lesz ,"hétko´´znapi "
állapotok ko´´zo´´zz, azaz nem pl.plazma, vagy szuper plazma állapotban."
Azidegenek:" ez igaz is meg nem is, de ezt még a tiagykapacitásotokkal nem érthetitek. vegyétek úgy,
hogy egyugyanazon világegyetemen belu´´l - a kvantumvilágban - vannak azegyes variánsok,
pontossabban mondva leheto´´ségek.
De mindebbo´´l csak valami érzékelheto´´ a ko´´zép - a timéteregységetekkel mérheto´´ univerzumotokban s ez is csak azálmotokban, illetve a psychedelikus , vagy schyzofréniásállapotban
Denéha ezek a variánsok megmutatkoznak a ko´´zép világban is,átszu´´ro´´dnek, keverednek s ezek
aztán úgymond"paranormállis" jelenségekként magyarázo´dnak.
Azaz nincs más paralel világegyetem, ill. ha van, akkor az "itt"van egy és ugyanazon világegyetemen
belu´´l. Van amit márérzékel és felfog a homo szapiensz-szapiensz szintu´´ entitás,van amit még nem s
ezt esetenként "paralel világegyetemként"értékeli, vagy csak egyu´´gyu´´en
"paranormállis"jelenségként magyarázza.
Devisszatérve az elo´´bbi gondolatmenethez: Most is vissza vannakku´´ldve nállatok , a "fo´´ldo´´n"
,asztronauták -ahogyan ti nevezitek o´´ket - a múltba, cc. 10 évvel korábbra.Már néhány éve kutatnak,
tudnak a computer szupertudatokro´l, amesterséges testeikro´´l, so´´tt egy meteorban fo´´lfedeztékaz
"elien"kristáj rejtett "entitásait".
Felkéne velu´´k venni a kapcsolatot.
Devan ezekto´´l egy még fontosabb dolog,s ami miatt fo´´legtulajdonképpen kerestu´´nk fel újra
titeket:
Hallottatok- e már Nikola Tesla szeméjéro´´l?"
A két fiatal: ...igen, a korai korszakán kívu´´l - cc. 1890-ig -szinte semmit nem tudni az élete hátralévo
´´, szinte 60 évnyiigen intenzív , napi 16 o´rányi, munkájáro´. A´llíto´lag aCIA s a NASA tulajdonaiban
vannak, minekután az - állíto´lagossankero´´szakos?" - hallála után, 1943-ban, mindenteltu´´ntettek. A
´llíto´lag számtalan ezko´´ze megelo´´zte akorát - akár 20 40 - 60 évvel is - mindezek részletes
technikaidokumentácio´val vannak kidogozva ,de a legyártásuk - akkori -dollár milliárdokba keru´´ltek
volna. Példáúl, állíto´´lag- már a 20 sz. elején - kidolgozott to´´bb típusú képátviteli televízio´s készu
´´lék tervét, to´´bbek ko´´zo´´ z LCDtípusúakat is és ennek a három dés változatát is.
So´´tt,már állíto´lag 1898 tájékán kidolgozta a globállis TV éskamerás, faxos mobilhvilág hállo´zat
tervét, mej mellék termékelett volna egy - vezeték nélku´´li eenergia átvitelivilághállo´zatnak.
Továbbá a 19. sz. 80-as éveiben kidolgozta, so´´tt kis mu´´ko´´do´´modeleken ki is pro´bálta a hejbo´´l
felszállo´ lo´´khajtásosrepu´´lo´´gép tervét, kidolgozta radar és antiradar terveit is - láthatatlanná tevo´´
ezko´´zo´´ket, mikroszko´pikusáramko´´ro´´k , mikrocsipek, intergrált áramko´´ro´´ktervét is,
inteligens robotok terveit is még sok egyebet ..
Deami a legrejtéjesebb - valamiken dolgozott, amiro´´l alligszivárogtatott ki valamit - ami állíto´´lag
messzemeno´´enmegelo´´zte korát. A´llíto´´lag tovább jutott , mintpl.Einstein, Heisenberg, s
egyeneessen a mai elméleti fizikaiforradalmat elo´´zte meg :
A´llíto´´lagvalamijen mero´´ben új energia felhasznállásán - atalán arejtéjes negatív enregián? dolgozott, ami, ha általánossanbevezetnék , hihetetlen mo´don lendíteni elo´´re a civilizácio´sfejlo

´´dést, számtalan problémát megoldana, s mintegy"megváltást" hozván az emberi fajnak..
.A´líto´lagvalamijen agy besugárzo´ készu´´léken is dolgozott, amineksegítségével az úgymond "rossz"
militáns embereketjo´kká akarta tenni, s mindezeket avégett, hogy teljesítse Isteneredeti szándékait az
emberiséggel...E´lete végéig méjjenvallásos volt, - habár volt egy néhány éves ido´´ , amikorateista lett
átmenetileg, - a pravoszláv vallás mellett hatottakreá egyébb irányzatok , az orientállis vallások,
mysthykustanok, a mormon vallás, Josef Smith, késo´´bb a Jehovako´´veto´´inek irányzatai is...
Egyesindíco´k szerint o´´ volt az emberiség eddigi legnagyobbtudományos-technikai tudo´sa... talán
csak Izak Newtonjeneto´´sége mérheto´´ hozzá... s az a furcsa, hogy mindkettentúlmentek a szigorú
értelemben vett tudományon s az egyetemestudás elérése volt a szándékuk... az ismert s
ismeretlen,értheto´´ s érthetetlen, láthato´ és láthatatlan megértésevolt a céljuk..."
Azidegenek:" Ez mind igaz, persze etto´´l mi sem tudunk sokkalto´´bbet - mivel mi nem avatkozhatunk
be reállis jelenléttel . Miis csak annyit tudunk, hogy a világ ku´´lo´´nféle hejeinszuppertitkossan,
úgymon - nem létezo´´ mo´don - dolgoznak aTesla hagyatékon. S persze semmit em használlhatnak fo
´´l, mégcsak szupertitkos katonasi célokra sem, mert akkor nyilvánvalo´válenne, hogy a mai elavúlt "o
´´skori" , primitívtechnolo´giátok - fo´´leg (ahogyan ti mondjátot) az"o´´zo´´nvízelo´´tti " fosziliás
energiákonalapulo´´ - épu´´lo´´ termelési mo´dozatotk s az erreépu´´lo´´ u´´zleti, válalkozási,
társadalmiberendezkedésetek mennyire elavúltak.
Amai termelési világrendszer és technolo´gia anachronistikussávállana, és o´´sszeomlana - már csak a
fo´´ldo´´n egyreero´´so´´do´´ , ko´´rnyezetvédo´´ o´´ssztudat nyomásako´´vetkeztében is . De ezt nem
engedheti meg a jelenlegietablisment, amejnek o´riási érdekeltsége van abban( már Teslaéletében is így
volt, lásd a Morgannal valo´ konfliktusa) , hogya jelenlegi végtelenu´´l elavúlt, embertelen s civilizácio
´spusztulással fenyegeto´´, iszonyú globállis problémákatelo´´idézo´´ s egyre inkább elméjíto´´s a
katasztro´fahatáráig sodro´ technolo´giátok s u´´zleti rendszeretek minnéltovább fennmaradjon .
U´gymondván: - "a világ elpusztúl, de addig mi jo´l megélu´´nk"- ez a filozo´fiájuk
Ezértinkább még csak katonai célokra sem használják fo´´l a Teslahagyatékot, nehogy a ko´´ztudat
tudomást szerezzen alétezésu´´kro´´l.
Pderszeitt-ott mégiscsak felhasználják - to´´bbszo´´ro´´s sato´´bbszintu´´ kamuflázsos elterelés
alkalmazásával,s csak a"rossz" érdekében, - mint pl. Henry Lee Oswald tudata,september 11, vagy a
Nomi városkai embertelen,to´´bbszoo´´ro´´ssenálcázott kísérleteik.
Perszea titkos kísérletek ugyanakkor nagyon veszéjesek, ojan ero´´ketszabadítanak fo´´l , amiket nem
tudnak kezelni s ojo´´sszefu´´gésekbe avatkoznak bele tudatlanúl , - az egészetnem átlátva - amiknek
beláthatatlan ko´´vetketményei lehetnek
Ezértpro´bálják to´´bb kissebb sikerrel az azo´ta mu´´ko´´do´´egyébb tudo´sokat is szo´´nyeg alá so´´po
´´rni, akik Teslához hasonlo´ tudományos kutatásokat végeztek, végeznek, -mint pl. Edwin Gray, John
Searl, az orosz Sˇipov, valamintigyekeznek- immár jo´ 80 fo´´ldi éve - meggátolni,"szabotálni" az elso
´´, tiszta s rendkívu´´l efektívenergetikájú termonukleáris reaktor efektív beindítását,valamint a hideg
fúzio´ irányába to´´rténo´´ - a fo´´ldiemberek számára egyelo´´re, úgymond rendkívu´´l drága kísérletek pénzelését.
Avilág vezeto´´ garnitúrájának jelenleg ez az abszurdálláospontja : " tudjuk , hogy a Fo´´ld egy Titanik,
amejsu´´jjed, nem lehet ezt már megfordítani, ezért e hátralévo´´ido´´t úgy akarjuk elto´´lteni, mint az

elso´´ osztájutasai"
Eza hozzáálás azért is veszéjjes, mert ha a Fo´´ldet esetlegmegtámadnák valamijen fejlettebb, de erko
´´lcsileg még nemadekvát fejlettségu´´ civilizácio´, akkor nyugodt"lelkiismerettel" elpusztíthatnák a fo
´´ldicivilizácio´t, mivel ij civilizácio´ nem érdemli meg a túlélést,- hiszen nem képes átadni az o
´´sszemberiségnek a tudományleegujjabb vívmínyit s hiszen amúgy is o´´no´´magát pusztítjaa világ
vezeto´´ garnitúrája.
Perszemost az o´´sszhejzet mára már kutyaszoríto´ba, csabdába,o´´rdo´´gi ko´´rbe keru´´lt :
Azo´´szfo´´ldi társadalmi rendszer és gazdasság ojannyiraglobalizált s ugyanakkor dezintegrált, séru
´´lékeny, hogy elégakár csak egy kis pálcikát kicserélni, s akkor - akárvégletessen is - o
´´sszeomolhastna az emberi civilizácio´.
De- visszatérve a jo´´vetelu´´nk céljához - van egy mégfontosabb dolog - ami lehet , hogy kezelni
tudná azt a veszéjt,amiro´´l az elején beszéltu´´nk s ami miatt jo´´ttu´´nk :Vannak ojan indício´ink,
hogy valamikor Tesla (gyermekkorában,késo´´bb) egy pravoszláv kolostorban talált, találtak (azapja?)
valamijen bibliai tekercseket, ahol sok minden más mellettTesla érdeklo´´dését fo´´lkeltette az a- a
hivatalos bibliábannem ismert - részlet ,ami arro´l szo´ll , hogy az ifjú Izraelnépét Dávid korában
végpusztulás fenyegette, mivel ako´´rnyezo´´ népek totállis genocídiummal fenyegették o´´ket.Ekkor
Dávidnak megjelent "az U´r angyala" s elmagyaráztaneki, hogy hogyan, miképpen kell
megszerkesztenie az új frigyládát,s amej majd megvédi Izrael népét mindenemu´´ ellenégestámadással
szemben, so´´tt ! Izrael népe legyo´´zheti ako´´rnyezo´´ népeket, ha azok nem hajlando´ak békét ko
´´tni.
Nosállíto´lag Tesla megfejtette ezen instrukcio´k valo´di tartalmáts állíto´lag megpro´bálta
megszerkeszteni a "frigyládát",azaz az ezenleírásokon alapulo´ technolo´giákat felhasznállni.
Ezentechnolo´giák segítségével mágneses monopo´lusokat tudottállíto´lag alkotni, mejek segítségével
hangtalanúl lbego´´és rendkívu´´l gyorsan s a világu´´rben is halado´ repu´´lo´´tárgyakat akart volna
létrehozni.
Valamintezen - , amej a hirtelen sebesség és kanyarodásváltést hivatottvolna ellensújozni, úgy , hogy a
jármu´´ben lévo´´élo´´lények nem szenvednek károsodást.
Azonkívu´´lállíto´lag ezen technolo´giák leheto´´vé tették volna abármijen tárgy, organizmus
atomjainask informácio´kra bontását,s ezen informácio´k - a világegyetem szubatomáris, nem
lokállisegyideju´´ rezgo´´ szinkron hálo´zatainak segítségével(kvantum o´´sszefono´dás a skaláris , ido
´´n s teren kívuí´´limezo´´ben) - azonnali transzportálását.
Vannakoj irányú indício´ink, hogy ez a "frigyláda"technolo´gia tartalmaz oj elemeket , emikro´´l már ti
istudtok,de még nem tudjátok o´´ket kimutatni, azaz alkalmazni -mint pl. a Hyggs mezo´´, ill. bozo´n,
vagy a tachyo´nok, vagy ahipotétikus "szellem" részecskék.vagy a Howkins féle"virtuállis", úgymond
"szellem" részecskék,mejek az ido´´n kívu´´l léteznek."
Ekkorko´´zbekiálltott Péter: " Igen! ... a tachyonok , ajelenlegi hipothésis alapján a tuneling
efektusben,az állando´´anjelenlévo´´ úgynev. kvantiumido´´hurkokban ill. a hipotétikusféregjáratokban
a fénysebességgel mozgo´részecskékre hullo´anyag, informácio´, végu´´l is , valo´jában ido´´n s
terenkívu´´li - egyelo´´re hypothétikus tachyonokra változik, majda tuneling ugrás után visszaváltozik
fénysebességu´´részecskékre, majd az eredeti anyagra , informácio´ra."
Azidegenek: " Valo´ban jo´l sejtitek, de a jelenlegi szintetekenezt egyelo´´re jobban nem érthetitek

