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tAnulóI mElléKlEtEK

D1 kapcsolati konfliktusok 
Sylvia Plath:  Beavatás

SyLVIA PLATH: BeAVATÁS

Olyan sötét és meleg van ebben a pincében, mint egy dunsztosüvegben, gondolta Millicent, 
miközben szeme hozzászokott a különös félhomályhoz. A csönd pókhálóktól volt puha, 
és a kôfalba magasan vágott kicsi, négyszögletes ablakon át beszüremlett az októberi teli-
hold halványkék fénye. Millicent már látta, hogy egy farakáson ül, a kazán mellett.
Hátrasimította a haját. Kemény és ragacsos volt a tojástól, amit nemrég törtek szét a fején, 
mikor bekötött szemmel térdelt a leányszövetség oltára elôtt. Egy ideig csend volt, majd 
hallotta a halk reccsenést, és érezte, hogy a hideg, nyúlós tojásfehérje szétterül a fején, és 
lecsorog a nyakán. Valahonnan elfojtott nevetést hallott. Mindez hozzátartozott a szertar-
táshoz.
Aztán a lányok megfogták, és továbbra is a kendôvel a szemén Betsy Johnsonék házának 
folyosóin a pincébe vezették, és rázárták az ajtót. Egy óra múlva érte jönnek, akkor vége 
lesz a Patkánypernek: elmondja, amit el kell mondania, és hazamegy.