meg. Ehez erko´´lcsileg,szellemileg magassabb szintre kéne emelkednietek.
Defojtatván: eme úgynev."frigyláda" - amej állíto´lagtartalmazott oj részecskéket, ill. o´´sszetevo´´ket,
amejeketti még csak nem is sejtetek, so´´tt, még számunkra is részbenérthetetlenek, s amejek csa az "o
´´srobbanás"pillanatában léteztek, de azo´´ta rejtve mu´´ko´´dnek, pl azúgynev. "so´´tétanyagban" s a
"so´´tétenergiákban"- s ezen o´´sszetevo´´k segítségével, állíto´lag képesvolt ojasmire, asmi
messzemeno´´en megelo´´zte a korát.
Lehetséges, hogy a nano technolo´gia megalkotásában is segítette o´´t ezaz ezko´´z, s hogy képes volt
nanit "klo´n" embrio´elo´´állítására.
Deaz is leehetséges, hogy végu´´l is elvetette as talált bibliaitekercsek által sugalt leeheto´´ségeket, s
inkább a sajáttudományára, a saját egyenleteire támaszkodott
Perszemindezt a méj vallásosága eredeztette, - meg akarta valo´sítaniaz Isten eredeti, bibliában
lefektett, szándékát, meg akartavalo´sítani Isten "fo´´ldi kirájságát" - a fo´´ldminden emberének
emberhez mélto´ életet biztosítván. Fel akartaaz emberek állományát javítani - nanitklo´n technolo
´giasegítségével, illetve megalkotván az ideálli családi partnertag létrejo´´ttét, - az Isten oj szándékát
teljesítvén , hogyaz ideállis férfi s no´´ kapcsolata Isten által vanelrendeltetvén, - ami a jelenlegi valo
´ságban szinte soha semszokott sikeru´´lni.
Lehetséges, hogy( - jelenleg to´´kéletessen szo´´nyeg alá so´´po´´rvén.akárcsak az egész Tesla hagyaték
is -) a rejtéjes no´´, lány,( ido´´nként kislány,) mej ku´´lo´´nféle ido´´pontokbantu´´nik fo´´l Tesla
életében , to´´kéletes, ideállispartnerlányként szerepelvén - tehát, hogy o´´ is ij nanitklo´nlény.
Valo´szinu´´legaz említett technolo´gia segítségével képes volt elegendo´´energiát nyerni a saját
tunelingefektus térido´´ ugrására -azaz a saját féregjárat megteremtésére.
Sajnosjelenleg mindez to´´kéletessen "szo´´nyeg alá vanso´´po´´rve, - úgymond mindez nem létezik ,
soha som volt selvi szinten fizika ellenes - habár az uto´bbi ti, fo´´ldiévtizedeitekben sokan mintha ,
ahogyan ti mondjátok " mit teszIsten" mo´djára azon fáradoznask (Tesla ismerete nélku´´l,vagy azzal
hallgato´lasgossan korespondálva) , amik mintha Teslátigazolnák. Gondolunk itt azon - számotokra
egyelo´´re még igenhajmereszto´´, de valo´jában nagyon is reállis -hipothézisekre, amiken sokan
dogoznak, pl. Lisik, Howkins, Saskind,Turek,s amej új hipothézisek a timúltbéli fo´´ldi
"Newtoni",vagy "Einsteini"- valo´jában !Teslai! - tudományosforradalmaival egyenrangúak. "
Akét fiatal: " Valo´´ban to´´kéletessen szo´´nyeg alávan so´´po´´rve, még azt is allig említik meg, amit
úgymondhivatalossan létrehozott még az 1978 és 90 ko´´zo´´ttiido´´szakában, az, hogy a jelenlegi
áramfejlesztés éstovábbítás technolo´giáját %-an néki ko´´szo´´nhetju´´k.Pedig , úgy tudjuk, hogy
amikor a 14 éves Tesla elhatározta, hogykifejleszti a válto´áramos , nagy teljesítményu´´ generátort,ezt
akkor (1870) minden fizikus elvileg megvalo´síthatatlannaktartotta s Teslának is jo´ 10 évébe tellett,
mire rájo´´tt amegoldásra.
JelenlegTesláro´ szinte semmit sem tudunk, mintha soha sme lett volna . Haegyáltalán felmeru´´l a
neve, akkor csak valamiféle bulvársajto´ban , ott is nagyon ritkán , vagy ojan blo´´dsorozatokban, mint
a sanctuáry, ahol elmebeteg vámpírlénykéntvan bemutatva (bizonyára azért, mert állíto´lag Tesla az
utolso´30-40 éveiben végkép nem aludt)."
Azidegenek:" Az általunk elo´´zo´´ekben elmondottakto´l sajnos to´´bbet mi sem tudunk, ezért nektek
kéne visszamenni -mint ahogyan a múltban már to´´bbszo´´r - Tesla idejébe éstarto´zko´´dásainak
hejeire - persz, mint korábban is , csakisvirtuállis szemlélo´´do´´k mo´djára - , s to´´bbetmegtudni a

technolo´giáiro´l, az említett titokzatos újraformált "frigyláda" technolo´giáiro´´l, stb., mivelúgy érezzu
´´k, hogy ezen ismeretek révén , kapcsolatba lépvénaz említett 10 emberrel, elháríthato´ak lennének az
elejénemlített veszéjek.
Aveszéj valo´ban igen aktuállis - pro´báltunk kapcsolatba lépnia "doktor" néven ko´´zismert rejtéjes
egyénnel - nemtudom, hogy hallottatok - e ro´la?"
A két fiatal:" ...talán nem ...?"
Azidegenek:" ...o´´´...egy oj egyén... a fajának - talán -utolso´ képviselo´´je egy távoli galxisbo´l,amej
"megrekedt"a rendkivu´´li fejlett Homo sapiens-sapiens s a homo morállis ettechnikus univerzális ko
´´zo´´tt - megrekedt, mivel a faja,talán egyetlen , utolso´ képviselo´´je a bojgo´ján - azakkori galaxis
legfejlettebb technolo´giájú homo sapiens-sapiensháborúba keveredett egy másik fajjal, technologiailag
ugyanfejlett, de erko´´lcsileg egy ragadozo´szintjén lévo´´ ,medúza szeru´´, univerzállis robotko
´´penyben élo´´ lényekkel. A háború patt hejzetbe torkolt, az ellenség mindenkitbelevont, teljes
pusztulás fenyegetett , ezért a késo´´bbi"doktor" bezárta az egész háborút egy ido´´csavarba,s azo´ta
járja egy fura térido´´ u´´rhajo´val az univerzumot,segítvén a ku´´lo´´nféle civiliziciákon.
O´´tudna segíteni, mivel o´´ valo´ságossan még úgymond nem"felemelkedett", ezért o´´ beléphetne a
társadalmatokbavalo´ságossan, hús vér alakban , so´´tt a múltatokba is.
Sajnosnem sikeru´´lt ezidáig kapcsolatba lépni vele - azért is , mertmi már úgymond
"felemelkedettebb" vagyunk, s nehezentudunk vele komunikállni. Veletek is csak azért, mert annak
idejéna fo´´ld végveszéjében muszáj volt megtagadni a ránk érvényesto´´rvényszeru´´ségeinket, s ti is
már bizonyos értelembenfelemelkedettebbek vagytok.
Ezértti alkalmasok vagytok az ido´´ben , szemlélo´´ként"visszamenni" a múltba s informácio´kat hozni
neku´´nkTesláro´l , informácio´kat gyu´´jteni , amikre neku´´nkszu´´kségu´´nk van , informácio´kat
ahoz, hogy ezeksegítségével aztán megvédju´´nk titeket.
Nefelejkezzetek arro´l, hogy mi nam nagyon avatkozhatunk bele a Fo´ldbojgo´ életébe, az emberi
fajnak kelll megvédenie a bojgo´tokat.
Készu´´ljetekfo´´l, mint már annyiszor a múltban"
Akét fiatal eltu´´nt a fényben.
I.Felvonás(pc2)
1.Jelenet: Ido´´pont cc.1863 -Július 10. - Szerbia , egy kis város-ko´´zel a tengerhez, az id. Tesla elhejezésének éppenaktuállis heje, ahová a korábbi Smijanbo´l ku´´ldték - pravoszláv temploma, fenn a
hegyen, csodállatos rálátással azazúrkék tengerre.. Vasárnap. Délelo´´tt, csodállatosmegvilágítás.Az ero
´´s szélben ide hallatszi a tenger zúgása.
Atemplombo´ még kihallatszik a pravoszláv ének.
Jo´´nnekki a hívo´´k a templombo´l. Jo´´n a kis - 6 éves - Nikola azédesanyjával. Várják az apjukat, ki
pravoszláv fo´´pap, amígáto´´lto´´zik
(Akét 21. sz.-i fiatal sziluetjei - megfigyelo´´ gyanántként - aháttérben, mintegy másdimenzio´ban. S a
további jelenetekbenhasonlo´an.)
Nikolaolvasgatni pro´bálja a templom ajtajára írt feliratokat(8v):
"...anya ... gyere segíteni... "
Azanya(9v):
"...jaj Niko... tudod jo´l hogy nem tudok olvasni..."

Továbbvárnak.
Nikola-nézia tenger csodállatos látványát(13v):
"...mijen gyo´´nyo´´ru´´... talán le kéne festeni... de akkorérdemes... ha az egész panorámát festené le
valaki... (19b)talánakadni fog egy nagy festo´´, aki le fogja tudni ezt az o´riásipanorámát festeni...
(felkiált22v) ... jaj... hirtelen felvillantvalami a sszemem elo´´tt ... (hangossan-b)s azt a szo´t
hallottam,hogy patikus... "
Azanya(25v):
"jaj Niko... már megint fantáziálsz..."
Nikola(27b):
"...nem és nem ... nem fantáziállok... ténylegessen hallottam ezt aszo´t...(majd megnyugodva
(28)odarohan az édesanyjához sáto´´leli(29v):
"... anyu ...anyu ...mennyire szeretlek..."
Azédesanya:(kissé elpityeredve,meghato´dva)(31v)" Nocsak,nocsak Niko, ma lettél 7 éves."
(33)Ko´´ru´´lo´´ttu´´krengeteg,az ero´´s szélben didergo´´, nyomorúságos koldús.
Kéregetnek.(40v):
"Három napja éhezem."
Egyanya a gyermekeivel(41v): "A kis gyermekeimnek nincs mitennio´-´k."
Egymásik anya vastag rongyokba bebagyuláva két kislánnyal(44v)l:
"Fázunk, nincs hol laknunk, ennivalo´nk sincsen."
Egybeteg anya a gyermekével(47v):
"Nincsenpénzu´´nk az orvosra- kérem segítsenek."
ANikola édesanyja ad valamijen ennivalo´kat a szegényeknek, majdhozzájuk szo´l(63v):
"I-ttvan valami, de- gyertek ho-zzánk, adunk régi ruhákat, to´´bbennivalo´kat. Gyertek, gyertek!Kaptok
orvosi ellátást is."
Ko´´zbenmegérkezik a sekrestyébo´´l Nikola édespja. Nikola odarohanhozzá , áto´´leli, az apja
simogatja.
Ekkora kis Nikola felkiállt(74v):
Apu!- miért van e sok szo´´rnyu´´ szegénység, nélku´´lo´´zés,szenvedés?"
(77)Azapja tanácstalanúl gu´´gyo´´g valamit.
Akis Nikola fojtatja(81b):
"Dehiszen te szoktad mondogatni nekem, no meg a prédikácio´idban is,hogy az U´r úgy teremtette meg
az embert, hogy minden fo´´ldilako´nak jár a tisztességes élet . A tisztességes életfeltételek, lakás, étel,
orvosi ellátás?!?"
Azapja(b):" ...sajnos...ez így van..."
Akis Nikola - egyre tu´´relmetlenebbu´´l- kiabállva(b):
"Hiszente mondtad, hogy az embereknek az U´r áldásaként , szabadakaratuk van - s ezért (97v)nekik kell javítani, változtatni avilág
sorsán. Ezt meg kell változtatni!"

Ko´´zbenaz arra elmeno´´ hívo´´k megállanak(101) s bámlúlvahallgatják a kis Nikola beszédét.
Azegyik megjegyzi(102b):"... mijen okosan beszél, ...ezhihetetlen... bámulatos... hiszen még csak 7
éves..."
Amásik(104v): " ...mintha a kis Jézus beszélne..."

Aharmadik odaszo´l az anyjához(106b):
"Bu´´szkelehet a kis fiára"
Azédesanya(107b):" Pedig nagyon nehezen, késve indúlt aszu´´lés. Három héttel késo´´bb, ... már féltu
´´nk, hogyhallva fog szu´´letni..s beszélni is csak két és fél éveskorában kezdett, de akkor teljessen
tisztán , értelmessen...."
(108)Ekko´´zbenelíndúlnakhazafelé.
Akis Nikola tovább ero´´sko´´dik(109v):
...de...miértvan ez így...?!?"
Azapja(111b):" ...hát ...tudod, vannak nagyon gazdagok s nagyonszegények... lehet, hogy ha ez
másként lenne, akkor...talánmindenki jobban éllne... hiszen Jézus is talán ezt akarta..."
Akis Nikola(114v):
"...ez ...nem maradhat így ... (115b)hogy, hogy példáúlVorjanovičék, vagy Vojiszláv Sˇešejék, vagy ott
Mladičék,Miloševičék, Kirjanovičék, Karadžičék dúsgazdagok,do´´zso´´lnek a jo´létben, még azok
ottan éhen hallnak...?!?"
Azanyja megjegyzi(118v):" Istenem! - Mijen jo´l látja a fiam-(119b)a minap voltam tanúja, hogy a
Miloševičékhez ment egykoldús anya , errefo´´l kirohant u´´vo´´lto´´zve a "háziúr", "o´´kegyelmessége
" Miloševič s kiabállni kezdet-:takarodjon el, tirhuljon el maga piszkos semmirekelo´´ mihaszna -majd
kiszo´lt a "fo´´kegyelmessége" barátja - akiéppen látogato´´ban volt nála - a Mladič: E´n a te
hejedebenbakasncsal rúgnám szét a pofáját."

Isméta kis Nikola - Kiabállva(128b):
"...eznem maradhat így... nem lehetnek dúsgazdagok és koldússzegények, a gazdagok nem szedhitek el
a szegényekto´´l az Istento´´lnekik járo´ javakat. ...Ez Istentelenség. ezek a Kirjanovičék,Miloševičék,
Sˇešej, Mladič ojanok, mint a(125v) gonoszdémonok!..."
Azanyja ekko´´zben rászo´l:" Kisfiam csendesebben, mindenkiminket bámúl."
Nikolafojtatja változatlan hangvétellel(141v):
"Eznem igazságos!... Ennek meg kell változnia... (146v)mindenkinekjo´l kellene élnie.Az embereknek
egyenlo´´en kell részesu´´lniaz Isten által adományozott javakban! Ez az Isten eredetiszánkéka!"
(153)Ekkora hátúl o´´ket ko´´veto´´ két assszony ismétmegszo´llal(154v):
"...Istenemteljessen, mint a kis Jézus..."
Azapjaä157b):
"Tudod...kisfiam... ahoz , hogy mindenki jo´l éljen... sokkal fejlettebbnekkéne lennie a termelésnektechnikának..."
Nikola(159v):"Akkorsokkal fejlettebb termelést, technikát kell kialakítani!"
Azapja(162b): ... csakhogy az a baj, hogy az emberek, sajnos , azaz...egyesek nem jo´k, gonoszak, mint
példáúl ez Vorjanovič,S´ešej, Mladič, ... s ez még talán a fejlettebb termelés eseténis így lesz..."
Akis Nikola ko´´zbe kabáll(165b)(168b):
"Akkor ezen is kell segíteni... oj készu´´leket kell feltalállni,amej besugározza a gonosz, o´´nzo´´
embereket, s jo´ , istennektetszo´´, jámbor, békés,az egyetemes testvériséget,egyenlo´´séget elo´´segíto
´´ emberekké változtatja mego´´ket. "
Azapja :
"...kisfiam.. ezek képtelenségek... fantazmago´riák... perszebárcsak így lehetne... bárcsak ez megvalo

´súlna... akkor jobb ,Istennek tetszo´´ világ jo´´hetne létre..."
Akis Nikola - felkiálltva(171b):
"Na látod! ... Te is ezt mondod..."
Azapja(173b): "...dehát , te ne fantázálj lehetetlendolgokro´l...(felnevetve.)...még kis fiú vagy , de ha
felno´´ssztalán új budha, Jézsus, vagy Mohamed akaranál lenni?..."
Akis Nikola(176v):
"Ha felno´´vo´´k , megvalo´sítom ezeket azezko´´zo´´ket...mindenkinek ingyenes és bo´´séges
ellátástfogok biztosítani...!"
Azapja s anyja(178):
"... nocsak, nocsak - ne fantáziálj kisfiam..."
(181)Ekkoregy vak, o´´reg cigány ember mellett mennek - aki nagyonku´´lo´´nlegessen néz ki. A kis
nikola megkérdez(182b)i:
"Apu- mijen érdekes ember"
Azanyja(184b):
"tudod ez egy o´´reg cigány bácsi... azt mondják, hogy jo´solnitud."
Ekkoroda szo´ll hozájuk az o´´reg cigány(187b):
"Hozzátokide a kisfiút... kisfiam, gyere ide, hadd jo´soljak neked..."
Akis Nikola oda megy , a (189)vén cigány megfogja a kezét - s egyido´´ múlva beszélni kezd(192v):
"...kisfiam, te még nagyon sokra viszed.. nagy , világra szo´llo´, egyetemesjelento´´ségu´´, dolgokat
fogsz véghez vinni, (199b)akárcsakA´brahám, Budha Mo´zes, Dávid
királj,Jézus,Mohamed,...Tisztelendo´´ U´r, bu´´szke lehet a fiára... nagyonnagy ember lesz belo
´´le...nevelje tisztességgel..."
Azapa - jo´indulatúan nevetve(205b):"...nahát... miket nemmondott o´´ssze-vissza ez a vén cigány...
talán még végu´´lis mégiscsak Budha lesz belo´´led...?"
Azanya(208b):"... ugyan már Niko... hiszen még a kakasto´l isrettegsz... pedig imádod az állatokat
...legszívesbben a kedvencmacskáddal Macsakával aludnál..."
Azapa(még mindég mosojogva)(211b) :