Ez az éjszaka volt ugyanis a nagy finálé, a tûzpróba. Nem férhetett hozzá kétség, hogy 
bekerül. Egyetlen esetrôl sem tudott, hogy valakit meghívtak a gimnáziumi leányszövet-
ségbe, és ne felelt volna meg a beavatáson. Az ô esete azonban egészen más lesz. Errôl 
gondoskodni fog. Pontosan nem tudta volna megmondani, mi késztette a lázadásra, de 
az biztos, hogy volt valami köze Tracyhez és a hangamadarakhoz.
Melyik lansingi gimnazista lány ne szeretne most a helyében lenni, gondolta vidáman 
Millicent. Melyik lány ne szeretne a kiválasztottak között lenni, még ha ez öt napig tartó 
beavatással jár is iskola elôtt és után, amely péntek éjjel éri el csúcspontját és végét, mikor 
a Patkányperben felavatják az új lányokat. Még Tracyt is elfogta a sóvárgás, mikor meghal-
lotta, hogy Millicent egyike az öt meghívott lánynak.
– Semmi sem változik köztünk, Tracy – mondta neki Millicent. – Eztán is mindig együtt 
leszünk, úgy, mint eddig, és jövôre biztos te is bekerülsz.
– Tudom, de akkor is – szólt Tracy halkan –, meg fogsz változni. Talán észre se veszed. 
Semmi sem marad változatlan.
Csakugyan, gondolta Millicent. Milyen borzalmas is volna, ha az ember nem változna… ha 
arra volna ítélve, hogy élete hátralévô részét az elôzô évek szürke, félénk Millicentjeként 
élje le. Szerencsére minden változásban, fejlôdésben, mozgásban van.
Tracyre is sor kerül. Majd elmeséli Tracynek azt a sok hülyeséget, amit a lányok mondtak 
neki, és Tracy is megváltozik, mert belép a bûvös körbe. Majd ô is megismeri a rituálét, 
ahogy a múlt héten Millicent.
– Elôször is – mondta az öt jelöltnek Betsy Johnson, a leányszövetség virgonc, szôke titká-
ra, mikor múlt hétfôn az iskolai menzán ücsörögtek néhány szendvics mellett –, elôször is 
mindenkinek lesz egy nôvére. Ô parancsol nektek, és azt kell tennetek, amit mond.
– Ne felejtsétek el, amit a feleselésrôl és a mosolygásról mondtunk – szólt közbe Louise 
Fullerton nevetve. Louise a gimnázium másik kitûnôsége volt, csinos, barna hajú, sötét 
bôrû lány, a diáktanács elnöke. – Csak akkor szólalhattok meg, ha a nôvéretek kérdez tô-
letek valamit, vagy azt parancsolja, hogy beszéljetek valakivel. És nem mosolyoghattok, 
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bármennyire szeretnétek.
A lányok idegesen nevettek. Megszólalt a csengô, jelezve a délutáni órák kezdetét.
Jó mulatság lesz, gondolta Millicent, amint kivette könyveit a fiókjából, és izgalmas új-
donság: hozzátartozni egy szoros közösséghez, a lansingi gimi krémjéhez. Ez persze nem 
iskolai szervezet. Sôt Mr. Cranton, az igazgató egyenesen be akarta tiltani az egész beava-
tást, mert úgy gondolta, nem demokratikus, és zavarja az iskolai munkát. De nem tehetett 
ellene semmit. A lányoknak öt napig nem volt szabad festeni magukat és becsavarni a ha-
jukat, amit persze mindenki észrevett, de hát mit tehettek ez ellen a tanárok?
Millicent leült az asztalához a tanulószobában. Holnap büszkén, nevetve, rúzs nélkül jön 
iskolába, vállig érô, kibontott, sima hajjal, és mindenki tudni fogja, még a fiúk is, hogy a 
kiválasztottak egyike. A tanárok tanácstalanul mosolyognak majd, s talán azt gondolják: 
szóval most Millicent Arnoldot szúrták ki. Nem gondoltam volna.
Egy-két évvel ezelôtt tényleg nem sokan gondolták volna. Millicent már régen várta, hogy 
befogadják, régebben, mint mások. Mintha már évek óta ülne egy pavilonban, kizárva a 
táncterembôl, és csak bámulná az ablakon át a terem csillogó belsejét, ahol a fény tiszta 
és a levegô olyan, mint a méz, nézné sóvárogva a vidám párokat, ahogy keringôznek 
a soha véget nem érô zenére, nevetgélnek kettesével vagy csoportokban, és senki sincs 
egyedül.
De most végre, egy hétig tartó harsonaszó és vigasság közepette eleget tesz a meghívás-
nak, és a „Beavatás” jelzetû fôbejáraton át belép a bálterembe. Felkapja bársonyszoknyá-
ját, selyemuszályát vagy valami hasonlót, amit a kitagadott királylányok viselnek a mesék-
ben, és elfoglalja jogos birodalmát… Megszólalt a csengô, a szünet véget ért.
– Várj, Millicent! – Louise Fullerton jött mögötte, Louise, aki mindig olyan kedves volt hoz-
zá, elôzékeny, és már a meghívás elôtt is sokkal barátságosabb, mint a többiek.
– Figyelj csak – Louise utolérte, együtt mentek a folyosón latinra, a következô órájukra –, 
van valami dolgod ma iskola után? Szeretnék beszélni veled a holnapi napról.
– Rengeteg idôm van.
– Akkor találkozzunk a társalgóban osztályfônöki óra után, és elmegyünk a presszóba 
vagy valami.
Ahogy Louise mellett sétált a presszó felé, Millicentet a büszkeség hulláma öntötte el. Min-
denki láthatta, hogy ô és Louise a legjobb barátok.
– Tudod, annyira örültem neki, hogy megszavaztak – mondta Louise.
Millicent elmosolyodott.
– Egészen lázba hozott a meghívás – vallotta be –, csak azt sajnáltam, hogy Tracy nem ju-
tott be.
Tracy, gondolta. Ha létezik olyan, hogy „legjobb barát”, Tracy volt az ebben az évben.
– Igen, Tracy – mondta Louise. – Helyes lány, fel is vették a listára, de… a végén három 
fekete golyót kapott.
– Fekete golyó? Az meg mi?
– Hát, elvileg nem volna szabad elmondanom egy kívülállónak, de mivel a hét végére 
már úgyis tag leszel, nem hiszem, hogy ártanék vele. – Már a presszónál jártak. – Szó-
val – magyarázta halkan Louise, miután elhelyezkedtek egy boksz bizalmas magányában 
– minden évben egyszer a leányszövetség összeírja az összes lányt, akinek a tagsága szóba 
jöhet…
Millicent lassan szürcsölte a hideg, édes italt, a fagylaltot az alján a végére hagyta. Figyel-
mesen hallgatott, Louise folytatta: – …és aztán tartunk egy nagy összejövetelt, ahol felol-
vassuk a lányok nevét, és mindet egyenként megtárgyaljuk.
– Igen? – kérdezte Millicent gépiesen. Furcsa volt a hangja.
– Ó, tudom, mit gondolsz most – nevetett Louise. – De az egész egyáltalán nem olyan ször-
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nyû. Igyekeznek mellôzni a rosszindulatú pletykát. Egyszerûen sorra vesznek minden 
lányt, és megbeszélik, ki miért tartja vagy nem tartja alkalmasnak a klubba. Aztán jön a 
szavazás. Három fekete golyó kizár egy lányt.
– Megkérdezhetném, mi történt Tracyvel? – mondta Millicent. Louise nevetése kicsit kel-
letlenül csengett.
– Hát, tudod, milyenek a lányok. Figyelnek az apróságokra. Úgy értem, néhányan úgy 
gondolták, hogy Tracy túlságosan különbözô. Talán javasolhatnál neki egypár új dolgot.
– Például?
– Például azt, hogy ne jöjjön térdzokniban az iskolába, vagy ne hordja abban az ócska 
táskában a könyveit. Tudom, ez nem hangzik valami nagy dolognak, de az ilyenek vá-
lasztják el egymástól az embereket. Te is tudod, hogy egyetlen lansingi lány sem venne 
térdzoknit, még farkasordító hidegben sem, és az az iskolatáska is olyan gyerekes.
– Tényleg – mondta Millicent.
– Ami a holnapi napot illeti – folytatta Louise –, Beverly Mitchell lesz a nôvéred. Figyel-
meztetlek: ô a legkeményebb, de ha rendben mennek a dolgok, ez annál nagyobb dicsô-
ség lesz rád nézve.
– Kösz, Lou – mondta Millicent hálásan, és azt gondolta, hogy mindez nem is olyan vic-
ces. Ez a középkori kínvallatás rosszabb, mint egy hûségpróba. Mit kell egyáltalán bizonyí-
tanom? Hogy képes vagyok arcizomrándulás nélkül parancsokat teljesíteni? Vagy egysze-
rûen csak élvezik, hogy ugráltathatnak minket?
– Tulajdonképpen csak egyre kell vigyáznod – mondta Louise, miközben fagylaltja ma-
radékát kanalazta –, hogy nagyon alázatos és engedelmes legyél, mikor Bevvel vagy, és 
csak azt tedd, amit ô mond. Ne nevess, ne beszélj vissza, és ne próbálj viccelôdni, mert 
Bev annál jobban megnehezíti a dolgodat, és hidd el, ehhez aztán igazán ért. Fél nyolckor 
legyél nála.
Millicent ott is volt. Megnyomta a csengôt, és leült a lépcsôre, úgy várta Bevet. Pár perc 
múlva nyílt az ajtó, és megjelent Bev, komoly arccal.
– Állj fel, pocok – parancsolta Bev.
Volt valami a hangsúlyában, ami nem tetszett Millicentnek. Már-már rosszindulatú volt. 
És a „pocok” megnevezést is olyan kellemetlenül személytelennek érezte, még akkor is, 
ha minden beavatandó lányt így hívtak. Megalázó volt, mintha egy számot adtak volna 
neki. Az egyéniség megcsúfolása. Lázadás öntötte el.
– Azt mondtam, állj fel. Süket vagy?
Millicent felállt, s nem mozdult.
– Befelé a házba, pocok. Ágyazz be, és rakd rendbe a szobámat az emeleten.
Millicent némán ment fel a lépcsôn. Megtalálta Bev szobáját, és elkezdett beágyazni. „Mi-
lyen abszurd helyzet”, gondolta magában mosolyogva, „hogy ez a lány úgy parancsolgat 
nekem, mint egy szolgának.”
Bev hirtelen az ajtóban termett.
– Tüntesd el azt a mosolyt az arcodról – kiáltott rá.
Úgy látszott, van valami ebben a kapcsolatban, aminek a fele se tréfa. Bev szemében, 
Millicent egészen biztos volt benne, a hatalommámor kemény, fényes szikrája villant.
Útban az iskola felé Millicentnek, tíz lépéssel mögötte, Bev könyveit kellett cipelnie. Mire 
a presszóhoz értek, már a lansingi fiúk és lányok sokasága várta a parádét. A többi jelölt 
is ott volt, úgyhogy Millicent megnyugodott. Most már nem lehet olyan rossz, hisz nincs 
egyedül.
– Mit csináltassunk velük? – kérdezte Betsy Johnson Bevtôl. Aznap reggel Betsy „pocok”-