"...bizony így van ez ... Niko.. vagy tán nem...?"
Azédesanya gyo´´ngéden magához o´´leli a kis Nikolát(213v):
"O´- te drága kis gyo´´ngyo´´m..."
2.Jelene(pc3)t:Ido´´pont 1866. A színhej - az elo´´bbi városkában a hejiáltalános iskola fojoso´ja.E
´ppen szu´´net van, -a diákok ide-oda rohangálnak, játszadozva, stiklizve, ricsajozva.Az elo´´térbenegy
kissebb aula. : A po´pa, - id. Tesla- beszélget az iskolaigazgato´val.
Azapa(13b):
"...hm...tehátnagy baj van a fiammal...!?"
Azigazgato´(14/3b):
"O´dehogyis, nagyon igyekvo´´, rendkívu´´l eszes, jo´indulatú,becsu´´letes fiú..."
Azapa(16b): "...hm...tehát...akkor...?"
Azigazgato´(17b):
"Túlságossan is hipperaktív, nem lehet lefékezni... mindent tudmár elo´´re, a taníto´ magyarázatát
megelo´´zo´´leg, s ojkérdéseket tesz fo´´l, amikre csak sok taníto´ tanácskozásaután tudnak vállaszt

adni.
E´szreveszi a tananyag rendszerében az u´´res, feltáratlan jukakat,kérdéseket, s állando´an ezekre keresi
a vállaszt - az o´rákfojamán is.
Neijedjen meg tisztelendo´´ úr, nincsen semmi baj, csak egy kissénehezebben tudjuk a fia jellemét
kezelni, mint az átlagos diákokét.
...rettenetessenhyperaktív..."
Azapa(24b):" dehát ez jo´ jel... minedenestre jobb(felnevetve-25b)) mint a legto´´bb diák hozzáállása,
mejek aztszeretnék, hogy mézeskalács házzá vállana az egész ko´ceráj, megennék, s nem lenne to´´bbé
iskola...
...hátbizony igen bolondos... mondhatnám komikus gyermek...(nevetve)...egyszer (28b)beugrott egy
nagy bo´´do´´n friss tejbe... majdlesiklott egy vízesésen... majd egy kevéj néni kocsijátfelrúgta..."
Ataníto´- mosojogva(31b):" ...hát igen...igen...csak hogyteljessen elzárko´zik a korabeli fiúkto
´l...mintha distenciálnámagát a társadalomto´l..."
Azapa(33b):
"hm...ezvalo´ban ímigyen van......dehát egyébként minden rendben...?"
Ataníto´(35b):
"...hm...vanmég valami... hogy mondjam... mivel igen eltéro´´ az átlagosdiákokto´l ... elég gyakran
megalázo´ tréfák célpontja ato´´bbi osztájtársa részéro´´l..."
Ko´´zbena diákok bemennek a tantermeikbe s lassacskán a fojoso´kelcsendesednek.
Azapa(38b):" ...hm ez enm jo´, de talán ez azért van mertannyira eltéro´´ a to´´bbi hasonlo´ gyermekto
´´l... hiszennem nagyon érintkezik a társaival?... képzelje... a múltkor aztmondta,(40b) hogy" a szívéhez
nem az emberek, hanem az egészemberiség áll ko´´zel"...Hiszen a ku´´lo´´nleges emberekmár gyakran
gyermekkorukto´l is ki vannak téve agúnyolo´dásoknak,sokszor még a legko´´zelebbi rokonokrészéro
´´l is. (cc44b)Jézust ido´´nként a legko´´zelebbirokonai sem értették, azt mondogatták ro´la, hogy Márkevangélistát idézve - "elment az esze".
Lehet, hogy amiatt is van ez , mivel gyakran magával beszélget... - ez acsaládunkban itt-ott már elo
´fordúlt - so´´tt néha to´´bbfélehangon vitatkozik magával...
(48b)...nomegretteg a mindenféle démonokto´ , szellemekto´´lijeszto´´kto´´l..."
Ataníto´(52b):.
"...hátéppen ez a baj... sokszor nem tudja megku´´lo´´nbo´´ztetni aképzeletet a valo´ságto´l..."
Azapa fojtatva(55b):
"Azonkívu´´lrettenetessen megviselte o´´t a testvére halála,... tudja aszo´´rnyu´´baleset... aki leesett a lo
´ro´l...
Azo´ta állando´´an fantáziál... sokszor nem tudja, hogy mi aképzelet s mi a valo´ság...
...azis baj, hogy sokszor titokban a tiltásunk ellenére, gyertyafénynélhajnalig olvas..."
(60)Ekkora háttérben látni, hogy valamijen stikli sorozat elo´´lmenekuí´´l a kis Tesla az alagsorba...
rettenetes du´´hfojtogatja... meglát lent to´´bb mázsányi sújú szemétkupát... hirtelen felemeli az egyik
to´´bbmázsás kupát, pedigsokkal nehezebb, mint a kisfiú súja, s messzire fo´´ldho´´zvágja tehetlen du
´´hében, - a szemét szészo´ro´dik az egészfojoso´n, - majd ugyanezt megteszi a másik kupával is.
Ekkorralelohad a kétségbeesett du´´he. (69) Megrému´´l a tettéto´´l,majd elsomfordál fo´´lfelé.
Ko´´zbenlemegy - a hangra felfigyelve - az iskola mester, s rému´´ltenkiabáll:

"...Mia fene...! Ezt meg ki csi nállhatta...?"
Lerohanaz igazgato´:
"Jesszusom...hiszen ezt csak valamijen bivaj ero´´s tagbaszakadt férficsínálhatta... hogyan keru´´lt ide...
ki csi nállhatta...?"
Akis Nikola mindezt hátúlro´l lesi, majd ijedten fo´´lsompfordál.
Eko´´zbenismét odaérnek a stiklizo´´ diákok. Ekkor megjelenik egytaníto´- az olasz származású
Fabiáni:
"Hagyjátokbékén Nikolát... micsoda dolog ez...!"
Majdmagában mormolva úgy, hogy a to´´bbiek talán észre sem vették,de a kis Nikola azért meghallja,
az orra alatt mondja:
"...tenem is vagy oj ártatalan , jo´ kis fiú, mint amijennek látszol..de hát ez a ketto´´nk titka..."
3.Jelenet(pc4): A Balaton keleti partja- ahol a Budapestitechnikai-tudományos élet fiataljai éppen ro
´´vid kirándulástvégeztek. Délelo´´tt. -Ido´´pont - 1877-július 10.
NikolaSzigeti To´nival beszélget, miko´´zben fel s alá sétállgatnak.
Adiák társ:
"...aza baj, hogy nehezen tudsz beilleszkedni az átlagos - most ne veddsértésnek - az úgynev.
"normállis" emberekko´´zé...hiszen már a Bécs melletti polytechnikumbo´ is...hm....kirúgtak... pedig
eleinte agyontanúltad magad, ojannyiara,hogy a szu´´leid féltettek... majd késo´´bb meg csak
hazárdjátékokat játszottál ...az egyik ismero´´so´´d mesélte, hogymindúntalanúl huzalokat húztál az
egyik fáto´l a másikig ...emmiatt is félkegyelmu´´nek tartottak... ... ragyogo´ elme vagypedig még a
Prágai egyetemed sincsen befejezve...azt mondják ,hogy a végefelé o´´ssze-vissza jártál az o´rákra...
ami nemérdekelt, azt egyszeru´´en ignoráltad...azt mondogatták, hogybolond szegény..."
Nikola:"...tehát bolondnak tartanak..."
To´ni:"...hát néha igen...ezért sem tudsz sikereket elérni a lányoknál..."
Ekkorodaszo´l egy nagydarab, gúnyos, rosszindulatú ismero´´su´´k -Kolosontári- ro´´ho´´gve:
"Sohasemfogsz megno´´su´´lni... s soha sem lesz dolgod no´´vel.. ugyanmejik lányt érdekelné egy ijen
vézna, nyakigláb, nyim-nyámalak"
Az elo´´bbi diák társ:
"...ugyan ne to´´ro´´dj vele... lehet, hogy irígységbo´´lbeszél... hiszen sokan mondogatják, hogy ijen
ragyogo´ elmévelmég nem volt dolguk..."
Nikola:"...aza baj, hogy a lányoknak valo´ úgymond "udvarlásban",hetyepetyélésben, flo´´rto´´lésben
van egy jo´adag, teljessenfo´´lo´´sleges, so´´t káros, a lényegro´´l eltéríto´´sallang, ballaszt. A lányok
ho´díto´ araszlán típusoknakdo´´lnek be, holmi szalonho´´so´´knek, a fiúk csábíto´szajha típusokat
keresnek. Ez ellenkkezik az Isten eredetiszándékával - ami a pár kapcsolatot s a házasságaot illeti.
Azideállis az lenne, hogy két fiatal o´´szintén s azonnalelmondják egy másnak, hogy ko´´lcso´´no
´´ssenszimpatikuíssak(szimpatikussak - é) egymásnak - vagy sem, ill. azegyik félnek a másik nem
vonzo´ - s ha igen, akkor megbeszélik,hogy egyu´´tt fognak járni, akár az erotikus
kapcsolatbélimegfelelést is kipro´bálják.
Ijenszempontbo´l nézve nagyon szimpatikus a moromon vallás.
Ato´´bbi fo´´lo´´sleges ballaszt- nem , hogy segíti, hanemegyenessen gátolja a lényegbeli , ko´´lcso´´no
´´smegismerést, s ezáltal a jo´ pár kapcsolatot. Ezért van oj sokrossz házasság.

Avállasztási leheto´´ség amúgy is igen beszuí´kuí´lt ,maximum néhány 100 egyedbo´´l lehet reálissan
vállasztani ( -ideállis lenne egy párvállasztási valamijen világhállo´zat).Tehát miért rontsuk el s
komplikáljuk fo´´lo´´slegessen s acélto´l eltéríto´´ mo´don az amúgy is szu´´k vállasztásileheto
´´ségeket. "
Adiák társ:
".. lehet, hogy ez lenne a jo´... de hát a valo´ságban ez nem égymu´´ko´´dik.
Haígy fogsz gondolkodni, akkor valo´ban igen nehéz lesz apárkapcsolatod keresése..."
Nikola:"...tudod ...engem fontossabb dolgok érdekelnek... "
To´ni:"...az este miket rajzoltál..."
Nikola.:"...repu´´lo´´gépek tervét... propellerrel mu´´ko´´do´´t is -villanyra, vagy go´´z vagy egyébb
energiával... no meg reaktívero´´vel... a motor kilo´´ki hátúl a felrobbant energiát... snagy sebsséggel
halad... de alúl is lenne egy kissebb motor, hogyhejbo´´l is fel tudjon szállani..."
To´ni:"" ez nagyon szép ... de egyben hu´´jeség... hiszentudod , hogy nem lehetséges a repu´´lés léggo
´´mbo´´ko´´n, no meg gyermekjátékokon kívu´´l..."
Nikola:"...nem igaz ...én már részletessen kidol
goztama repu´´lés terveit...a hejbo´´l felszállo´ reaktívét is!"

Továbbsétállanak - Nikola halkan mormol egy Goethe idézetet - majdhirtelen felkiállt:
"...Megvan!... Meg van!
shirtelen , - teljessen magánkívu´´ - kezd a homokba valamitrajzolni...
To´ni:"...dehát...mi van meg...?"
Nikola:"...hát a válto´ áramos, nagy ateljesítményu´´ elektrodynamo´ elve... mejen már 10 éve to´´ro
´´m a fejem... s amejet eddigmindenki lehetetlennek , agyrémnek, elvileg fizikato´´rvényellenesnek
tartottak ... a válto´áramos, nagy - akár to´´bbmillio´ voltos - teljesítményu´´ elektromtor, mej akárto
´´bbezer mérfo´´ld távolságba átvive is képes hatalmasgépezetek, nagyvárosokat mu´´ko´´dtetni...!"
4.Jelenet(pc5).Színhej - Szerbia , - az elso´´ 2 jelenetbo´´l ismert városkában- otthoni ház, fenn a
templommal szembeni hegyen. Ido´´pont1883-Július 10.
Akét szu´´lo´´ bodogan és sírva o´´leli magához a haza tértfiukat, Nikolát.
Azapa(6v):"... fiam ... mijen jo´ téged i-tthon látni... "
Azanyja(10v) :" ... micsoda egészségnek o´´rvendel... szintekicsattanol...!"
Azapa(12b): "ennek azért is o´´ru´´lu´´nk,. mert...(14b)sajnos sok volt általános iskolai diáktársasid
márelhúhytak, ij fiatalon, ku´´lo´´nféle betegségekben... "
Azédesanyja(16b): " ... emlékszel - e még a Fabiánitaníto´bácsidra...? még 67-ben elko´´lto´´ztek innen
skisvártatva meghallt egy váratlan betegségben... bizony, bizonymár sokan elhúnytak az itteniek ko
´´zuí´´l... (20v)de az afontos, hogy te élsz és virúlsz...!"
Azédesapa(23b):
"...Nikolaédes Fiam... akarnék néked mutatni valamit... Az egyik igenrégi... talán a 7.,vagy 8.
században épu´´lt ortodoxkolostorban találtam egy régi tekercset... ami úgy néz ki, hogyaz o´
testamentum hiányzo´ részeit tartalmazza...megvannak azo´héber s kopt változatok , de az o´szláv
nyelvu´´ átiratokis.
Hanem értenéd, sebaj... én lefordítottam az egészet mai szerbnyelvre.
Idenézz!...Roppantérdekes dogok vannak benne ... to´´bbek ko´´zo´´tt az, hogyMo´zes halálla után az o

´´sszes ko´´rnyezo´´ népelhatározta, hogy mindegyszállig kiirtja Izrael népét, s azországot fo´´ldel teszi
egyenlo´´vé...
Ekkoraz ifjú Dávid kétségbeesetten , térdenállva ko´´nyo´´rgo´´ttaz U´rhoz, hogy ne engedje
elpusztítani a népét, amej éppen csakhogy megmeneku´´lt az Egyptomi rabszolgaságbo´l s meglelte az
újhazáját...
Aznapéjjel , álmában meglátogatta az U´r angyala s leírta néki,hogy hogyan készítse el a frigyláda
felújjított , jobbváltozatát...
Benneoj elképzelhetetlen , világmindenségi , a teremtés pillanatábanlétrejo´´tt ero´´ fog lakozni, mej
elpusztítja a támadokat,ill. meghátrállásra kényszeríti o´´ket...
...de egyben figyelmezteté Dávidot, hogy csak végso´´ esetbenvesse be pusztíto´ fegyverként... s semmi
estben sem no´´k,gyermekek, falvak, városok ellen...ku´´lo´´nben nem fogmu´´ko´´dni... s a harcolo´
támado´ katonák ellen is elo´´sszo´´r csak bemutatván az iszonyú ero´´t, mintegymegfélemlítvén o´´ket,
meghátrállásra s békeko´´tésrekényszerítvén o´´ket...
...ku´´lo´´nben nem fog mu´´ko´´dni... a láda tartalmaeggyu´´ttmu´´ko´´dik a felhsznállo´jának
eszméjével,erko´´lcsével, mintegy élo´´ társként... csak magassabberko´´lcsi szándéknál fog mu´´ko
´´dni...
-megérzi az alkalmatlan szándékot... s ez esetben vagy nemmuí´´ko´´dik, vagy a gonosz szándék
esetében egyenessen arossz szándék céljábo´l felhasznállni igyekvo´´ket pusztítja el...
Fiam ezek roppant érdekes dolgok ..."
Nikola:"... tudod apám... le fogom ezen tekercsek tartalmát másolnis magammal viszem o´´ket..."
Azapa: "...fiam... nagy dolog s nagy bu´´szkeséggel to´´lt elminket, hiogy a híres Edison ko´´zvetlen, legfontossabb társalettél, ... immár
kezdesz világhíru´´vé vállani... so´´tt,kezdesz , úgymond milliomossá vállani...