jának egy ócska, színes napernyôvel kellett átsétálnia a téren, s közben a Mindig	szivár
ványt	kergetek címû dalt énekelni.
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– Én tudom – mondta Herb Dalton, a jóképû kosárlabda-kapitány.
Bev szembetûnô változáson ment át. Egyszeriben nagyon lágy és csábos lett.
– Te nem mondhatod meg, hogy mit csináljanak – mondta Bev mézesmázos hangon. –  
A férfiaknak ebbe nincs beleszólásuk.
– Oké, oké – nevetett Herb, és hátralépett, úgy téve, mintha egy ütést védene ki.
– Kezd késô lenni – jött oda hozzájuk Louise. – Mindjárt fél kilenc. Legjobb lenne, ha az 
iskolába vezényelnénk ôket.
A „pockok”-nak charlestonlépésben kellett az iskoláig menni és mindegyiknek meg kel-
lett próbálnia túlénekelni a másik négyet a saját dalával. Az iskolában persze nem lehetett 
hülyéskedni, de még ott is érvényes volt az a szabály, hogy az órán kívül és ebédszünet-
ben nem beszélhettek fiúval… sôt még iskola után sem. A leányszövetség tagjai ezért 
beszervezték a legnépszerûbb fiúkat, hogy menjenek oda a „pockok”-hoz, és hívják ôket 
randevúra, vagy próbálják ôket szóra bírni, és a pocok néha úgy meglepôdött, hogy mie-
lôtt észbe kapott volna, elkezdett beszélni. A fiú ezt jelentette, a lány pedig rossz pontot 
kapott.
Mikor Millicent délben fagylaltért állt sorba az ebédlôpultnál, Herb Dalton elindult felé. 
Millicent már azelôtt észrevette, hogy a fiú megszólította, de gyorsan lesütötte a szemét, 
és azt gondolta: túl elôkelô, túl barna és mosolygós. Én pedig túl sebezhetô vagyok. Ép-
pen vele kellene vigyáznom?
Nem szólok semmit, gondolta, csak kedvesen mosolygok.
Kedvesen, némán Herbre mosolygott. Herb válaszvigyora csodás volt. Egész biztosan 
több, mint amennyit a kötelesség diktált.
– Tudom, hogy nem szólhatsz hozzám – mondta Herb nagyon halkan. – De klasszul visel-
kedsz, a lányok is ezt mondják. És nekem tetszik a hajad így, egyenesen.
Bev közeledett feléjük, piros ajkán számító mosollyal.
– Miért a pockokra vesztegeted az idôdet? – trillázta vidáman. – Lakat van a szájukon.
Herbnek azonban még volt egy dobása búcsúzóul. – De ez a lány olyan vonzóan hallgat.
Millicent mosolyogva ette a fagylaltját a pultnál Tracyvel. A kívülállók, mint Millicent is 
eddig, általában gyerekes bohóckodásnak tartották a beavatást, és gúnyolódtak rajta, de 
csak azért, hogy elrejtsék titkolt irigységüket. Tracy azonban megértô volt, mint mindig.
– Azt hiszem, Tracy, a mai este lesz a legszörnyûbb – mondta Millicent. – Úgy hallom, a 
lányok busszal átvisznek minket Lewistonba, és a téren fognak szerepeltetni.
– Vedd fel a fapofát – javasolta Tracy. – De magadban nevess, ahogy csak tudsz.
Millicent és Bev már a többi lány elôtt elment a busszal. A Lewiston térig vezetô úton vé-
gig állniuk kellett. Látszott, hogy Bevet nagyon dühíti valami. Végül megszólalt.
– Ma az ebédnél Herb Daltonnal beszéltél.
– Nem – mondta Millicent ôszintén.
– De én láttam, hogy rámosolyogtál. Ez majdnem ugyanolyan rossz, mintha beszélgettél 
volna vele. Ügyelj rá, hogy ne forduljon elô még egyszer.
Millicent hallgatott.
– Még van egy negyedóránk – mondta aztán Bev. – Azt akarom, hogy menj végig a bu-
szon, és kérdezd meg az embereket, mit ettek reggelire. De jól vigyázz: nem mondhatod 
meg, hogy ez beavatás.
Millicent végignézett a zsúfolt buszon, és hirtelen hányingere lett. Hogy fogom megtenni, 
gondolta, hogy menjek oda ezekhez a kôkemény arcú emberekhez, akik ridegen bámul-
nak ki az ablakon?…
– Hallottad, pocok.
– Elnézést, asszonyom – mondta Millicent udvariasan egy nônek, aki a legelsô ülésen ült. 
– Felmérést végzek. Meg tudná mondani, mit eszik reggelire?
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– Hát… ööö… csak narancsdzsúszt, pirítóst és kávét – mondta az asszony.
– Köszönöm. – Millicent odament a következôhöz, egy ifjú üzletemberhez. Ô tükörtojást 
és pirítóst evett, és hozzá kávét ivott.
Mire Millicent a busz végére ért, mindenki mosolygott rá. Nyilvánvalóan látják, gondolta, 
hogy ez valamiféle beavatás. Végül már csak egy férfi maradt, aki a hátsó ülés végében 
ült. Kicsi volt és vidám, és pirospozsgás, ráncos arca sugárzó mosolyba terült szét, amint 
Millicent közeledett felé. Barna kabátjában, erdôzöld nyakkendôjével úgy festett, mint 
egy manó vagy egy víg kobold.
– Elnézést, uram – mondta Millicent mosolyogva –, felmérést végzek. Mit eszik reggeli-
re?
– Hangamadár-szemöldököt pirítóson – hadarta a kis ember.
– Micsodát? – kiáltott fel Millicent.
– Hangamadár-szemöldököt – magyarázta a kis ember. – A hangamadarak a mitológiai 
pusztákon élnek, egész nap repkednek, és vadul, édesen dalolnak a napba. A színük égô-
vörös, és nagyon finom a szemöldökük.
Millicent elnevette magát. Csodálatos volt, hogy egyszeriben ilyen összetartozónak érezte 
magát egy idegennel.
– És ön is mitológiai?
– Nem egészen – válaszolta a kis ember –, de remélem, egyszer még az leszek. Mitológiai-
nak lenni csuda jót tesz az ember önbecsülésének.
A busz bevágódott a megállóba; Millicent sajnálta, hogy ott kell hagynia a kis embert. Sze-
rette volna tovább kérdezgetni a hangamadarakról.
És Millicent attól kezdve egyáltalán nem érezte kínosnak a beavatást. Vidáman járta végig 
a Lewiston tér boltjait, törött kekszet és mangót kért, és csak nevetett magában, mikor az 
emberek elôször értetlenül bámultak, aztán felderültek, és úgy válaszoltak bolond kér-
déseire, mintha teljesen komolyan gondolná ôket, és mintha valami tekintélyes személy 
volna.
Annyi ember él tokba bújva, de a kedves érdeklôdésre felnyílnak, és csodálatosan kitá-
rulkoznak. Miért is kellene belépnie egy klubba ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljön más 
emberi lényekkel?
Egy délután Millicent és Liane Morris, szintén egy beavatandó lány, arról beszélgetett, 
hogy milyen lesz, ha már bevették ôket a leányszövetségbe.
– Ó, én tudom – mondta Liane –, a nôvérem tagja volt, mielôtt két éve leérettségizett.
– Tulajdonképpen mit csinálnak ebben a klubban? – érdeklôdött Millicent.
– Hát hetente egyszer gyûlést tartanak… felváltva rendeznek vendégséget…
– Szóval ez csak amolyan exkluzív baráti kör…
– Azt hiszem… bár ez egy kicsit furcsa megfogalmazás. De az biztos, hogy növeli a lány 
presztízsét.1 A nôvérem elkezdett járni a futballcsapat-kapitánnyal, miután bekerült. Nem 
rossz, én mondom.
Nem, tényleg nem rossz, gondolta Millicent, amint a Patkányper reggelén az ágyban he-
verészett, és az eresz alatt csiripelô verebeket hallgatta. Herbre gondolt. Akkor is olyan 
kedves lett volna, ha nem viseli magán a leányszövetség jegyeit? Járna-e vele (ha ugyan 
járna) csak önmagáért, minden megkötés nélkül?
Volt még egy dolog, ami zavarta. Hogy ô bejut, Tracy meg kint reked. Mert ez már csak 
így van. Millicent tanúja volt jó néhány ilyen esetnek.
Odakint a verebek még mindig csiripeltek, és ahogy feküdt az ágyban, Millicent maga elé 
képzelte ôket: fakó szürkésbarna madarak raja, egyik olyan, mint a másik, mind egyfor-
ma.
És akkor, miért, miért nem, a hangamadarak jutottak az eszébe. A puszták fölött szárnyal-
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nak, énekelve és rikoltozva járják be az égbolt hatalmas tereit, alábuknak és felröppennek, 
büszkén erejükre, melyet szabadságuk s magányuk ad nekik. Millicent ekkor döntött.
Betsy Johnson pincéjében, a farakáson ülve, tudta, hogy gyôztesen került ki a tûzpróbá-
ból, az egyéniségnek ebbôl az égetôkemencéjébôl, mely után kétféle gyôzelem várt rá. A 
könnyebbik az lett volna, hogy királylányi koronájával együtt megkapja egy válogatott 
társaság címkéjét is. A másik gyôzelem nehezebb volt, de tudta, hogy arra vágyik. Ez nem 
afféle arisztokratikus különválás volt. Egyszerûen rájött, hogy más út is vezet abba a fé-
nyektôl ragyogó, emberekkel és élettel teli táncterembe.
Nehéz lenne ezt ma este elmagyarázni a lányoknak, de késôbb majd elmeséli Louise-nak, 
hogy is volt az egész. Hogyan bizonyított valamit a maga számára azzal, hogy mindent 
végigcsinált, még a Patkánypert, is, és aztán úgy döntött, hogy mégsem lép be a leány-
szövetségbe. És hogyan marad mégis mindenkinek a barátja. Mindenkinek a testvére, 
Tracynek is.
Az ajtó kinyílt mögötte, és egy fénysugár szelte át a pince puha homályát.
– Hé, Millicent, kijöhetsz. Itt az idô. – Néhány lány állt odakint.
– Megyek – válaszolta Millicent, és ahogy felkelve, a lágy sötétségbôl a vakító fény felé 
indult, azt gondolta: Csakugyan itt az idô; a legkeményebb, legnehezebb rész ideje, a be-
avatásnak az a része, melyet saját magam találtam ki.
És akkor, valahonnan nagyon messzirôl, egy vad, édes dallamú fuvolaszó szállt Millicent 
felé, s ô tudta, hogy a hangamadarak énekét hallja, ahogy az ég hatalmas terein át suhan-
nak és keringnek a széles, kék horizont elôtt, és bíborvörös szárnyuk a fényes napba vil-
log.
Millicentben egy másik, erôs és túláradó dallam kelt szárnyra, diadalittas válasz a hanga-
madarak zenéjére, akik olyan tisztán és lankadatlanul énekelnek a messzi földek fölött 
szárnyalva. És Millicent tudta, hogy a saját, személyre szóló beavatása csak most kezdô-
dik.