(cc63b)Ezegy nagy- Istento´´l valo´ - ajándék. Csak arra u´´gyelj, hogy- Isten szándékának megfelelo
´´en alkalmazd... csakis azemberek, a szegények megsegítésére... ahogyan kcsiny
korodbanmondogattad gyakran..."
Nikola(65b):"...ne félj apám ... most az akkori szándékom sokkal, sokkalero´´teljessebb... feltett
szándékom - s ez életem legfo´´bb stalán egyetlen célja, hogy minden fo´´ldi lako´nak
(68v)emberhezmélto´, tisztességes életfeltételeket biztosítsak,...(71B) erreakár felesku´´do´´k az
Istenre, s Isten ebben úgy segéljen...!"
5./Jelenet(pc6): Az 1880-as évek.
Felkeresik Edisont(ko´´ztu´´k az elegáns cilinderes szivarozo´urak ko´´zo´´tt egy fura, majdnem hogy
boho´cszeruí´´ alak-nagyon gyanús s a késo´´bbiekben is megjelenik eme urakko´´zo´´tt - mintegy fura
kurafi)(b-végég-b):
"Kell valamit tennu´´nk, mert a válto´áram elterjedésévelo´riási haszonto´´bbletto´ esu´´nk el kevessebb anyag solcso´bb áram, mert mint Tesla mondogatja mindúntalanúl : Ez acélom - minnél
olcso´bb energia , minnél szélesebb to´´megekszámára elérhato´´en.
So´´ttmi to´´bb, híre ment, hogy Tesla a titkos labo´rato´riumábanmár azon fáradozik, hogy levego´´n
keresztu´´l továbbítsonáramot... mégpedig a jo´´vo´´ben nagy mennyiségben..."
Edison:"...ezteljes képtelenség... ez tudománytalan..."
Ato´´bbiek:"... nincs igaza Edison úr... mi ehez nem nagyonértu´´nk, de ipari kémeink titokban
megtudták, hogy kételektromagnetikus tekercs ko´´zo´´tt - mejek azonos frekvenciánmozognak -

elektromagnetikus rezonancia jo´´n létre , mej átvisziaz áramot...s ezt már ki is pro´bálta apro´, laborato
´riumiko´´ru´´lmények ko´´zo´´tt..so´´tt mi to´´bb: Tesla márvázlatokat ír s rajzol o´riási ko´´zuvetíto´´
tornyokro´l,mejek akár to´´bbezer mérfo´´ldre vihetnének akár sokszázezer volt feszu´´ltségu´´ áramot
vezeték nélku´´l,mindenki számára ingyen elérheto´´ mo´don-...- hm ehez nemértu´´n, valahogyan a fo
´´ld mágneses ero´´tereisegítségével...
...s állíto´´lag mindezt káros egészségi biolo´lo´giai hatásknélku´´l, amit már kipro´bált kísérleti egerek
segítségével,...ko´´ztudott, hogy igen kkedveli az egereket......
shogy beláthato´ ido´´n belu´´l, ha valaki megfinancírozzamindezt, vagy ha Tesla szerez valahol to
´´két, akkor akár 20-30év múlva elérhato´´vé vállik a mindenki számára biztosítottolcso´ , vagy ingyen
villamos energia... s ráadásúl ezáltal azipar is sokkal olcso´bban fog termelni, ami újjabb haszonto´
ejtel minket...
Kellvalamit tenni ... Edison úr!"
Edisson:"Egyelo´´re allig tehetek valamit, hiszen Tesla kezébeno´riási to´´ke van, technolo´giai gyáro
´riások, stb."
Apénzhatalom képviselo´´i:" Tegyen valamit Edison úr, hakell to´´rvénytelenu´´l is szabotállja Tesla to
´´rekvéseit,ebben támogatni fogjuk...ha lehet , tegye to´´nkre Teslát...Hakell , o´´lje meg a válto´áramot
használlo´k háziállatait..vagy gyujtassa fo´´l a laborato´riumait...!".
Edison:"Tudja mit, ... mivel amúgy is a bo´´gyo´´mben van ez a nyavajásTesla...már majdnem elorozta
elo´´lem a vezeto´´ feltalállo´címet... ezért majd felbujtok valakik, akik házi macskákat megebeket
fognak árammal mego´´lni, hogy úgymond a válto´áramo´´lte meg o´´ket..."
(Uto´´lagosmegj.: Az Edisont felkereso´´ "urak" - Edison kivételével- úgy nézzenek ki, mint ahogyan a
ko´´znép szemében éll azúgynev. "ko´´vér, szivarozo´ kapitalista" lény.Ojasmik legyenek, mint a H.
Bosch képeken a Krisztus ko´´ru´´ĺitorz, állatias alakok, vagy mint a Go´´bbelszféle gúny rajzokon(ku
´´lo´´nben az uto´bbi az elo´´bbibo´´l merített ihletet)a "zsido´ kapitalisták", vagy ahogyan a Mao
félepropaganda ábrázolja a ko´´zépkelet szoc. vezeto´´ket a 60-asévekben, vagy ahogyan Ady írja le a
patkányok mamontleso´´hadait.)
(A"misteriman" pedig az Adriánt felkereso´´boho´cszeru´´alak s a D. Lynch filmalakjánask a keveréke
legyen- fo´´, hogy miondég kedéjessen, negédessen, "hátborzongato´an"mosojogjon.)
6.Jelenet(pc7):
SzínhejAmerika. I/do´´pont - 1892. Vasárnapra virrado´ éjjel.
Nikolanem tud a kimeru´´ltségto´´l aludni, egész éjjel hánykolo´dik,majd egyszerre valamijen o´´nkívu
´´leti, ájulási állapotbakeru´´lt.
Ekkor(15/3)valamijen fényes felho´´t látott, s benne angyalijellegu´´lények, leírhatatlan szépségu´´ek.
Azegyiku´´k fokozatossanm, mintha az édesanyja - akit nem réglátogatott meg otthon s aki már
agonizálva a halállán volt -alaklját kezdte felo´´lteni.
Ekkoro´´nkénytelenu´´l is megszo´lalt(cc18b):
"...eznem lehet igaz...ez csak emlék egy templomi képre...... mostamnéziám volt egy évig... ez ennek a
ko´´vetkezménye... hiszenmár az egész gyermekkoromat... meg az otthont is elfelejtettem... arestvérem
halállát... nem ... nem ... ez nem lehet telepátia...ez ellenkezik az uto´bbi ido´´ben elért materialista-

ateista...világnézetemmel... én nem hiszek a para jelenségekben... azemberi agy nem képes idegen
jeleket venni telepatikussan... "
Miko´´zbenezeket mondogatja , ko´´zben-ko´´zben egyre ero´´teljessebbenmegszo´llal a látomás(ko
´´zben-v):
"...Niko...Niko...Niko..."
Nikola(27b):"...mi...ez...?"

Azalakäa továbbiakban is b):"... Niko ...én vagyok..."
Nikola(b):"...te vagy ...az ...anya...?"
Azalak(b):"... igen ...én... illetve az imádott édesanyádalakját vettem fo´´l..."
Nikola(b):"...mi...az...?".-.. tehát már meghallt az édesanyám ... éppene pillanatokban...vasárnap
reggel...?"
Azalak(b):"... fo´´lvettem az anyukád alakját, hogy ígyko´´nnyebben tudjál velem komunikállni..."
Nikola(b):"... de ...hát ki vagy ... talánfo´´ldo´´nkívu´´li...?"
Azalakˇ(cc35b):"...ez most nem fontos... azért jo´´ttem, hogyfigyelmeztesselek a ku´´ldetésedre... mejre
felesku´´dtél márkis gyermekkorodban s azo´ta is to´´bbszo´´r... s hogy higyjélaz Isteni ku
´´ldetésedben...fejtsd meg az apádto´l lemásoltbibliai leírásokat... s valo´sítsd is meg az ott
leírtakat..decsak békés célokra használld, s csakis végveszéj esetén...valo´sítsd meg a nagyrato´´ro´´
terveidet...a te hihetetlentudatkapacitásoddal képes vagy ezekre...,mert te kivállasztottvagy...s képes
vagy a nagy tett megvalo´sítására... egészéletedben keményen kell dolgoznod, látásto´l vakulásig azero
´´d végso´´ határán , ...de ezért nagyon nagyot fogszalkotni és adni az o´´sszemebirégnek,...megadod
neki a mindenkiszámára elérhato´´ ingyen, szabad felemelkedéshez szu´´kségesero´´t..., oj nagyot fogsz
véghez vinni, amit csak talánPrométheus tettéhez lehet hasonlítani..."
...tELESZEL AZ EMBERISéG úJ PROMETHEUSZA!...
Fénytés új univerzállis ero´´t fogsz adni a fo´´ldi emberi fajnak, mindenki számára ingyen és szabadon
elérheto´´t ..."
Ekkoreltu´´nt a látomás. Nikola(cc51b) :"...ez ...ez...képtelenség... biztossan most hallt meg az
édesanyám..."
II.Felvonás.
1.Jelenet(pc8)-1993.
(beszéd,de hejenként a csúcspntokon ének):
(b)Akapitalista piacgazdasságban a ko´´zpontosított pénz hatalom -mej minden egyébb hatalom fo´´lo
´´tt áll - csak kamatra ad kipénzt valakinek, valakiknek. Ez to´´rvényszeru´´en kamatado´ságot
eredményez - aki a pénzt megkapta, elengedhetetlenu´´lelado´sodik. A kamat kifizetéséhez újjabb ado
´ságot kellfelvennie, azaz újjabb kamatokat. s így tovább. bekeru´´l egyo´´rdo´´gi ko´´rbe, egyre méju
´´lo´´ asdo´ságispirállba, fu´´ggo´´ rabszolgává vállik, elveszíti emberi,eredeti Isteni mivoltát.
Ezto´´rténik az egyész emberi civilizácio´val - lealacsonyodik,rabszolgává vállik , kivetko´´zik eredeti,
Isten általadományozott, emberi mivoltábo´l - az emberi faj a pénzhatalomszajhájává, rabszolgájává ,
prostituáltjávávállik. Ezért a pénzvilághatalom mindent elko´´vet, hogymegakadájozzanak, - "kiirtsanak" - minden ojan igyekvést,amej
ezt az o´´rdo´´gi ko´´rt akarná leleplezni, s ku´´zdeniellene.

(25b)Ezazért van mivel jelenleg a "rágalmazo´ és azellenszegu´´lo´´ uralkodik a világon, ki minden
áron meg akarjaakadájozni azt, hogy a megjo´´vendo´´lt (33v)Isteni kirájság - az egyetemes béke és jo

´lét - világa (35b)létre jo´´hessen.Azon fáradoznak éjjel s nappal, hogy ne jo´´hessen el -E
´zaiástidézvén - "a Béke fejedelme s az o´´ fejedelmi uralmának abo´´sége s a végtelen békéje.
Apénzhatalom nagy o´´sszeesku´´vo´´ "ho´hérjai" anagy "ellenszegu´´lo´´ s rágalmazo´ "
szolgálatábaszego´´dtek, - valo´jában az o´´, e világi uralmát,teljesítik be.
Az"O´´" o´´rdo´´gi találmányuk a senki által nemirányított pénzhatalmú leberállis piacgazdasság, mej a
sajátmaga által létrehozott o´´rdo´´gi malomko´´veinek o´´rdo´´gio´´nto´´rvényes fojamatának bo´´rto
´´nében o´´rlo´´dig. - S amibo´´l semmi eséje sincsen kiszabadúlni, - so´´tt,mindent, mindenkit beleránt
e - János által megjo´solt zúgo´malompokolba.
To´´rvényszeru´´enhiányzik belo´´le mindennemu´´ szolidaritás - ellenkezo´´leg,ha baj van , még teto
´´zi a bajt. Csak egy a sok példa ko´´zu´´l:Ha valahol, egy országban, katasztro´fa to´´r ki, nem a
segítséga do´´nto´´, ellenkezo´´leg, zuhannak a részvények, s ezáltala természeti katasztro´fát a
gazdassági o´´sszeomlás kíséri.
Azállam , nemzetko´´zi szervek, nem mernek ij hejzetben (részvényekzuhanása, indokolatlan,
katasztrofállis áremelkledés)beleavatkozni , mert úgymond " a piacgazdasságba nem
szabadradikállissan beleavatkozni.
Apiacgazdasságban az ij , katasztrofállis hejzet nem ako´´źszolidaritásra sarklalja a
részvénytulajdonosokat(-azazszolidárissan szándékossan fenn tartani a részvények árát -)ellenkezo
´´leg, a pánikszeru´´ részvény eladásra sarkaljao´´ket.Ha valaki nagy bjban van , nem segítu´´nk
rajta,lellenkezo´´leg, még jo´l belerúgunk I´me !: a pIACGAZDASSáG,MINT A SáTáN O´´RDO´´GI
TALáLMáNYA - mejjel uralja azemberiséget.
Ezérturalkodik egyre inkább ell a gyakorlati (tehát nem az ideolo´giai,marxista ) materializmstaateizmus. Amejbo´´l teljességgelhiányzik az általános, egyetemes felé valo´ to´´rekvés -csakis a
pillanatnyi, ro´´vid távú érdekeket , a HASZNOT nézi.
2.Jelene(pc9)t. - 1893
Azegyik mérno´´k-technikus segédjével beszélgetve - akibenkivételessen negyon megbízik s el mer
neki titkokat árulni.
"Abibliai leírás alapján talált technolo´giát nem lehetfelhasználni, sem nekem sem senki násnak. Mivel
ez oj pusztíto´ero´´, mej nem csak a naprendszeru´´nlet is elpusztíthatná, delehet , hogy a fél
galaxisunkat. Ezt csak nagyon magas erko´´lcsu´´ember alkalmazhatja, s o´´ is csakis végso´´
kétségbeesettpillanatban alkalmazhatja, de akkor is csak mint elrettento´´demonstrácio´ként.
Ezértcsak vázlataim leírásában maradt az egész.
Deezért ezt is el kell méjen rejteni mindenki elo´´l.
Viszontennek a- bibliai leírásban talált, általam megfejtett - technolo´giának nagyszeru´´
melléktermékei is vannak: képessétesz engem szinte molekuláris méretu´´ áramko´´ro´´kmegalkotására
, so´´tt mozgo´, egymás ko´´zo´´ttkomunikállo´, "értelmes" mikroszko´pikus, sejt, vagyannál is kissebb
méretu´´ apro´ gépek megalkotására, - so´´ttezen gépek nagyobb egységekbe valo´ to´´mo
´´rítéséneksegítségével akár mesterséges, feljavított "bio"entitások megalkotására is!
(25-utánb)Talánígy megvaslo´súlhat az "o´´ro´´k" életu´´bioentitás, mert az Isten az embert o´ro´´k életre teremtette -mivel az Isten az
embert szereti, mivel az Isten - Mo´zest idézvén- (33v)"irgalmas, ko´´nyo´´ru´´letes s bo´´velkedikszereto´´ kedvességben és igazságban"
- O´´ maga aSZE-RETET.

(37b)Demég ebben a szerkezetben is van egy eredeti energia , amej szintén igen veszéjjes , inkább nem

foglalkozom vele , mivel egyelo´´rese én se más nem tudja irányítani - nem no´´ttu´´nk fel mégerre a
technikai szintre. Ezért inkább elrejtem, hogy soha senkisem találja meg.
Lehethogy késo´´bb valamijen enyhébb elrettento´´ fegyvert lehetnebelo´´le készíteni, - valamijen , az
atomnál is kissebbrészecskék szinte fénysebességre valo´ koncentreált sugarúfelgyorsításával mu´´ko
´´dne.Vagy más, meghatározhatatlan ,sebessség nélku´´li, skalármezo´´ részecskék segítségével,vagy az
ultra alacsony rezgések által. De ez is iszonyú fegyverlehetne, pedig sok nagyságrendel enyhébb, mint
a bibliai leírásbanszereplo´´ készu´´lék teljes mértéku´´ alkalmazása,amej amindenu´´tt jelenlévo´´ o
´´spsychikai- szellemi , végtelenenergiát alkalmazza - amej valo´színu´´leg Dávid kirájbirtokában volt,
mint demonstrácio´s ezko´´z csupán...
Viszontmellékhatásaként ki tudtam mutatni oj , a világu´´rbo´´ljo´´vo´´ sugárzást, mej elképzelhetetlen
ereju´´ , de mégazért kezelheto´´. Ez a sugárzás a fénysebességnél legalább50x gyorsabb - ill. más ero
´´mezo´´ fu´´ggetlen asebességto´´l, mindenu´´tt ott van egyideju´´leg, akár sokiárd fényévnyi
távolságban is .
Mindezeksokkal perspektivikussabbak, mint az általam nemrég tervezett ,elektromos dro´tnélku´´l ko
´´zvetített világhállo´zat.
Demég etto´´l is fantasztikussabb az a felismerés, hogy létezik aszubatomáris rezgo´´, nemlokállis, kiterjedésnélku´´liegymásbatekeredett
részecskék ko´´zo´´ti, tér és ido´´to´´lfu´´getlen "hállo´zat" - s ha sikeru´´l azinformácio´kat , tárgyakat tér és ido´´nkívu´´lirészecséíkre
bontani, akkor eme hállo´zat segítségéveltranszportálhato´ak lennének eme tárgyak, lények , - térto´´lés ido´´to´´l fu´´ggetlenu´´l."