(Kishonthy	Edina	fordítása)

1 presztízsét: tekintélyét
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D2 kapcsolati  konflikusok 
William Golding: A legyek ura 

1. Vezetôválasztás – demokrácia (ralph – Jack)                           

– Csönd! – mondta Ralph szórakozottan. Felemelte a kagylót. – Úgy vélem, elsô dolgunk 
az legyen, hogy vezért válasszunk, aki elhatározza a tennivalókat.
– Vezért! Vezért!
– Nekem kell vezérnek lennem – mondta Jack egyszerû gôggel –, mert én vagyok a kórus-
vezetô s az elsô énekes. A magas cét is ki tudom vágni.
Újabb zúgás.
– Hát akkor… – mondta Jack.
Egy pillanatig habozott. Roger, a sötét bôrû fiú, végre megmozdult.
– Szavazzunk!
– Úgy van, szavazzunk!
– Szavazzunk, hogy ki legyen a vezér!
– Szavazzunk!
Ez a játék majd olyan mulatságos volt, mint a kagyló. Jack épp tiltakozni akart, amikor 
egyszerre kiderült, hogy a vezérválasztás közhangulata idôközben megfordult: a tömeg 
közfelkiáltással Ralphot óhajtotta vezérének választani. A fiúk közül egyik sem tudta vol-
na megokolni elhatározását; ami értelmes dolog eddig történt, azt Röfinek köszönhették, 
s vezérnek nyilvánvalóan Jack látszott a legrátermettebbnek. De Ralph körül, ahogy a pál-
mafa tönkjén üldögélt, valamilyen különös csönd sûrûsödött, amely kijelölte szerepére; 
magas termete, vonzó arca is hozzájárult, s homályosan, de annál behatóbban a kagyló! 
Az a lény, amely ezt megszólaltatta, s aztán térdén himbálva a szép, kényes játékot, nyu-
godtan megvárta, amíg valamennyien össze nem gyûlnek, ennek a különös lénynek kü-
lön helye volt közöttük.
– Az, akinél a kagyló van!
– Ralph! Ralph!
– Az a trombitás legyen a vezér!
Ralph felemelt kezével csöndet parancsolt.
– Rendben van! Jacket meg ki akarja vezérnek?
Az énekkar tagjai tompa engedelmességgel felemelték kezüket.
– S engem?
Az énekkar tagjain s Röfin kívül mindenkinek a keze azonnal a magasba lendült. Aztán 
Röfi is kelletlenül felemelte a magáét.
Ralph számolt.
– Akkor én vagyok a vezér.