Attacca...
3.Jelenet(pc10)1893.
Tesloegy technikussal beszélget. (Megj.: beszéd , de acsúcspont.-ének-a bibliai idézeteknél exaltált,
extatikusarchaikus, pravoszláv to´nusba megy át a repetitív fúgafo´´lo´´tti ének)í(cc65b)
"Azonfáradozom, hogy megvalo´sullhasson az - Pétert, E´zaíást, sMo´zest idézvén - amiro´´l így ír az
apám által megtalásteredeti biblia "új egeket és új fo´´ldet ,új világokatvárunk,s ezekben az
igazságosság fog lakni " - az egészvilágmindenség, az o´´sszes lakott civilizácio´jávalegyetemben e cél
felé igyekszik - s(cc81félig énekb) ezért "azigazságos új fo´´ld s világegyetem nem más , mint az
Istenhejeslését élvezo´´ emberi és világegyetemi társadalom".
(99b)Ojankészu´´léken fáradozom, mej besugározván a gonosz pénzhatalomuralkodoinak tudatát ,
azokat jo´ , Istennek tetszo´´ útratereli. S akkor - ahogyan a zsoltárok írják -(109v) "megszu´´nika
gonoszsá-g, a háború és az ero´´szak - nem lesz to´´bbégonosz s a szelídek o´´ro´´klik a fo´´ldet s a
világegyetemet.Béke lesz, mivel a-z Isten megszu´´nteti a háborúkat a fo´´lds a világegyetem végéig" (123 patet.b)azaz legalábbo´´tven milliárd évig. "S akkor sarjadzik majd az igazságosbéke bo´´sége,
míg el nem múlik a hold - azaz míg el nemtávolodik a fo´´ldto´´l, úgy 5 milliárd év múlva, de
addigra(ha túl éli a jelenlegi válságot) már rég az egyetemesvilágmindenségi o´´ssztársadalom része
lesz, s más bojgo´krako´´lto´´zik.
Ojtechnolo´giákon fáradozom, kísérletezem, amej - a jelenéseketés E´zaiást idézvén - leheto´´vé teszi,
hogy " afo´´ldnek egyre nagyobb részét birtokba vehessu´´k" - dene ártsunk a fo´´ld hipperérzéjeny
rendszerének - (153 v)"mígnem az egész bojgo´ojan lesz, mint az éden kertje (156patet.b)s az Isten
nem habozik majd megnyitni a kezét éskielégíteni minden élo´´ kívánságát.
Hiszenaz ember, az elso´´ emberpárosok, soksok tízezerévvel ezelo´´tt-Lukácsot és Jánost idézve szintén Isten fiaiként letteklétrehozva.Hiszen Mária csak kihordo´ volt, Jézus igazi szu´´leifelso

´´bbrendu´´ entitások volta, kik talán évmilliárdokkaljárnak elo´´ttu´´nk so´´k így ko´´zvetlenu´´l az
Isteniszándékot ko´´zvetítették, ezért Jézus az Isteni szándékhordozo´ja. Ezért - Lukácsot idézve Mária to´´kéletes lénytszu´´lt. S ezért,(175 v) neku´´nk, embereknek is Jézushoz kellhasonlo´vá vállani.
(178 b)Micsoda megaláztatás és Istenkáromlás, hogy az emberiség nagy részének ij nyomorban
kellsenyvednie. Mindezek a nagy "hazudozo´ és azellenszegu´´lo´´" fo´´ldi tevékenységének ako
´´vetkezménye.
Pediga szinte végtelen enrgia mindenu´´tt jelen van, hiszen aszubatomáris "anyag" nem egyébb, mint
végtelenenergia.Ezt ki kell aknázni !
Mendenekelo´´ttmindenkinek részesu´´lnie kell az ingyen s ko´´rnyezetkíméllo´´energiákban s a
gonoszoknak, harácsolo´knak, o´´nzo´´knek,kapzsiknak, uralkodni vágyo´knak szelídekké,
altruístákká,adakozo´kká, embertársaikat szereto´´kké kell vállniuk.
Sígy felvehetju´´k a kapcsolatot s eljuthatunk a csillagokban lako´társainkhoz - s így megvalo´súl
Ciolkovskyj barátom nagy álma -amej egyben az teremto´´ nagy terve az emberi fajjal - hogy egy(199
v)nagy csillagko´´zi társadalom felno´´tt tagjaivávállhatunk!
(patet.énekb)Emecél megvalo´sítására esku´´dtem fo´´l , ez az életem célje, Isten engem úgy segéljen!!!
- atacca---

atacca(pc10)---(cc209-211b)Ko´´zjáték- Tesla :
"...Látoma jo´´vo´´t..."
"...mindeno´´sszefu´´gg mindennel... mi csak egy méjebb egység felszíni, látszat valo´ságában élu´´nk
csupán,....
"...avégtelen világu´´ro´´n át száguldunk elképzelhetetlensebességgel...ko´´ru´´lo´´ttu´´nk minden
mindenu´´ttforog, mozog, mindenu´´tt végtelen energia van...muszáj lennievalamijen mo´dszernek,
hogy hogyan csapoljuk le ezt az energiát..."
"...ako´´zeljo´´vo´´ben megfejtik a világmindenség titkát..."
"mindenneka zenei oktáv spirállis jellege van... az elementáris részecskékhúrszeru´´rezgésének
chierarchiája, az elemek táblázatának..."
"...látoma jo´´vo´´t... látom a világegyetem, világmindenségegységét... hullámokon lovagolok...
csokoládét szu´´rcso´´lo´´kegymásba tekeredett ko´´ro´´k végtelen spiráljaiban..."
"...végtelenenergia szabadúl fo´´l az anyag s ellentéte... az energia sellentéteinek o´´sszecsapásaibo
´l...ezeket fel kellhasznállni..."
(257b)"...megvagyok gyo´´zo´´dve, hogy nincsen fontossabb, mint acsillagko´´zi komunikácio´..."
"...Ezendolgozik a Ciolkovskyj barátom is..."
"...eljutunk a csillagokig..."

4.Jelenet(scr11-pc12).:
Aszínhej: Florida szigete - Wardencliffe ko´´zelében a nyugatitengerpart , a mexiko´i o´´bo´´l to
´´szomszédságában egykis villa melletti erdei park - tisztás.
Ido´´pont-1896-július10.

Atisztás tele virággal, a ko´´zelben látszik a kecses villa.
Azerdo´´ mellett egy csodállatos kislány játszadozik o´´nfeledten- dúdolgatva.
Egyszercsak (16)ott terem - mintha a semmibo´´l - egy férfi, Nikola.
Meglepetve,o´´nkénytelenu´´l is megszo´llal(22v):
"...Jé ...micsoda szép tisztás, s te mijen csodállatos kislányvagy...
(27b)...hogyhívnak..."
Akilslány :(28b)" ...ugyan már ...Nikola bácsi... hiszen márlegalább kétszer találkoztunk..."
Nikola(30b):"... micsoda...ismered a nevemet...?"
Akislány(csodállatossan felnevetve)(31b) :"...persze hogy... tevagy a Nikola Tesla bácsi... (32--b)ido
´´gépet szerkesztettélegy bibliai leírás alapján... de még nem tudod irányítani...véletlen, hogy mikor és
hová mégy...s hogy nem igazábo´l vagyitt, félig-meddig ott vagy ahonnan jo´´ttél..."
Nikola- egyre inkább meglepve(35b):"... nahát... nahát... temindezekro´´l tudsz...?"
Akislány(36b):"... persze hogy, ...hiszen a múlt hétenlátogattál meg... no meg azelo´´tt.. hogy hogy nem
emlékszel anevemre...ja persze , akkor ido´´sebbnek látszottál...akkor megis mondtam neked,
hogy(38v) a nevem Anaira...nem emlékszel...?"
Nikola(39b):"...hát hogy emlékeznék, mikor most látlak elo´´sszo´´r...?
Akislámy(40b):"...pedig már sok mindent elmondtál ro´lad,...ro´lunk... azt, hogy félig-meddig
mesterségessen hoztál létrea bibliábo´l kapott tervek alapján...hogy beu´´ltettél anyukámhasába... hogy
2 év alatt 6 évet no´´ttem...azt is tudom, hogy10 év múlva, amikor 17 éves leszek, (43v)szerelmes
leszek beléd...persze már most is szeretlek Nikola bácsi... de akkor a szerelmed,s feleséged leszek...
(48b) ahogyan a felno´´ttek szoktákcsinálni..."
Nikola(49b):"...úgy látszok, hogy egy késo´´bbi énem ido´´pntjábo´llátogattalak meg téged a korábbi
ido´´pontokban...(51b) jaj...jaj... mi ez...?"
Anaira(53b):"...már nem tudod irányítani az ido´´gépet... korábban ismegto´´rtént ez ... s egyszerre csak
visszatértél a jelenbliido´´dbe...eltu´´ntél... mot is ez kezdo´´dik..."
Nikola(55b):"...igen...mert valo´´jában ott vagyok itt valamijen - én sem értem,hogy mi,
hogyan...?...hm... másfajta úgymond"anyagi,szubanyagi" o´´sszetételben vagyok csak úgymond
"jelen...?"
Ekkorkezdett Nikola eltu´´nni.(59v):"... szervusz kislány..viszlát Anaira..."
Anaira(kisséelpityeredve):"...viszlát Nikola bácsi... remélem, hogyviszlát...!?"
Nikolaeltu´´nik.
5.Jelenet(pc13).
1907.- Wanderclyf ko´´zelében.
Hirtelenkirohan Nikola és Anaira a ház melletti rétre, Nikola érzelmirohamában anaira kezét fogdossa
szerelmessen.
Tesla(8v):
"...hátismét találkoztunk... már 17 éves vagy és mij gyo´´nyo´´ru´´...
"...jajédes kicsi lányom... csak el ne veszítselek...
...nemzavar, hogy 17 éves létedre egy 51 éves embernek vagy aszerel(25)me...
...Olybo-ldog...vagyok ve-le(29)-d...remélem, hogy te is érzed e-zt...!?"
Anaira(39v):

"...o´-dehogyis... hisz te fiatalos vagy, (43)teljes ero´´dben...(45)nomeg hát...te mondtad, "mesterséges "
lényvagyok...(49)érzo´´ emberi lény...(51)hiszen szerelmes vagyo-kbeléd..."
Nikola(56b):
".s..hátigenis... hm... meg nem is... ez egy ojan technolo´gia... amivel azévszázmillio´kkal elo´´ttu´´nk
járo´ u´´rcivilizácio´krendelkeznek... ott - to´´bbek ko´´zo´´tt - az iddeállispárkaspcsolatot segíti elo´´,
Isten eredeti szándékátmagvalo´sítva , a kozmosz értelmes lényeit illeto´´leg..."
Anaira64b):
"...hátakkor... ojan vagyok , mint te...?"
Nikola(66b):
"...Hátmajdnem... a sejt szinten teljessen ember vagy... részben még amindent irányíto´ életmolekulákat
illeto´leg is...de ememolekulák mesterséges atomméretu´´ gépezetek rendszerébo´´láll...(suttogva o
´´nmagának)...lehetséges, hogy végso´´ soronmi, emberek is így lettu´´nk létre hozván..."
Anaira(70v):
"...o´hogy megnyugodtam..."
Nikola:(72v)
"E´des Anairám (mego´´leli)... ne félj... (75b)hiszen ij szintenmár szinte allig-allig van ku´´lo´´nbség a
mesterséges lény sa biolo´giai lény ko´´zo´´tt...
...lehet... honnan tudhatjuk ... hogy a fo´´ldi ember is - távolicivilizácio´k által megalkotott mesterséges lény ... atomárisszinten...? ...ki tudja...?:"
6.Jelenet(pc14).
Wanderclyfko´´zeli telepen, egy erdei házban. - 1907.
Nikola(8v):
"...mo--st, ho-gy I-ste-n elo´´-tt megesku´´-dtu´´-nk...ki-mo-ndha-tatlanúl boldog va--gyo-k..."
Anaira(21v):
"... de én még jobban o´´ru´´lnék, ha úgymond , hivatalossanis megesku´´dnénk..."
Nikola(29b):
"...tudod jo´l, hogy ez rengeteg komplikácio´val járn... nagyon nagbaj ez...?"
Anaira(33v):
"o´ nem ... én is nagyon fel vagyok dobva..."
Nikola(40v):
"...édes Anairá-m...é-des Anairá-m "
Skezdi cso´kolgatni.(47b):
"...jajmi ez... nem tudom irányítani a gépet...?"
Hirteleneltu´´nik - Anaira , félig mosojogva, félig riadtan a semmitfogdossa...(49b):
"...hátmár megint eltu´´ntél...?"
Nikola(51)ekkor ismét a tisztáson van 1988-ban.
A8 éves Anaira(53v):
"...mármegint itt vagy Nikola bácsi...!?"
Nikola(56v):
"...hátitt vagyok... édes kicsi lányom...(58b) éppen most esku´´dtu´´nkmeg ...9 év múlva...(59v) Isten
színe elo´´tt... s oj boldogokvagyunk..."

Elkezdio´´ssze-vissza cso´kolgatni a kis Anairát.(63v):
"...jaj...mennyiresze-re-tle-k..."
Anaira- kissé meglepve(66v):
"...én is szeretlek...Nikola bácsi... "
S(68)apro´ pici puszikat ad Nikola arcára.
EkkorNikola eltu´´nik.
Isméta jelenet kezdeti színheje - 1907.
Nikola, meglepve s arcán extatikus mosojjal:
"...jaj most voltam veled ...veled a 8 éves mivoltoddal... ezhihetetlen..."
Elkezdi mosojogva o´´lelgetni, cso´kolgatni:
"...teédes kicsi 8 éves tu´´ndérkém... egyszerre vagy nekem egy édes8 éves kislány, meg egy szép ifjú
lány, kislány..."
7.Jelenet(pc15)Kalifornia. San diego ko´´zelében egy tengerko´´zeli erdei háziko´. 1908-május.
Tesla-exaltáltangestikulálva, kiabálva beszél(cc.5b):
"aWanderclyfi torony már nem mu´´ko´´dik, de van egy titkos hejenegy másolata, feljavítva , mej
világu´´rbo´´ljo´´vo´´,valo´színu´´leg a fénysebességnél is gyorsabb,s elképzelhetetlenu´´l ero´´s ,
általam felfedezett rejtéjesenergia sugárzás segítségével. felero´´síti az eredetienergia nyalábota....
...nincsmese... ki kell pro´bálni az elrettento´´ fegyvert!..."
Anaira(kissésírva, riadt hangon)20v):
"...eznagyon veszéjjes kísérlet - (22b)ahogy mondod , még te sem tudodirányítani..."
Tesla(cc24exaltált-b):
"...nefélj a sarko´´ro´´ni túlra irányítom a sugarat... ahol egyteremtett lélek sem lakozik... ott még csak
demonstrácio´nak semlehet nevezni...magát a demonstrácio´t csakis a rémsésges, sko´´nyo´´rtelen
háborútkezdeményezo´´k esetében kellalkalmazni, de ott is csak úgy, hogyx ne essen
emberéletekbenkár... sajnos ez esetben az o´riási anyago kárelengedhetetlen..."
Anaira:
"...nem teheted Nikola... hiszen mondtad, hogy az eredeti , úgymond"Dávid-ezko´´z" csakis a nagyon
jo´ szándékletesztelése után mu´´ko´´dik... de ez egy más szerkezet...(35v)e.zt te. a.lko.tta.d... s rossz
kezekben is mu´´ko´´dni fog, rossz szándékka-l...!"
Tesla(cc.41kiab.b):
"...ez nam a "Dávid" szerkezet, azt eldugtam , mert irto´veszéjjes... ezt én alkottam ...és muszájkipro
´bállnom....ku´´lo´´nben is valami o´riási u´´robjektumko´´zeledik a fo´´ldfelé, június 30-án reggel hét
után kénebecsapo´dnia,ami iszonyú ,globállis pusztulást okozhatna, s eztaz én ezko´´zo´´m
megsemmisítheti.!"
Anaira(47b):
"Nembefojásolhatod mások tudatát... nem demonstrálhatsz iszonyúfegyvert, hogy ezzel megelo´´zd a
háborúkat...s ku´´lo´´nbena ko´´zeledo´´ égitestro´´l már tudnának a csillagászok,hogy hogy senki sem
említi... (51v)Nikola! kérlek - ne tedd ezt...ez Istenkáromlás!..."
Nikola:

"(52b)ako´´zeledo´´ égitestro´´l csak én tudok... s hogy ez istenkáromlás-e?!?... nem igaz ... hanem az
az Istenkáromlás... hogyaz emberiség legnagyobb része iszonyú nyomorban él...,pedig megvannak
azok a leheto´´ségek, amikkel mindenkinek emberhez mélto´életet lehetne biztosítani... de ezt az o´´nzo
´´, kapzsi,istentelen kapitalisták megakadájozzák - rafinált, globális o´´sszeesku´´vésekkel - nehogy
elessenek az Istentelenhasznaikto´l ... s hogy haszonszerzés céljábo´ - a háború alegnagyobb u´´zlet szo´´rnyu´´ háborúkba akarják taszítaniaz emberiséget... Anaira! , oj szo´´rnyu´´ háburúkkal fenyegeta
jelenlegi o´´sszvilági hejzet, amiket el se tud senkí képzelni,... globállis pusztulás... 100 millio´
halottal... (69v)Ez azigazi Istenkáromlás!!!..."
Anaira(72-kiab.b):
"...Térj észre Nikola! ... s az a másik készu´´lék, amejettervezel, hogy a "rossz" emebrek agyát
besugározd...eztte nem fogod tudni irányítani... te nem vagy ezekrefelhatalmazva... nem lehet
háborúkat, meg egyébb rosszat ijezko´´zo´´kkel elhárítani...ki hallott már ijet:...minnélpussztíto´bb
fegyver... annál kevésbé lesz háború... ezo´´ru´´lt logika... s ha rossz kezekbe keru´´l, akik így isúgy is
felhasználják a fegyvert...meg a tudat besugárzo´ezko´´zt ?...
(85v)Nikola!...te nem vagy Isten!...nem vagy Is ten!...(87-kiab )Te nem játszhatszIstent...(88v)Nem
vagy Isten!..."
Nikola(91patet.v):
"...igen...nem vagyok Isten.....viszont E´n vagyok az új Prométheusz!..
(94b)...a ku´´ldetésem az, hogy az emberiség felemelkedésének aku´´szo´´bén, az újkorának a
Prométheusa legyek... olcso´,vagy ingyen , és végtelen mennyiségu´´ energiát adok azemberiségnek...!
."
Anaira(102b):
"... ez nagyszeru´´... csodállatos!...de a pusztíto´ ezko´´ztne pro´báld ki...!"
Nikolaszo´ nélku´´l távozni készu´´l.
Anaira:
"...Nikolane menj el...!"
AnairaNikola elébe áll. Az félretolja s elmegy.
Anairakeserves zokogásba kezd.

III.Felvonás.
1.Jelenet(pc16).1908o´´sze.
Tesla(kabálva,kétségbeesetten,exaltáltan-b):
"...O´hmit tettem... igaza volt Anairának... nem lehetek az Istenostora...meghosszabított keze... még
szerencse, hogy lakatlanerdo´´ségekben to´´rtént... persze ott is élhettek elszo´rtanerdei vadászok...
ezek bizonyára - a családjaikkal(majdnemsírva...zokogva) egyu´´tt szénné égtek... vagy ami
mégrosszabb, lassú kínhalállal haltak meg... o´ mijszo´´rnyu´´ség.(16-után-b).Ne érett még az
emberiség ijezko´´zo´´kre! ... E´n sem vagyok érett rá... nem tudommegfelelo´´en kezelni!....(33-to´lb)de az ingyen energiát átkell adnom az (38v)emberiségnek... Isten ostora nem, de
Prométheuslehetek...!"
2.Jelene(pc17)t:az 1910-as évek .
Teszla(cc.3b):
"...oj ajánlatokat tettem, mej a leheto´´ legszélessebb rétegekszámára minnél elérheto´´bbés olcso´bbá

tenné a rádio´adás vételét és a vevo´´ készu´´léket. Visszautasíttották - a dokumentácio´ hiányosságára
hivatkozva - ott is feltu´´nta fura kurafi, negédes mosojú "misteriman". Sokkalkésszo´´bb Marco´ni oj
ajánlatot tesz , mej igen nagy hasznotigér a terjeszto´´ és gyárto´ társaságok számára, mivel avétel ár s a
készu´´lék csak viszonylag szu´´kebb rétegekszámára lesz elérheto´´ . Elfogadják - s nehogyan a nevem
felmeru´´ljo´´n gyorsan , lepénzelve a bizottságokat - no´beldíjra terjesztik elo´´. "
Tesla-egyre idegessebben:
"ez ...abszurdum... az én - jo´val régebbi - javaslatomra nemreagáltak, nem akceptálták - mivel a
aterjesztés s a vevo´´készu´´lék úgyszo´lván ingyen lett volna... széles ko´´rben, világszerte elérheto
´´en... s most ez a Marconi drágán - scsak szu´´k, gazdag réteg számára elérheto´´ mo´don -elo
´´állíthato´ - to´´lem lemásolt - technolo´giával,egyszeriben sikert ért el, - mivel az részvény társaságok
busás hasznot remélnek. Egyszeriben csakis o´´ szerepel, mintfeltalállo´ s o´´ van elo´´terjeszteve no
´bel díjra...dehagyjuk így, mert - (33b)Jézust idézvén - nem tudják, hogy mitcselekszenek..."
3.Jelenet(pc18).
1910-esévek.
Tesla(cc.3b):
"Amikormindenki elpártolt to´´lem, a milliomos pártolo´, mint pl.Morgan is... a barátok... Edison és
Marconi nevetséges s megalázo´ "jancsiszo´´gezései" - akkor...akkor...?"
Mérgessen felso´hajt:
"Edison, Morgan, Marconi hiába "jancsiszo´´geznek"...nemhagyom magamat eltántorítani a céljaimto´,
hiszen - Pétertidézvén - (16b)"Jézus nem hagyta magát eltántorítani ,habozás nélku´´l fojtatta az Isten
munkáját".
EngemIsten vállasztott ki eme feladat elvégzésére - s akárcsak Jézus- ismét Pétert idézvén - "Jézsu a
sértések ésbántalmazások ellenére mego´´rizta o´´nuralmát és soha sempro´bált ártani az ellenfelinek" én is fojtatom azIstento´´l rámszabott utamat. "
4.Jelenet(pc19).1920-esévek.
Tesla(cc.5b):
"Ez az én ku´´ldetésem - mej részese a most dúlo´ harcnak . Aharcnak , mej - a Jelenéseket idézve - az
Isten kirájsága és avilág kormányzatai ko´´zo´´tt dúl. Mint már János apostol ismegjo´´vendo´´lte - a
világ hatalmasságai, fo´´leg apénzvilág uralkodo´i "hazugságokat terjesztenek majd , hogybecsapják az
egész lakott fo´´ld kirájait" , vezeto´´it .
(cc.16b)Elakarják hitetni mindenkivel, hogy csakis a ko´´rnyezetrombolo´,véges, egyre drágább
fosziliás energiákon alapúlo´technolo´gia az egyetlen leheto´´ség , s az allternatív energiákamúgy sem
képesek a jelenlegi igényeket fenntartani (ami igaz is).De!!! ellhiallgatják , so´´tt el (s el fogják) tu
´´ntetik (hakell akár fizikailag is ) azt, azokat, akik más energiákonalapúlo´ technolo´giákon dolgoznak.
Szo´´nyegalá so´´prik , to´´kéletessen eltu´´ntetik (hogy még az ádázko´´rnyezetvédo´´k is csak
tudománytalan fantazmago´ráknaktartsák ezen energiákat) a szabad, olcso´ energiák létezését,mint pl. a
vákuum, vagy mindenu´´tt jelenlévo´´ megcsapoltelektromagnetikus energia, a termonukleáris, vagy
hideg fúzio´senergia, a kvark reaktor , ill. antianyag reaktor leheto´´ségekenalapúlo´ energiák, stb.
Azezen irányú kutatások jelenleg szabotállo´dnak s szabotállo´dnifognak (ne adja Isten) - azaz akiknél
a pénz van azok nem adnakreá ellegendo´´ pénzt, ami a nagy átto´´réshez kellen, mivelnem érdeku´´k,
hogy a fosszilliás enregiai technolo´giátfelváltsa egy mero´´ben új, hatékony , olcso´ sko

´´rnyezetkímélo´´ energia.
Pediga potenciállis felhasznállhato´ energia mennyisége szintevégtelen - mivel. ahogyan az Albert
barátom is kimutatta a híressékezdo´´ vállo´ egyenletében - a jelenlévo´´, minketmindenu´´tt ko´´ru
´´lvevo´´ "anyag" valo´jábannem más, mint a szubatomáris részecskék végtelen szintu´´energiája.
Demindezekro´´l o´´k - a "híres" to´´kések nemvesznek tudomást.
O´´kirányítják (értsd. pénzelik - s minden egyebet elhallgattatnak,akár fizikailag) a médiákat, tanko
´´nyveket, ko´´ztudatot,amiken keresztu´´l elhitetik , hogy ez a jelenlegi állapot azegyetlen allternatíva.
Méga fiatal tudo´sok zo´´me is elhiszi eme hazugságokat. Elhiszik,hogy az , amin én dolgozom,
megvalo´síthatatlan , már csakpusztán a fizika elvi szintjé is. Mero´´ agyrém , képzslgés -egy u´´to´´do
´´tt o´´regember képzelgései.
Ezegy világméretu´´ o´´sszeesku´´vés, mejnek én is azáldozata vagyok.
Avilág ezen egyetemes "sátáni" hazugság hállo´jábanvergo´´dik. "
5.Jelenet(pc20).
Nikolát meglátogatja egy gyanús alak(már a korábbi pénzhatalmiúri társaság ko´´reiben fel fel tu´´no´´félig boho´cku´´lse ju´´, félig nyájas , kedéjjes hátborzongatú mosojú " misteri man") - úgymond a
pénzhatalomvilágképviselo´´je -(megj.: a jelenet fojamán fojamatossanellenszenvesebbnek és
ellenszevesebbnek és torzabbanak kezdeneklátszani---)
Tesla(19v):
"...te vagy a "nagy ellenszegu´´lo´´s hazudozo´- "(b)emberi alakot o´´lto´´tt képviselo´´je...
A"misteriman":
"Arrakérem o´´nt Tesla úr, hogy mondjon le a céljairo´l, merthalálla után -amej nem kizárt, hogy ero
´´szakos lesz - úgy isa szo´´nyeg alá lesz so´´po´´rve az egész hagyatéka s addigis élhet bo´´ségessen a
mi - ha kell így is nevezhet minket,ahogyan szokta,a pénzvilághatalaom juttatásainkbo´l..
Tesla(b41):
"...visszautasítom s ha kell ezzel - akárcsak a templom kétszerifelforgatása miatt Jézus is - (b46)aláírom
a sajét halállosítéletemet. "
Aboho´cszeru´´ alak - és a to´´bbiek:
Tesla!...hallgass meg minket végig!...neku´´nk nem érdeku´´nk az általadcélúl tu´´zo´´tt ki úgynev.
olcso´l vagy ingyen, szabadonlévo´´ energia széles filágméretu´´ elterjedése... Neku´´nka leheto´´leg
minnél szélesebb ko´´rben ugyan, de leheto´´legminnél drágábban eladott energia s termék csoportokbo
´lszármazo´, minnél nagyobb haszon az érdeku´´nk...
Ezértfelajánlunk egy nagyobb o´´sszeget annak cserében, hogy hagyjfo´´l az eredeti kutatási
szándékaiddal... viszont lehetsz a miszolgálatunkban, mint kutato´ tudo´s - fo´´leg a fosziliásenergiákon
alapúlo´ technologiákat illeto´´leg...ezeknek nagyjo´´vo´´t jo´solunk, azaz engedmlényezu´´nk s
világszerte ezlesz az igazi. úgyszo´lván egyetlen , energia forrás..."
Tesla:...ezt nem fogadhatom el...hiszen a foszíliás enrgiák drágák ,végesek a források, s hihetetlenu´´l
ko´´rnyezetszennyezo´´ek...fo´´leg, ha nagyban lesznek elterjedve... ti a nagy"ellenszegu´´lo´´ s
rágalmazo´ " ko´´veteivagytok... takarodjatok..."
Ato´´bbiek:"... jo´l gondold meg Tesla... adunk még egy kisido´´t....de ha nem úgy do´´ntessz...
vigyázz... mert lehet,hogy ezzel a saját halállos ítéletedet írod alá..."
Tesla:"...nem baj... Jézus Krisztus is a templom kétszeri felforgatásával-ismervén az akkori Jeruzsálemi

viszonyokat- (66-félig énekb)asaját hallálos ítéletét írta alá ... de még sem tehetettmást...
A"misteriman":
...sa halállod után - tesznek majd ro´la a világtudatot, mediálliso´´sszhangulatot befojásolo´k hálo´ja
- ,hogy elfelejtenek...eltu´´nik az emléked... a terveidet s találmányaidat agyrémnek,megvalo
´síthatatlanoknak, fizika ellenesenek fogjákko´´zmegegyezéssel mino´´síteni... s amit minden kezdo
´´fiatal fizikus kutato´ el is fog hinni, nehogyan a karierje to´´nkremenjen azáltal, hogy
kimarginalizálják a tudo´s társaságokbo´l..
Nopersze sok minden ,úgymond egyszeru´´bb, találmányod meg fogvalo´súlni - sok év múlva - persze
mások neve alatt, mintpéldáúl a hajbo´´l felszállo´ sugárhajtású rpu´´lo´´gép,persze ellentétben a te
szándékaiddal, kizáro´lag csakis katonaicélokra, vagy a mikroszko´pikus lámpákat meggyujto´ jeles
tvkészu´´lék, a molekuláris méretu´´ áramlo´´ro´´ko´´nalapulo´ technolo´gia, - sok minden már mg is
valo´súlt, nopersze mások neve alatt, mint pl. a radar készu´´lék...
Azáltalad tervezett lebego´´, s szinte végtelenu´´l gyorsan senergia mentessen repu´´lo´´tárgyadat is mi
fogjukkikísérletezni, - no persze végtelen titktartással - hogynehogyan az amberiség tudomására
jussaon , a "megváltásos "technolo´giád híre, - no meg azért is, - s ebben az egyben azthiszem, hogy
megegyezik a ketto´´nk véleménye - ,hogy azemberiség még nem érett eme technolo´giák s az
általuklétrejo´´tt o´´sztársadalmi szintu´´ hatások befogadására.Egyes elo´´zetes szociolo´giasi,
futurisztikus felmérésekszerint feltételezni lehet, hogy bármijen ku´´lo´´nlegestechnolo´gia létezésének
hírére , vagy fo´´ldo´´nkívu´´lieklétezéséro´´l szollo´hír ko´´vetkezményeként o´´sszeomlanaaz emberi
civilizácio´, vallá, stb. de mindenekelo´´tt anemzetko´´zi pénz és u´´zleti hállo´zat esne szét
egyglobállis katasztrofállis világválság keretében. Emiastt nemlehet rátérni bármijen más, allternatív
technolo´giákra.Elesne és o´´sszeomlana a haszon, a kis részvényesek - (nagyongúnyossan!) - akikel te
annyira eggyu´´ttérzel - mind egyszállig koldús botra jutnának.
Tesla!....nemcsak , hogy (gúnyossan) "az ingyen, szabad, végtelen energiát"nem fogja az emberiség
megkapni, sem most sem soha a halállod után... de még csak az o´riás tekercsek világhálo´zata
segítségévellétrejo´´vo´´, azonos frekvenciájú elektromagnetikusrezonancia elvén alapulo´ , dro´tnélku
´´l ko´´zvetített(nagyon gúnyossan) úgymond "olcso´" elektromosvilághállo´zat sem fog létre jo
´´nni ...sem most...sem soha...(cc.80-to´l-b) (gúnyossan, o´´rdo´´gi hangal felro´´ho´´g)...ha-haha...neku´´nk minnél nagyobb haszonra vanszu´´kségu´´nk... kit érdekel, ha az emberiség fele éhendo
´´glik, elrohad...ha-ha-ha...!(megj.: eddigre már annyira torzalakot o´´ltenek a ko´´ru´´lo´´tte lévo´´k
arcai stesttartásai, hogy a H.Bosch golgota képekbeli, Jézustko´´ru´´lvevo´´ borzalmas alakokra
emlékeztetnek, ill. aGo´´bbelsz propaganda rajzok "zsido´kapitalista" torzalakjainak ábrázatjait kezdik
felvenni a Teslát ko´´ru´´lvevo´´alakok)
Amunkádat szo´´nyeg alá so´´prik s el fognak teljessenfelejteni...!
Nemleszel az emberiség "megválto´ja, a szegényekmegsegíto´´je,(a leheto´´ leg gúnyossabb hangon)
(cc.93b)azemberi civilizácio´ "Prométheusa" ...ha -ha-ha... "
Tesla(99v-kabálva,hejenkéntfélig énekbeszéd):
"Takarodjatok!...Nem hallottátok?...
(101b)Tisátáni ,kapitalista pokolfajzatok...!
(102v)Takarodjatok!...Nem hallottátok?...
(104b)...Megátkozlaktiteket...!