1 Az ujjakra párosával felerôsített, kagyló alakúra kivájt kemény fából készült kis csörgô; 
a spanyol és délolasz táncok ritmusát kiemelô ütôhangszer.
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2. Építô munka – bizonytalankodásokkal    
                                 

Simon hangja hallatszott a menedékházból.
– Emeld fel egy kissé!
Ralph a menedékház felé fordult, s felemelt egy ágat zsindelyszerûen egymásba akaszko-
dó levelekkel.
A levelek szétváltak, lehulltak a földre. Simon bûnbánó arca tûnt fel a résben.
– Bocsánat – mondta.
Ralph utálkozva nézegette a romot.
– Sohasem készülünk el vele.
Jack lába elé heveredett. Simon bent maradt a kunyhóban, kinézett a lyukon. Ralph újra 
elismételte.
– Napok óta dolgozunk már rajta. S most nézd meg!
Két másik kunyhó már úgy-ahogy állt, bár meglehetôsen bizonytalan lábon. Ez meg telje-
sen nyomorék volt.
– S minduntalan meglógnak. Emlékszel még a gyûlésre? Ott mindenki megfogadta, hogy 
addig nem nyugszik, akármilyen kemény munkába kerül is, amíg a kunyhók fel nem 
épülnek.
– Már a vadászcsoport kivételével…
– Persze, a vadászok kivételével… Hát ami a kisebbeket illeti, azok…
Hadonászott, egy szót keresett.
– Reménytelen eset – mondta. – S a nagyobbak sem sokkal jobbak. Látod ezt? Simon és én 
egész nap dolgoztunk rajta, de senki nem segített. Fürödnek, esznek, játszanak…
Simon óvatosan kidugta fejét a résen.
– Te vagy a vezér. Miért nem szólsz rájuk?
Ralph a hátán feküdt, felnézett a pálmafákra s az égre.
– Gyûlések! – mormolta. – A gyûléseket szeretik. Mindennap egy gyûlés. Vagy akár kettô 
is. S fecsegnek. – Fél könyökre támaszkodott. – Fogadok, ha megfújom a kagylót, abban 
a percben itt teremnek. S milyen ünnepélyesen! S valaki majd azt ajánlja, hogy építsünk 
lökhajtásos repülôgépet, vagy tengeralattjárót, vagy televízióadót. S amikor vége lesz a 
gyûlésnek, öt percig szorgalmasan fognak dolgozni, aztán meglépnek, vagy vadászni 
mennek.

3. A civilizáció tabui (roger) 
     
A fák alatti talajt, a partnak egy kiemelkedô részletét, a sok nemzedék pálma fellazította, 
s kivetette belôle az alsó, régi homokrétegben heverô köveket. Roger felkapott egyet, cél-
zott, és Henry felé hajította, szándékosan elvétve a célt. A kô, az esztelen idônek ez a jel-
képe, ötméternyire Henry jobbjától a vízbe loccsant. Roger felszedett még egy marékkal, 
s egymás után elhajította ôket. De volt Henry körül egy láthatatlan kör, átlója körülbelül 
hat méter lehetett, amelybe Roger nem mert beletalálni. Itt láthatatlanul de ellenállhatat-
lan erôvel még a régi élet tabuja uralkodott. A guggoló gyerek köré a szülôk, az iskola, a 
rendôrök s a törvény erôs védelmezô kört vontak. Roger karját egy civilizáció fegyelmez-
te, amely mit sem tudott róla, s maga is már romokban hevert.
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4. Az elsô konfliktus (ralph – Jack)     

Ralph újra megszólalt, a hangja rekedt volt. Még nem mozdult el a helyérôl.
– Hagytad kialudni a tüzet.
Jack kínosan érezte magát. Az ikrekre nézett, aztán vissza Ralphra.
– Az ôröket is magunkkal kellett vinni a vadászatra – mondta –, különben nem lett volna 
elég ember, hogy bekerítsük.
Elpirult, tudatában volt, hogy hibát követett el.
– A tûz csak egy-két órája aludt el. Gyújthatunk most újabb tüzet…
Csak most vette észre Ralph sebeit meztelen testén, s hogy a négy gyerek komoran hall-
gat. Emberszeretô boldogságában elhatározta, hogy részesévé teszi ôket annak, ami tör-
tént. Lelke zsúfolva volt emlékekkel, annak a tudásnak az emlékeivel, amely birtokába 
vette eszméletüket, amikor megtámadták a védekezô állatot, csapdába ejtettek egy eleven 
lényt, ráerôszakolták akaratukat, s végül felhabzsolták életét, mint egy szomjat oltó, bol-
dogító kortyot.
Széttárta karját.
– Ha láttad volna a vérét!
A vadászok idôközben elcsöndesedtek, de erre a szóra újra felzúgtak. Ralph hátravetette 
haját. Kinyújtott karjával a látóhatárra mutatott. Élesen, vadul kiáltott, csöndet teremtve 
maga körül.
– Egy hajó járt erre!
Jack, akinek most hirtelen szembe kellett néznie egy csomó beláthatatlan horderejû kö-
vetkeztetéssel, meghátrált. Egyik kezével a malacnak támaszkodott, és elôvette bicskáját. 
Ralph keze ökölbe szorult, hangja reszketett.
– Igen, egy hajó járt erre… Ott kint! Megígérted, hogy ébren tartod a tüzet, s hagytad, 
hogy kialudjon. – Egy lépést tett Jack felé, aki megfordult, és szembenézett vele.
– Lehet, hogy megláttak volna bennünket. Hazamehettünk volna…
Ennyi keserûséget Röfi nem bírt el, a veszteség gyötrelme elfeledtette vele félénkségét, 
rikácsolva kiabálni kezdett.
– Mert csak a vér jár a fejedben, Jack Merridew! Csak a vér és a vadászat! Hazamehettünk 
volna…
Ralph félrelökte.
– Én vagyok a vezér, neked meg kellett volna tenned, amit parancsolok. De te csak be-
szélsz. Még kunyhókat sem tudsz építeni… aztán elmész vadászni, s hagyod, hogy kialud-
jék a tûz…
Elfordult, elhallgatott. De érzelmeinek hegycsúcsán újra felcsattant a hangja.
– Egy hajó járt erre…
Az egyik vadász feljajdult. A keserû igazság most már átszivárgott mindenki tudatába. 
Jack ide-oda cibálta, vagdalta a malacot, de az arca vérvörös lett.
– Nagy munka volt, senkit sem nélkülözhettünk.
Ralph feléje fordult.
– Ha a kunyhók elkészülnek, minden embert megkaphattál volna. De te mindenáron va-
dászni akartál…
– Húsra volt szükségünk.
E szavakkal Jack felállt, véres kését a kezében tartva. A két fiú farkasszemet nézett egy-
mással. Két világ: a vadászat, a tervezgetés, a testi erôkifejtés s a vad életöröm világa, és a 
kiábrándító s mégis sóváran vágyott józan ész világa. Jack a bal kezébe fogta a kést, és a 
jobbal hátrasimítva tapadó haját, egy vérfoltot mázolt homlokára.
Röfi újra rákezdte:
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– Nem kellett volna ôrizetlenül hagyni a tüzet, hogy kialudjon. Azt ígérted, hogy mindig 
gondoskodsz füstrôl…
Röfi nyöszörgése s tetejébe még az a körülmény, hogy a vadászok közül is többen jajve-
székelni kezdtek, Jacknek fejébe kergette a vért. Kék szemébe újra visszatért az eszelôs 
vadság. Elôrelépett… végre megverhet valakit!… s öklével belevágott Röfi gyomrába. Rö-
fi nyögve a földre ült. Jack fölötte állt. Hangja gonoszul, sértôn csengett.
– Megint kezded, gömböc?
Ralph elôreugrott, Jack pedig fejbe vágta Röfit. Röfi szemüvege lerepült az orráról, és csö-
rögve a sziklák közé vágódott. – A szemüvegem! – kiáltotta Röfi rémülten.
Jobbra-balra tapogatózva kúszni kezdett a sziklán, de Simon elébb ért oda, ahova a szem-
üveg leesett. A hegytetôn iszonyú szárnyakkal verdestek Simon körül az indulatok.
– Az egyik lencse eltörött.
Röfi kinyújtotta kezét, s az orrára tette a szemüveget. Ellenséges tekintetet vetett Jackre.
– Szükségem van a szemüvegemre… s most csak a fél szememmel látok. Ezt még 
megkeserülöd…
Jack elindult Röfi felé, aki négykézláb sietve továbbmászott, s csak akkor állt meg, amikor 
egy nagy szikla már elválasztotta a vörös hajútól. Kidugta fejét a szikla fölött, és a fél szem-
üvegét rávilágította Jackre.
– Most csak a fél szememmel látok!… Ezt még megkeserülöd…
Jack gúnyosan utánozta a négykézláb mászó kövér gyereket, sírdogáló hangját.
– Ezt még megkeserülöd… juuuj!
Röfi és paródiája oly ellenállhatatlanul komikus volt, hogy a vadászok közül többen ne-
vetni kezdtek. Jack vérszemet kapott. Négykézlábra ereszkedett, a nevetés hisztérikus 
viharrá dagadt. Ralph bosszúsan azon vette magát észre, hogy az ô ajka is megrándul; 
haragudott magára, hogy nem tud ellenállni.
Felmordult.
– Ez piszkos trükk volt!
Jack hátraperdült, felállt. Újra farkasszemet nézett Ralphfal. Kiáltva szakadtak ki torkából 
a szavak.
– Rendben van… rendben van!
Röfire nézett, a vadászokra, Ralphra.
– Sajnálom – mondta. – Mármint ami a tüzet illeti… Igen…
Kihúzta magát.
– Bocsánatot kérek.
Zúgás támadt a vadászok között, a bámulat zsibongása. Ez mokány felelet volt! Szemmel 
láthatóan az a vélemény alakult ki, hogy Jack megtette a magáét, és nagylelkû gesztusá-
val tisztázta magát, Ralphot meg valahogy szégyenbe hozta. S most arra vártak, hogy ez 
milyen elfogadható választ fog adni.
De Ralph torka összeszorult, képtelen volt arra, amit vártak tôle. Úgy érezte, Jacknek ez a 
szónoki fogása még csak megtetézi, amit már eddig is vétett. A tûz kialudt, a hajó eltûnt. 
Hát nem látnak a szemüktôl? Lovagias felelet helyett a düh vetette ki torkából a szava-
kat:
– Ez piszkos trükk volt!
Csönd támadt a hegytetôn. Jack szeme egy pillanatra elhomályosult, aztán megint kitisz-
tult.
Ralph utolsó szavai barátságtalan morgásba fúltak.
– Rendben van! Gyújtsátok meg a tüzet!
A kézzelfogható tennivaló valamennyire enyhítette a feszültséget. Ralph nem szólt többé, 
a földre nézett, lába körül a hamura. Jack hangos volt, sürgött-forgott. Parancsokat oszto-
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gatott, énekelt, fütyült, oda-odaszólt a hallgató Ralphhoz, megjegyzéseket vetett feléje, 
amelyek nem igényeltek választ, tehát nem részesülhettek fitymáló visszautasításban… 
s Ralph tovább hallgatott. Senki, még Jack sem merte megkérni, hogy menjen arrébb, s 
így kénytelenek voltak a máglyát három méterrel odább rakni, egy jóval alkalmatlanabb 
helyen. Ralph így erôsítette meg, öntudatlanul, vezéri tekintélyét; ha napokig gondolko-
dik, akkor sem találhatott volna rá megfelelôbb módot. S e fegyverrel szemben, amely 
oly megfoghatatlan s egyben oly hatásos volt, Jack tehetetlennek bizonyult; dühöngött, s 
maga sem tudta, miért. Mire elkészült a máglya, a két fiú egy magas válaszfal két oldalára 
került.