(105v)Takarodjatok!...Nem hallottátok?...
(106/3)Eljo´´az ido´´, hogy az U´r az o´´sszes gonosz kapitalistátelpusztítja...!
(107v)...Takarodjtatok...!
...nemhallottátok...?!
(109b)...azonnal takarodjatok!"
6.Jelenet(pc21)-1943.
Teslaszobájába beront néhány állig felfegyverzett csukjás alak.Ameglepett, szo´lni sem tudo´ Teslát
lefogják, szájába kendo´´tto´´mnek. Tesla vénájába szúrnak egy injekcio´t. (cc.17b):
"...noTesla u´to´´tt az utolso´ o´rád... vén barom...eme szer egyo´ra múlva kimutathatatlan lesz, de most
infarktust fog nálladelo´´idézni"
Egymásik u´´gyno´´k: "...és a számtalan találmányaidat,mejek egy része még csak tervasztalon
vannak,s emejeket azemberiség megsegítésedre tervezted, ezeket mind megvalo´sítjákmajd, de nem az
emberek szolgálatában, hanem a rombolásra és apusztításra..."
EkkorTesla lelki szemi elo´´tt a másodpercek to´´redékei alatt (mintamikor a zuhano´, halál elo´´tt lévo
´´ lelki szemi elo´´ttlezajlil az egész élete)egy sereg látomás zajlik le : Lát egynagy katonai hajo´t,
mejet zo´´ldes sugár vesz ko´´ru´´l,majd áttevo´´dik 340 kilométerrel arrébb s a legénységhaldoklik,
vagy belesu´´l az acélvázba...majd egy SS katonát, -a zubbonyán Sro´´der-Stranc felirattal - mej egy
furakészu´´lékkel egy szikla falba sugarat bocsájt ki, s a sziklafal a semmivé vállik... majd az oroszkínai határon három oroszkatonas egy to´´bbmillio´s kínai hadseregre bocsájt kisugarakat, s a hadsereg
egy szemvillanás alatt a semmivé vállik,...
...lát egy fo´´ldalatti bunkert, ahol SS katonák valamijen , fuíraharangféle készuí´´léken buí´´tyko
´´lnek...majd valamijencsészealj alakú készu´´lékeket lebegtetni, mja látja, hogybehatolnak ide az
amerikai katonák s mindent elvisznek...majd látja,hogy ezeken dolgoznak egy titkops amerikai bázison
a fo´´ldalatt...
...látegy tengeralatti katonai bázisz a Bermudas szigetek ko´´zelében,ahol fura csészealj s háromszo´´g
alakú o´riási tárgyakemelkednek fo´´l... látja a hold so´´tét oldalát, aholhasonlo´ tárgyak emelkednek fo
´´l a titkos amerikai katonákáltal vezérelve...
...látegy fiatal embert, mej egy ko´´nyvtári épu´´let emeletiszobájába rohan, miko´´zben a fejéhez kap, :"mi ez, nemvagyok magamnál?, mi to´´rténik velem?" - fegyvert ragad azablakhoz rohan, lent o´riási
to´´meg , az úton kanyarodik to´´bbauto´, az elso´´ben valamijen államfo´´ vélheto´´en afeleségével, s
lát egy más hejen lévo´´ titkos u´´gyno´´ko´´t, mej beindít valamijen készu´´léket, s ekkor a fiatal
emberismét a fejéhez kap, hadakozik magával, lead egy bizonytalanlo´´vést, majd kisvártatva ismét a
fejéhez kap s ekkor lead amár távolodo´ auto´ra két gyors lo´´vést, s lent az auto´bana vélheto´´en
államfo´´ feje szétloccsan ...
...látegy titkos hejet , ahol valaki beindít egy távsugarat, s ekkor kéto´riási épu´´let alatt, beindúlnak a
nanorobotok rombolo´hatásaik s az épu´´letek o´´sszeomlanak ...
Tesla:(b)"...Istenemmi ez... mit tettem...?"
Azu´´gyno´´k:(b)"...most megdo´´glesz...!"

Tesla:"...tudom,hogyfel akarjátok a gyakorlatban használlni az életem munkáimhipotétikus
eredményeit, rombolásra, iszonyú háborúspusztításokra, a terreor ezko´´zeként.. ...Ez
nagyonveszéjjes... az emberiség még nem eléggé érett erko´´lcsilegs az o´´sszvilági társadalom

szervezetsége- valamint a tiuraitok , megbízo´itok tudata, etikai szintje - nem eléggéfejlett ahoz, hogy a
rendelkezésu´´kre állhassanak azok a fizikai-technikai eredmények, amiken én az uto´bbi 30-40
évbendolgoztam..
Másfelo´´lmeg megakarjátok akadájozni , s elhalgatni, szo´´nyeg aláso´´po´´rni azt - amit már
megkaphatna az emberiség, éppen afelemelkedéséhez szu´´kségessen - hogy a tiszta, alternatív,olcso´,
ingyen energia mindenki számára elérheto´´ legyen,mivel a ti uraitok érdeke a drága, ko
´´rnyezetrombolo´,primitív, "o´´sbarlangi-o´´semberi" fossziliásenergia jo´´vo´´beli , széles
alkalmazása - a korlátlan haszonérdekében.A fossziliás energiák primitívek,
abszurdak,végkatasztrfához vezet. A nap és a mindenui´´tt jelenlévo´´világmindenségi enrgiákat KO
´´ZVETLENU´´L , s nem áttételessenkell lecsapolni. Ti sátáni kapitalisták végveszéjbe sodorjátomkaz
emberi civilizácio´t , azáltal, hogy a ti általatokkio´´rdo´´go´´lt abszurd piacgazdasságban képtelenek
vagytoknagy távolságokban, 40-50-100 év távlataokban gondolkodni, -csakis a néhány ho´napi
hasznot, részvény árfojamokat, valutaértékeeket nézitek..."
Majdkétségbeesetten mégegyszer felkiált(41v):" átkozottemberiség! Nem elég , hogy Jézust, Josef
Smithet mego´´llted,hát már minden megválto´t mego´´-lsz ezután?! A´tkozottemberiség!"
Amaszkos marconák elhalgattatják, majd végig nézik Tesla "mu´´infarktusát", maj telefonálnak:
"...kész...-a probléma megoldva..."
Majdegy másik telefon:
"hallo´... rendo´´rség?!... jelentést kaptunk, hogy egy NikolaTesla nevu´´ úr haldoklik... hogy mi?...
valo´szinu´´leginfarktusa van...értesítsék a hozzátartozo´kat, hogy jo´´jjeneka hátra hagyott
hagyatékáért... legjobb lenne, ha Trumpu´´gyno´´k úr venné az egész hagyaték feltérképezésénekaz u
´´gyét... Viszlát!"
Keresgélnek-az egyik megszo´llal:
"...mia fene... ezt nézd meg... úgy néz ki, hogy a "csodafegyver"vázlatait elku´´ldte a szerb ismero
´´seinek, mégpedig azoknak,akik kapcsolatban állanak az antifasiszta Títo féle partizánalakulatokkal..."
Amásik:
"...ez bizony baj... mert azt a parancsot kaptuk , hogy mindenidevonatkozo´ jegyzetet magunkhoz kell
vennu´´nk amejeket azután"nem létezo´´vé nyílvánítva", úgymond "o´´ro´´kre"titkosítanak..."
Majdlátni, hogy magukhoz vesznek néhány kulcsot, a lenti szobábo´lelvisznek néhány ládát , a to´´bbi
holmit... leveleket, ládákatotthagyván.
Uto´ko´´zjáték(pc22).
SzínhejMoszkva a kreml pártfo´´titkár titkos irodája. 1964.
Bentu´´l Hruscsov, Koszigin, Brezsnyev, Bulganyín.
Foroga vetíto´´gép, éppen befejezo´´do´´tt a vetítés. Hruscsov- megdo´´bbenve, elképedve(végig-b-cc.10)

"...hátez borzalom... iszonyú... elképzelhetetlen...
Hogyto´´rténhetett ez meg?"
Brezsnyev:
"...de hát fo´´titkár elvtárs... a kínaiak to´´bbtízmillio´shadsereggel fogalták el a mi, stratégiailag
létfontopsságúszovjet teru´´letu´´nket...!Nem volt más vállasztásunk,ku´´lo´´nben vagy sokmillio´
szovjet ember halt volna meg, vagylemondunk eme teru´´letekro´´, ... ennek beláthatatlanko
´´vetkezményei lettek volna..."

Hruscsov(cc.23b):
"...NA JO´L VAN... DE EZT A FILMET EL KELL TU´´NTETNI A SZíNRO´´L...SENKI SEM LáTHATJA TO´´BBé... S SENKI SEM
TUDHAT ERRO´´LTO´´BBET RAJTUNK KíVU´´L...eZ NEM TO´´RTéNT MEG !......értettétek?!...

...mégszerencs, hogy 1908 o´ta fel lett szerelve hangtompíto´ és fénytompíto´ készu´´lékkel, ku´´lo
´´nben az iszonyú robbanásta fél fo´´ldgo´´mbo´´n meghallották volna, valamint a fénytsokezer
kilométeres távolágban is látták volnas...
...eza pokoli fegyver ...egy sátáni elme szu´´leménye...!"
Koszigin(34b):
"...deugye fo´´titkárelvtárs, ugy mi nem hiszu´´nk a pokolban , nomeg az úgymond sátánban...?!"
Hruscsov:
"Persze, hogy nem te idio´ta... ez csak egy metafo´ra volt, ... még énis használlok ijesmiket az én
paraszti eszemmel...
Hányantudnak a mi katonáink ko´´zu´´l erro´´l , akik alkalmaztákezt az iszonyú fegyvert...?"

Koszigin(kissédadogva):
"Fo´´ttikárelvtárs!... úgyszo´lván senki... csak csupán 3 kezelo´´ voltjelen - s o´´k sem tudták, hogy
mivel van dolguk ..."
Ekkorfelro´´ho´´g Bulganyín:
"akárcsak a "kisfiút" szállíto´amerikai pilo´ták45-ben, o´´k sem tudtak semmit arro´l, hogymit
szállítanakaddig,, amig nem látták meg a robbanást..."
Kosziginfojtatva:
"s ez a három ember... titkos fogadalomra kényszerítve... már jo´messze jár... ott keleten..."
Bulganyínismét fero´´ho´´g:
"... a jo´ meleg szibériában... a kellemes táboriu´´du´´lo´´ben..."
Hruscsov:
"Bulganyín elvtárs hagyd az ízetlen , otromba tréfáidat...ezeknek a katonáknak is családjuk volt ...
(majd nagyon halkan, csako´´nmagának suttogva)... akárcsak a sok tízmillio´ kínaiszerencsétlen,
szempillantás alatt elpárolgott katonáknak...
Fu´´gelék-záradék(pc23).
Akét fiatal ismét otthon- megjelennek az alienek.
Péter:"Vizsgáltattuk egy fizikai laborato´riumban a Tesla kézirataibantalált - valo´sinu´´leg a bibliai
leírások alapján készítettegyenleteit, de nem lettek belo´´le okoksabbak.
Valo´sínu´´legtartalmazza a hypothétikus Hyggs bozo´nt, lehet, hogy Tachyont, smég sok más egyebet,
de ezeket nem tudták a jelenlegi tudományszintjén identifikálni. "
Azalienek:" Ko´´szo´´nju´´k, majd mi kielemezzu´´k ajo´val fejlettebb , hm. úgymond "tudo´saink"
által.
Haszu´´kség lesz még rátok , jelentkezu´´nk":
Eltu´´nnek.
Akét "o´´ro´´k fiatal" ismét egyu´´t . Uto´´lagosfu´´ggelék(pc24) - Tesla utolso´ látomása ésmegdicso´´u´´lése.
(Megj.:Az egész rész kihagyhato´, vagy a szo´´veg, ill. a szo´´vegszabadon hejezheto´´ be a zenébe.)

...Látoma jo´´vo´´t, mej emgem igazol... látok egy New-yorknyomornegyedében felno´´t vízvezeték
szerelo´´t, mej megfejtia mindenség titkait... látok egy béna nyomorékot mej az univerzumlegso´´tétebb

titkaiba tekint be... látok egy hullámokatmglovaglo´t, mej egységbe vonja o´´ssze az világegyetemo
´´sszes ero´´it...és még látok sok mindenki mást... ajo´´vo´´ engem igazol..." "
x/Azért tartott ij sokáig a tesla screnplay megírása , mert 2 napalatt el kellett olvasnom a Seifer lo´´nyvét, s ujjabb 2 nap alattjo´ 50-60 cikket az interneten
a legujjabb ku´´lo´´nlegesastro-kvantumfyzikai elméletekro´´l, mint pl. a húr elm.,hollografikus paradigma,stb..

stb.
Uto´irat-apropo´(a "tesla-o´´sszeesku´´vés margo´jára):
Adiscoveri-science (ku´´lo´´nben nagyon szimpatikus ,kivállo´ tvcsatorna, - gyermekkorom O´´veggess
Professzor adásaira emlékeztet- s to´´bbek ko´´zo´´tt Michio-Kaku - ki szintén O´´veggessprof.-ra
emlékeztet) végtelenu´´l szimpatikus!)2011VII.22.dél.16,50 adásban (sci-fi tudomány -MichioKaku)bemutat egy fizikusno´´ találmányát , amej cc.100 évvelkéso´´bb Tesla után, mint "fantasztikus
találmányt,ujjítást" prezentáll ojasmit , amejen Tesla évtizedekigdolgozott a 19. sz végéto´´l , úgyszo
´lván a halálláig, csakpénzhiány , érdektelenség, (v. "o´´sszeesku´´vés"=kissebb haszon az u
´´zletenek)miatt nem tudta véglegessenmegoldani .
Kéttekercs ko´´zo´´tt elektromagnetikus rezonancia jo´´n létre, sa két tekercs azonos frekvencián rezeg,
minek ko´´vetkeztébenelektromos áram áramlik az egyikbo´´l a másikba.
Eztsok sok nagyságrendel megnagyobbítva (= sok, sok, sok"Wanderclyftípusú" torony-vevo´´-ado´szétsugárzo´)megvalo´súlhat a vezeték nélku´´li, "távoli" energiako´´zvetítés.
I´mefeltaláltuk a "spanyoltojást, spanyolviaszt ".
Azesetleges ko´´rnyezeti károkat, s nem efektív megoldásproblematikáját Tesla elhárította, de tényleges
technolo´giahíán a bizonyítás nem jo´´hetett létre.
Sa ko´´rnyezeti kárto´l valo´ félelem, - nos ez minden ijen újtechnolo´gia esetén teljes joggal meru´´l fo
´´l - de gondoljunkbele , mekkora ijen típusú ellenállás fogadta a nagy ereju´´rádio´ s TV adások
terveit, még ma is (lásd a mecseki antennako´´ru´´li ellenállás).
Igaz,hogy ugyanaznap este ezen tvcsat. megemlítették Tesla nevét(hogyan lehetne védekezni a gama
villám ellen), de nem túlságossankomoj kozzáálással.
Eztiszta ro´´hej - úgy látszik , hogy Michio Kaku 2011VII.24. dél.17o´. a lehetséges repu´´lo´´
"csészealjakro´l"beszélt- ahol ismét a Teslas "terveket" - vagy valo´ságot(az egyik véletlenu´´l
benmaradt technikusa szerint egymotorszeru´´ség o´´ru´´lt gyorsasággal kezdett porogni,iszonyúan
felto´´lstve elektromossággal, majd felmelkdett skirepu´´lt_megto´´rtént?) - emlegeti, persze az o
´´nevenélku´´l.
Másholkiszivárgott (állíto´lag?), hogy Tesla oj repu´´lo´´szerkezetek tervén dolgozott, ami a fo´´ld (v.
univerzum?)mágneses ero´´vonalait használva repu´´l, azokat használjafo´´l.
Ugyanaznapeste (20,10) meg a vákuum energiákro´ (is) beszélt (warpu´´rhajo´ hajto´nmu´´), hát ezzel
is (álláíto´lag?)foglalkozott Tesla.
Megjeghyzések:
1/A láthatatlanná tevés lehetséges ezko´´zei:
Ojezko´´z, mej (leheto´´leg zsebben elféro´´) a kívu´´lállo´ak számára láthatatlan ero´´teret alakít ki,
azentitásto´l csupán 1-2 cm. ko´´rzetben, amejatomáris szintu´´sugárzási tu´´kro´´ket alakít ki, mejek
ko´´ru´´ltu´´kro´´zve, ko´´ru´´megkeru´´lésre kényszerítve aláthato´ (s egyébb is) elektromagnetikus
sugarakat .