5. Építô munka – ellenállással                 

– A legtöbben közületek a kunyhókban alszanak. Ma éjszaka például, Samseric kivételé-
vel, akik tûzôrségen vannak, valamennyien ott fognak aludni. De kik építették fel a kuny-
hókat?
Egy pillanat alatt fülsiketítô lárma támadt. Mindenki részt vett a kunyhók építésében. 
Ralphnak újra meg kellett lengetnie a kagylót.
– Várjunk egy percig! Úgy értettem, ki építette fel mind a hármat? Az elsônél valamennyi-
en dolgoztunk, a másodiknál már csak négyen, az utolsót ott én és Simon kettesben csi-
náltuk. Azért olyan roggyant-tottyant. Nem… ne nevessetek! Ha majd esni kezd az esô, 
biztos, hogy bedûl. Pedig akkor fedél kell a fejünk fölé!
Szünetet tartott, megreszelte torkát.
– Aztán még valami! Elhatároztuk, hogy a fürdômedencétôl jobbra esô sziklákat fogjuk 
árnyékszéknek használni. Helyes, jó határozat volt. A dagály mindennap tisztára mossa 
azt a helyet. Ti, apróságok, tudtok errôl egyet-mást.
Egy-egy kis kuncogás hallatszott, gyors tekintetek cserélôdtek.
– Most meg mindenki ott végzi el a dolgát, ahol épp eszébe jut. A kunyhók mellett meg a 
mólón is. Ti, apróságok, ha jóllaktok gyümölccsel, s aztán szorul a kapca…
A nép hangosan hahotázott.
– Azt mondom, ha bajba juttok, akkor ne tessék gyümölcsöt enni! Mert ez piszkos dolog!
Újabb nevetéshullám.
– Azt mondtam, hogy ez piszkos dolog.
Megráncigálta durva, szürke ingét.
– Ez tényleg piszkos dolog – ismételte. – Ha valaki bajba jut, akkor tessék a sziklák közé 
menni… egyenesen végig a parton. Megértettétek?
Röfi kinyújtotta kezét a kagyló felé, de Ralph a fejét rázta. Elôre megtervezte a beszédet, 
pontról pontra.
– Tehát: ezentúl újra a sziklákat fogjuk használni, valamennyien. Ez az egész hely már 
csupa mocsok. – Elhallgatott. A gyûlés érezte, hogy a válság tetôpontjához közelednek, s 
feszült figyelemmel leste Ralph minden szavát:
– Most pedig a tûzrôl fogok beszélni.
Egy pillanatra elakadt a lélegzete, aztán egy kis sóhajt hallatott, amelyet a hallgatóság 
önkéntelenül megismételt. Jack egy darab fát kezdett farigcsálni késével, s valamit súgott 
Robertnek, aki elfordította fejét.
– Ezen a szigeten a legfontosabb dolog a tûz. Hogy szabadulhatunk innét, nem számítva 
egy szerencsés véletlent, ha nem tartjuk ébren a tüzet? Vagy ez túl nagy munka volna 
számunkra?
Kinyújtotta egyik karját.
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– Nézzetek körül. Ugye, hogy sokan vagyunk? S mégis képtelenek volnánk arra, hogy 
ébren tartsuk a tüzet, és füstöt csináljunk? Hát nem értitek? Nem látjátok, hogy… hogy 
inkább az életünket kell feláldozni, de a tûznek nem szabad kialudni?
A vadászok között kényszeredett vihogás hallatszott. Ralph indulatosan feléjük fordult.
– Vadászok! Ti aztán nevethettek! De én azt mondom nektek, hogy a füst fontosabb, mint 
a malac, akárhányat öltök is meg. Megérti itt ezt mindenki? – Kitárta karját, és szembefor-
dult a háromszöggel.
– Vagy füstöt csinálunk ott fent a hegyen… vagy meghalunk!
Újra szünetet tartott, a soron következô pont felé tapogatózva.
– És még valami!
Valaki elkiáltotta magát.
– Sok lesz már!
Egyetértô mormogás hallatszott. De Ralph túlharsogta.
– És még valami! Majdhogy fel nem gyújtottuk az egész szigetet. És arra vesztegetjük 
az idônket, hogy sziklákat tologatunk ide-oda, és mindenfelé kis tüzeket gyújtunk, és 
fôzôcskélünk. S most azt mondom nektek, s ez mától fogva törvény, mert én vagyok a ve-
zér, hogy sehol másutt nem fogunk tüzet gyújtani, mint fent a hegyen. Sehol másutt!
Azon nyomban pokoli zsivaj keletkezett. Több fiú felugrott, és kiáltozni kezdett, s Ralph 
túlkiáltotta ôket.
– Mert akinek tûz kell, hogy megfôzzön egy halat vagy egy rákot, az szedje a lábát, és men-
jen fel a hegyre. S akkor valamennyien nyugodtak lehetünk.
Kezek nyúltak ki a kagyló után a lenyugvó nap fényében. De Ralph nem adta oda. Felug-
rott a fatönkre.
– Ezt akartam elmondani. Hát most elmondtam. Ti választottatok vezérnek, hát most te-
gyétek, amit mondok.

6. Újabb konfliktus (ralph – Jack)

– Fogd be a pofádat, te kövér naplopó!
Viaskodás zaja, a csillogó kagyló ide-oda rángatózott. Ralph felugrott.
– Jack! Jack! Nem nálad van a kagyló! Hagyd beszélni!
Jack arca feléje úszott.
– S te is fogd be a szádat! Ki vagy te tulajdonképpen? Itt ülsz… s parancsokat osztogatsz 
az embereknek, hogy mit csináljanak! Nem tudsz vadászni… nem tudsz énekelni…
– Én vagyok a vezér. Megválasztottatok.

7. A konfliktus kiélezôdése: Jack szembefordul a közösséggel. (Autonómia vagy 
önfejûség?)   

– Nálam van a kagyló! Ralph azt tartja, hogy gyávák vagytok, s hogy megfutamodnátok 
az állat meg a vadkan elôl. De még ez nem minden!
Valamiféle sóhajtás hallatszott a mólón, mintha mindenki elôre tudná, mi következik. És 
Jack tovább beszélt, kissé reszketô, de határozott hangját nekifuttatva a nyomasztó csönd-
nek.
– Egészen olyan, mint Röfi. Ugyanazokat is mondja. Nem igazi vezér.
Magához szorította a kagylót.
– Ô a gyáva!
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Egy pillanatig szünetet tartott, aztán folytatta.
– Fent a hegyen, amikor Roger és én felmásztunk a csúcsra, ô hátramaradt.
– Én is felmásztam.
– Csak késôbb!
A két fiú arcába lógó hajfüggönyén át egymásra meredt.
– Én is felmásztam – mondta Ralph –, de aztán elfutottam. Te is csak azt tetted.
– Mered mondani, hogy gyáva vagyok?
Jack a vadászok felé fordult.
– Nem vadászik, sohasem szerzett nekünk húst. Az iskolában sem volt felügyelô, semmit 
sem tudunk róla. Csak osztogatja a parancsokat, és elvárja, hogy az emberek vakon enge-
delmeskedjenek neki. S ez a sok beszéd…
– Miféle sok beszéd? – ordította Ralph. – Ki akart beszélni? Ki hívta össze ezt a gyûlést?
Jack hátrafordult, arca kivörösödött, leszegte az állát. Ellenségesen izzó szemmel nézett 
Ralphra.
– Rendben van – mondta sokat sejtetôn, fenyegetôzve. – Rendben van!
Egyik kezével mellére szorította a kagylót, s a mutatóujjával a levegôbe bökött.
– Ki van azon a véleményen, hogy Ralph nem való vezérnek?
Várakozón tekintett szét a körben ülô fiúkra, akik egyszerre megdermedtek. Halotti csönd 
lett a pálmák alatt.
– Emelje fel a kezét – mondta Jack keményen –, aki azt gondolja, hogy Ralph nem való 
vezérnek.
A csönd, a súlyos, szégyenkezô, levegôtlen csönd tovább tartott. A vér lassanként kihúzó-
dott Jack arcából, majd fájdalmas hullámmal újra a fejébe szökött. Megnyalta ajkát, s elfor-
dította fejét, hogy elkerülje azt a szégyenteljes pillanatot, amikor valakinek a tekintetével 
találkozhatnék.
– Hányan vannak azon a véleményen…
Hangja elcsuklott, kagylót tartó keze megreszketett. Megreszelte a torkát.
– Hát rendben van – mondta nagyon hangosan.
Lassan, gondosan a lába elé fektette a kagylót, a fûbe. Milyen megalázó volt, hogy mind-
két szemébôl potyogtak a könnyek!
– Nem játszom tovább! Veletek nem!

8. A konfliktusok forrása. Választások     

– Hát a következôt akarom mondani. Úgy viselkedtek, mint a gyerekek.
Újra felhangzott a hurrogás, majd újra elhalt, amikor Röfi ismét felemelte a fehér varázs-
kagylót.
– Mi jobb: kifestett, ostoba vadakat játszani, vagy értelmesnek lenni, mint Ralph?
A vadak között nagy zaj támadt, de Röfi túlkiáltotta.
– Mi jobb: a törvények szerint élni békés egyetértésben, vagy vadászni és ölni?
Újabb zaj, s egy zuhanó kô koppanása.
– Mi jobb: a törvény s a szabadulás, vagy a vadászat és a felfordulás?
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9. A tabuk leomlanak (roger). Hatalomátvétel – anarchia (ralph – Jack)     
                                                                                                     
Magasan fölöttük, az eszméletlenség féktelenségében Roger teljes súlyával az emelôrúdra 
nehézkedett.
Ralph a nagy szikla zuhanását jóval elôbb hallotta meg, mintsem megláthatta volna. Elsô-
nek két talpa közvetítette a föld megrázkódtatását, dobhártyája a kôszirt tetejérôl lehasa-
dó kövek recsegését. Aztán az iszonyú vörös sziklatömeg átzuhant a földnyelven, Ralph 
hasra vetette magát, s a törzs fülsiketítôn üvöltözött.
A szikla rettenetes ütést mért Röfire, állától térdéig: a kagyló ezer szilánkra robbant, meg-
semmisült. Röfi egy szót sem szólt, még nyögésre sem maradt ideje: tengelye körül forog-
va, felrepült a magasba. A szikla kettôt ugrott, majd eltûnt az erdôben. Röfi lezuhant a 
negyvenlábnyi mélységben elterülô vörös sziklazátonyra, hátával csattant rá. Koponyája 
szétnyílt, agyveleje kifröccsent, a vér vörösre festette. Keze, lába még egyszer megvonag-
lott, mint a malacé, miután leölték. Aztán a tenger egy nagy lélegzetet szedett, hosszan, 
lassan, a víz fehéren és vörösen felforrt, elárasztotta a sziklát, s mire újra visszaszortyo-
gott, Röfi teste eltûnt.
Ezúttal teljes csönd állt be. Ralph ajka egy szót formált, de hang nem jött ki rajta.
Ekkor Jack hirtelen kiugrott a tömeg közül.
– Látod? – sivította vadul. – Látod? Ezt kaphatod nálunk! Tudom, hogy mit teszek. Nincs 
többé sereged! Nincs többé kagylód!
Elôrefutott, elôrehajolt.

– Én vagyok a fônök!
– 

10. Számkivetettségben (ralph) (Autonómia és számkivetettség kérdései)

(Autonómia & számkivetettség kérdései)

Amikor a zöld izzás leolvadt a látóhatárról, és teljes sötétség borult a földre, Ralph ismét 
visszatért a sziklavár elôtt húzódó bozótosba. Kikandikálva megállapította, hogy a szikla-
tornyon most is ôrt állnak; bárki volt is az ôr, lándzsáját készenlétben tartotta.
Letérdelt az árnyékok közé. Keserû volt a magány. Igaz, hogy azok ott vadak, de mégis-
csak emberi lények az éjszaka lesben álló fenyegetései között.
Alig hallgatóan felnyögött. Bármilyen fáradt volt is, nem lehetett pihennie, nem merül-
hetett el az álom mély kútjába. Félt a vadaktól. De nem tehetné-e meg, hogy egyszerûen 
besétál a várba, nevetve békét ajánl nekik, s velük alszik a táborban? Elhitetve magával, 
hogy azok is még kisfiúk, iskolás fiúk, akik nemrég még azt mondták: – „Igen, tanár úr!… 
Nem, tanár úr!…” –, s kopott sapkában jártak? A nappali fény talán azt felelte volna, 
hogy: – „Igen!…”, de a sötétség és a halálfélelem nemmel felelt. A bozótos mélyén fekve 
Ralph tudta, hogy törvényen kívül helyezték.
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D3 kapcsolati konfliktusok 
kérdések a szövegek feldolgozásához 

1. Írd le néhány mondatban, mit mondhatott Millicent a lányszövetségnek!

2. Mi tartotta ôt vissza attól, hogy csatlakozzon a lányszövetséghez? Válaszod értelmezd 
is!

3. Mit gondolsz, változott-e valami ezek után a gimnázium és Millicent életében? Válaszod 
fejtsd ki bôvebben!

4. Milyen ívet rajzolnak meg a Golding-idézetek a csoport (csoportok) életét tekintve?

5. Kik váltak ki a csoportból, mikor, miért? 

6. Röfi értékeket állít szembe a 8. idézetben. Ennek alapján fogalmazd meg véleményed a 
kialakult csoportokról és vezetôikrôl!
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