2/aA Pc (végtelen) paradigma paradoxona:A paradoxon lényege, hogy azegész világegyetem (mi is)
egy nagyx computer játékban ,virtuállis világban létezik
Sez fojtato´dik a végtelenségig: Mi is a (távoli?) jo´´vo´´benalkotunk egy hasonlo´ "computer" virt.
világot,univerzumot, de akik minket alkottak, azokat is megalkották, s ígytovább lefelé és fo´´lfelé a
végtelenségig.
Evilágszemléletnek két "hibája" van:
a/akik eljutnak odáig, hogy képesek megalkotni egy univerzumot, azokrájo´´nnek, hogy o´´ket ias
megalkották elo´´bb létezettintel. entitások, vagyis csak egy "computerben" léteznekcsupán. S ez
fojtato´dik a végtelenjségig.
b/Ez a világszemlélet csak még bonyoluíltabbá, abszurdabbá teszia mindenség kérdését, azaz semmit
sem old meg a mindenségalapkérdéseibo´´l: miért van minden, mi a célja, van Istennek,mi a célja.
3/A végtelen mesterséges világegyetem hollografikus paradigmaparadoxona:
Ugyanaza probléma , mint az elo´´bbi computervirt. világ paradigmával.Fontos! Nem a Saskind (s
egyebek) által kidolgozott hipot. hollogr.paradigmával van bajom, -hanem avval, hogy valaskkik
általmegalkotott hollogramban vagyunk, az egész univerzuí, de azokat ismegalkották egy magasabb
hollogramban, mi is fogunk ijesmitalkotni.... a végtelenségig lefelé és fo´´lfelé.
Devan még egy probléma (az elo´´bbi comput paradigmának is ez azegyik problémája): ha hollogram
vagyunk (vagy virtuállis valo´ság) , akkor mindenhato´ képességeinknek kéne lenni (vagy
legalábbispotenciállissan) - mint Neo´nak a Mátrixban. Persze lehetséges,hogy így van - lásd egyesek
állíto´lagos paranormállisképességeiket.
4/A végtelen - fo´ és le is - szubatomáris részecske=univerzum,ill. univerzum=szubatomáris részecske
(horizontálissan mindketto´´végtelen számban) paradoxona.
Aparadoxon egyik válfajának a lényege, hogy ido´´ben és térbenvégtelen számú paralel univerzum
létezik (most itt nem kvantumvilág mezo´´szeru´´ségeibo´´ a ko´´zépvilágba extrapoláltvégtelenségre
gondolok) -azaz univerzum "buborék" -egysíkon.
Eznem old meg semmit az alapkérdésekbo´´l, hanem mégáttekinthetetlennek tesz mindent.
Ráadásúlúgy néz ki, hogy az uto´bbi 30-40 év tudom. fejlo´´dés által"inteligens dizajner" létét
alátámaszto´ tényezo´´kmiatt a sarokbaszorított megro´´gzo´´tt 60-as évekbeli ateistáka végtelen leheto
´´ség elméletével megpro´bálnak kibúvo´ttalálni az egyre inkább ero´´so´´do´´ Inteligens
dizajnerelmélet alo´l - azaz finom beállítás elv, priviligizáltbojgo´k elve alo´l, az antro´pikus elvek alo´l
s fo´´ként azegyre inkágg megmagyarázhatatlan bio tényezo´´k alo´l (o´´sDNS, bio"robotok",
csúcstechnolo´giák, homoszapiensz-szapiensz,stb.)
Amásik válfaja az, hogy a kvantum részecskék valo´jában egyteljes univetzumok, számunkra plankido
´´ju´´ek, számukra "bent"trillio´ "év" tartamúak. S fo´´lfelé is: azuniverzumunk ( vagy a to´´bbi
"buborék" ) szintén csakegy "ottani plankideju´´ részecske" egy "nagyobb"univerzumban. S a
végtelenségig lefelé és fo´´lfelé. ( a "Menin black" záro´ kockáinak paradoxonja: persze ott el
voltprimitivizálva: csak egy univerzum s egy labdában - ez primitív snem igaz, akárcsak a "molekulaato´m, mint naprendszer "hibás, korábbi értelmezés.
Ezsem old meg semmit az elo´´bbi paradoxonokhoz hasonlo´an. S nemasd "vállaszt" az
alapkérdésekre.

Azelo´´bbi to´´bb feltevés zsákutcájában az a probléma, hogy - ha comp. hollogr. mesterésges világban
élu´´nk - akkor azokatki teremtette, akik ezt a comp. hollgr. világot teremtették?
Perszea hagyományos teista világképben ugyanez a problém: "Istentki teremtette?"
Sitt bele gabajodunk a véges és végtelen problematikájába: se avégest nem értju´´k , sem a végtelent.
Mindketto´túlmutat afelfogo´ képességeinken, mindketto´´ úgymond lehetetlen aszámunkra.
Uˇgyhogy az elo´´bbi kérdés értelmes is de érterlmetlen is egyben.,egyelo´´re megoldhatatlan a
számunkra (egyelo´´re?), akárcsaka végtelen mesterségessen létrehozott hollgrafikus, comput.program
világmodel.
5/Alehetségesn reállis megoldások - Lísik, Turek . Saskind .Howkins, stb.:
Aazuniverzum, hejesebben a mindenség, valo´jában sokkal gazdagabb,mint amit egyelo´´re a mi HSS
szintu´´nko´´n képesek vagyunkérzékelni és értelmezni. A "paralel" világegyetem itt van, lépten
nyomon beleu´´tko´´zu´´nk, csakhogy nkemtudunk(egyelo´´re ) ro´la.
6/A hipothétikus graviton részecske:
Vagynincs - de Lísik, s még sok más atrokvantum fizikus elméleteihipotétikussan feltételezik a
létét(Lízik már ekmél. ki ismutatta a "hyperko´´ro´´k "kvantum modeljében) - ,vagy (szerintem ez a
valo´szinu´´bb) pedig mero´´ben más, minta to´´bbi úgynev. (a konzervatív verbállis komunikácio´
miatta tehetetlenség to´´rvényénél fogva hejtelenu´´l, félreértve"anyagnak" megnevezve) szubatomáris
"anyagi "részecske, mivel az "eseményhorizont" (azért azidézo´´jel, mert a jelenlegi astrokvantum
fizika nem tud mitkezdeni as szingularitással, ill. amit már nem tud megmagyarázni,azt az
"eseményhoriznt" mo´´ggo´´ttinek, "utáninak"titulál)-bo´l semmi sem képes ki(vissza)jo´´nni(a
Howkinssugárzás , az elmélet szerint, nem a szingularitásbo´l jo´´nki-vissza, hanem az
eseményhorizont határán szétvállo´ negatívés pozitív virtuállis részecske egyik fele, amej nem esik be
azeseményhorizontba, hanem kirúgo´dik - Saskind szerint azuniverzum széllén lévo´´ hollografikus
informácio´kato´´sszgyu´´jto´´ "tu´´ko´´rbe")- azaz semmi sem!,sem az ero´´s, sem a gyo´´nge ero´´ket
hordozo´ szubatom.részecskék, sem az elektromagn. foton részecskék, sem neutrínok,sem egyébb
ismert s hipothétikus részecskék, "az abszolútsemmibo´´l semmi sem jo´´het ki"(sok hipoth. szerint
aszingul. mo´´go´´tt nincs tér , ido´´,fizika,informácio´,stb.)-azaz semmi sem, - de mégis kijo´´n
agravitácio´. Ez ellentmondás. Mert ahol nincs semmi, ill. a feketejuk belsejében csak egyx
szubatomáris, planckegység átméro´´ju´´valami, akkor hogy szabadúlhatnak ki a hipoth.
"gravitonok"???
Valo´színu´´legazért - s emmiatt nem sikeru´´lt eddig megalkotni a nagy egyesítéselméletét
megalkotnia senkinek sem (Einstein kései kudarca, devalo´s ellentmondást pro´bált megoldani, a 20.
sz. végénkezdo´´do´´ nagy egyesítési kísérletek, Saskind, Lísik,Turek, Howkins, stb.) - hacsak nem
számítjuk a nagyszeru´´matemetikai egyesítési M húr elméleteket, hyperko´´relméleteket,
stb.mejeket ,az elkoto´ik szerint is, elvile szintennsem igazolhato´ak kísérletileg mivelmero´´ben más típusú "részecske" , mint az eddigismert részecskék.
Feltételezheto´´ena "graviton" szintén ido´´n kívu´´ĺi részecske,akárcsak a howkins féle "virtuállis"
részecskék,mejeknek nincsen ido´´ kiterjedésu´´k, vagy a tachyonoknak, vagya -hygs bozo´noknak.
Ezeknek feltételezheto´´en az ido´´tartamuk = abszolút nulla, vagyis még a planck ido´´egységnélis
kissebb ideig tartanak

Feltételezheto´´en"fél lábbal" már abba a tartományba tartozik amijen pl.az egyelo´´re hipoth.
"tachyon" ( a "tuneling"kvantum húrszeru´´, térido´´ ugrás részecskéje - s ezért a"mi" teru´´nkop´´n s
ideju´´nko´´n kívu´´llétezik) , vagy a szintén hypothétikus Hyggs bozo´n (mej ahipoth. szerint szintén
teren és ido´´n kívu´´l hozza létreaz ismert részecskék, s atomok úgymond "szilárdságát",- azaz a hyggs
bozo´n miatt nem hull szét az univerzum azo´´sállapot elso´´ pillanatainak állapotába), vagy a
méghypothétikussabb "so´´tét anyagot " hordozo´úgynev."negatív" részecske (amejnek detektállására
márfojnak kísérletek) - de ide tartozik az a sok minden (részecske ,az ismert részecskék ismert
tulajdonságai mellett számtalan ,számunkra egyelo´´re mégfo´´lfoghatatlan tulajdonsága,o´´sszetevo
´´je) , amiro´´l még egyelo´´re a hipothétikusszinten sincs semmi fogalmunk, s ami valo´színu´´leg a
teljesmindenség valo´színu´´leg a 99%-át alkotja , az érzékelt, smatematikai egyenletekbe foglalt valo
´színu´´leg csupán 1% -hozképest.
Eztaz ismeretlen teru´´letet , jobb híjján, egyesekparanormállisnak, szelleminek (apropo´!: egyes nagy
egyesítésihipothétikus elméletek kalkulállnak már az úgynev. "szellemirészecskékkel is!) , "fizikán
túlinak" (az úgynev.realisták egyszeru´´n nem létezo´´nek, hu´´jjeségnek)titulállnak.
Azastrokvasntúm fizikai tudományok - s egyáltalán az egész ismerttudomáyn - valo´színu´´leg egy
nagy határ ugrán ku´´szo´´béreérkezett , - ami után egy mero´´ban más fajta "tudomány"fog szu´´letni,
amit egyelo´´re nem tudjuk, hogy hogyannevezzu´´nk el.
Haa primitív (ko´´zépkori ) tudomány korszak elo´´tti mágikusgondolkodás volt a THEZIS, s a
tudományos gondolkodásmo´d(világkép) az ANTHITEZIS, akkor ezután (a ku´´szo´´bje elo
´´ttvagyunk már?) a SYNTHEZIS fog eljo´´nni, - de egyelo´´re mégcsak nem is setju´´k, hogy mi lesz
az. (Megj.: Talán már Newtonis eme synthézis pro´bálkozásnak a korai elo´´futára volt? -ne felejkezzu
´´nk el ro´la, hogy o´´ saját magát elso´´sorbanteolo´gusként s astrolo´gusként jellemezte, annak
ellenére, hogyo´´ volt az elso´´, aki a mozgást, változo´ fojamatot sezáltal a megjo´solhato´ jo´´vo´´t
pro´bálta matematikailagmodellezni, egy akkor mero´´ben új fajta matem. egyenletmegalkotásával.
E´stalán Tesla is ij értelemben elo´´futár volt.?)
Mégegy nagyon fontos megjegyzés az ateizmus- teizmus vita nyomán -azaz ez a talán az elso´´ igazi,
ko´´zvetlen TUDOMA´NYOScáfolata az ateizmusnak:
Avégtelen univerzumok modelje (ido´´ben és térben is ) ugyanelméletileg megengedi a véletlenszeru´´
precíz beállításkérdését, ill. talán(???)a véletlenszeru´´en létrejo´´tt(elso´´) DNS kérdését (habár a legto
´´bb elmélet szerint azRNS-hez kellett a már létezo´´ DNS, ill. fordítva (nem isemlítve az ezt ko´´veto´´
hihetetlenu´´l "mesterségessen"magasfokú , inteligens bio technolo´giákro´l az evolúcio´fojamán) - de
a ketto´´ egyideju´´ létrejo´´ttét nem tudjamegmagyarázni:
Vagyaz o´´sszes véltlenszeru´´ univerzumban eleve létezett a finombeállítás paradigmája, de ekkor is
kérdés a mindegyikuniverzumban csak csupán (vagy legalábbis a miénkben így volt!)cc. 100 millio´év
rendelkezésre állása melett létrejo´´ttvéletlenszeru´´en létrejo´´tt DNS-RNS páros.
Illetve,ha a végtelen számú var. univerzum valamejikében (azaz a miénkben) véletlenszeru´´eniis
létrejo´´tt a jelenlegi finom beállításparadigmája, ez esetben is csak 100millio´ (1 milliárd?) év
álltrendelkezésre a DNS-RNS létrejo´´ttére.
Ezojan - Součeket idézve - ha valaki egy apro´darabokra szedetto´rát barak a zsebébe s addig rázza a
zsebét, amig egymu´´ko´´do´´ o´ra lesz belo´´le - erre végtelen ido´´kéne, de lhat, hogy a lehieto´´ség
egyenlo´´ abszolút nuílla.

Csakakkor lehetne ateista mo´don megmagyarázni az egészet, hogy avégtelen számú, variácio´jú
uíniverzum mindegyikében végtelenszámú ido´´ állana rendelkezére a DNS-RNS létrejo´´ttére.

