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Káprázat
Az  őskori  Pannon  tenger  helyén  újra  felhőkarcolók

sokasága meredezett az égbe, egy-egy nagyobb építkezésnél
rengeteg  ősi  emlék  került  elő,  valóságos  kincsesbánya
csalogatta oda a régészeket.

Sándor, a kutatást vezető régész professzor egész életét a
múlt feltárásának szentelte. Gyermekkorától arra készült, a
céljától  senki  és  semmi  nem tudta  eltántorítani.  A  szülei
aggódtak érte, de ha erre terelődött a szó, mindig így felelt:

-  A  régészeté  életem 98  százaléka,  a  fennmaradó  kettő
százalékban a családi élet, a szükségletek, a szórakozás és az
alvás is benne van! – hangoztatta.

– Kisfiam… féltelek, ilyen hozzáállással sosem lesz családod,
jaj, mi lesz… jaj-jaj… - tördelte a kezét az édesanyja.

– Anyukám! Nem tervezek családot, megérted?

– Kisfiam…- sírta el magát az asszony.

– Nem baj, fiam, tedd, amit tenned kell! Ne engedd, hogy
asszonyi könnyek eltérítsenek! Büszke vagyok rád! Csak így
tovább! – veregette vállba az apja.

– Rendben… látom összeesküdtetek ellenem, de én azért
imádkozom,  hogy  legalább  egy  jóravaló  asszony  legyen
melletted!  –  sóhajtotta az anyja.

– Ugyan, Márti! Kinek kell egy ilyen elvakult ember? Csak
egy hozzá hasonló, legalább ennyire elkötelezett, munkájába



temetkező munkatárs lehet a párja. Egy régész! – nevette az
apja.

– Aggódom, mert Sándort sohasem érdekelték a külsőségek,
az embereket észre sem veszi, a barátai már mind társakkal
lógnak az oldalukon! Ő meg mindig csak a könyveket bújja!
Az én szép szál magas, barna hajú, fekete szemű fiam, pedig
mennyire  tetszene  a  lányoknak!  –  törölgette  szemeit  az
édesanyja.

– Anya! Ne ezzel gyere már megint! Ez nem jelent semmit!
Az a lényeg, ami itt belül van! – mutatott a homlokára.

– Ne aggódj drágám, mindenkinek akad párja, ha eljön az
idő… Majd meglátod, egyszer egy lány úgy elcsavarja a fiad
fejét, hogy észre sem veszed, és már feleségül is veszi!

- Remélem is… de, ha felveszik az egyetemre, akkor…

- Anya, ez nem kérdés! Felvesznek és kész,  én leszek a
legjobb régész! Majd meglátod! – zárta le a vitát, és bevonult
a szobájába a múltról írt könyveket bújni.

Bár nem tervezett családot, asszonyt sem akart maga mellé,
de  a  sorsa  mégis  másképp  akarta.  Egyetemi  tanulmányai
kezdetén  ismerkedett  meg  Herminával,  az  egyik
évfolyamtársával,  akinek  a  szívét  első  pillantásra
megdobogtatta. Őszintén rajongott érte, és miután Sándor is
felfigyelt a hozzá hasonló érdeklődésű lányra, sőt, úgy érezte,
tökéletesen kiegészítik  egymást,  egyfelé  visz  az  útjuk,  így
már a diákévek alatt  összeházasodtak.  Azzal  le  is  zárta a
dolgot, gyereket egyikük sem akart a munka miatt. A diploma
után nyílegyenesen a régészet felé vette az útját, számára
más elfoglaltság nem létezett, ez volt a munkája és a hobbyja



is  egyben,  ami  kitöltötte  minden  egyes  percét.  Sokszor
szégyellte,  hogy ezért  még fizetést  is  kap.

Hermina  egy  olyan  kutatócsoport  mellett  kezdett,  akik
különböző  szoftverfejlesztéseken  fáradoztak.  Akkoriban
dolgozott ki egy gyors fordítóprogramot magyarról szíriuszira
és vissza. A szíriusziak olyan magas rezgésszinten rezegtek,
hogy  már  majdnem elérték  a  szeretetrezgés  legmagasabb
fokát.  A  nyelvük  egyfajta  fénynyelv,  fényrezgés  volt,  amit
csak  a  számítógéppel  tudtak  átfordítani  magyarra.  A
számítógép a fény rezgését próbálta értelmezni,  dekódolni
szavakra,  ami  elég  nehéz  feladat  volt,  de  végül  sikerült.
Ugyanezt magyarról szíriuszira sem volt egyszerű megoldani,
különösen  az  alacsonyabb rezgésű,  negatív  töltésű  szavak
miatt, mert a szíriusziban olyan egyáltalán nem létezett. Csak
a  magas  rezgésű,  pozitív  gondolatokat  lehetett  átfordítani
szíriuszira érthetően. Hermina ezért kitüntetést kapott, neki
sikerült  először  ilyen jól,  bár  még mindig  azon dolgozott,
hogyan lehetne tökéletesebb.

Később a férje mellé szegődött, mert egyre több írott emlék
került  elő,  így  nélkülözhetetlenné  vált  a  munkája  azok
megfejtésében.  Nemcsak  a  jövő  nyelvét  tudta  dekódolni,
hanem a múltban használt  írásmintákat  is.

Sándor és csapata négy éve foglalkozott  komolyabban a
huszonegyedik század kutatásával, általában az ő feladatuk
volt  megfejteni  a  furcsa  titkokat.  A  számos ellentmondást
mutató  korszakról  lassacskán  összeállt  a  kép,  de  még
fogalmuk sem volt,  mi történt utána, mindig akadt valami
újabb fejlemény,  ami megváltoztatta,  vagy megdöntötte az
éppen megfogalmazott elméletet.



Eljutottak a hajdan Dobogókőnek nevezett településre, ahol
több érdekes fából készült épületegyüttes került a felszínre,
miközben egy komplett falu feltárásán dolgoztak.

Egy napon az egyik munkatárs izgatottan tépte fel a labor
ajtaját.

– Sándor, Sándor! – kiáltozta lélekszakadva.

– Mi történt?

– Ezt meg kell néznetek! Egy új épület, egy faház, ott, ott
áll! Előbukkant a semmiből! – mutatott kifelé a férfi.

A laborban dolgozó összes kutató kirohant a felajzott férfit
követve.

Lám, tényleg ott állt valami, ahol eddig semmi sem volt,
mintha csak a földből kelt volna ki egyetlen éjszaka alatt.
Nem hittek  a  szemüknek,  döbbenetükben  először  minden
gondolat  elhagyta  őket,  megdörzsölték  a  szemüket,  majd
lassan elindultak felé. Mire azonban felfogták, hogy az épület
valódi, egy szempillantás alatt újra eltűnt, köddé vált.

Azt hitték, délibáb, vagy valami hasonló nem mindennapi
jelenséggel állnak szemben. Kutatni kezdtek utána, de nem
találták.

– Bottal üthetjük a nyomát! – duzzogott József.

– Mi lehetett ez? – ráncolta a homlokát Sándor.

– Nem tudom…

- Álmodunk?

– De mind ugyanazt?



– Délibáb…

- Lehet, de honnan tükröződött ide?

– Valami hologram lehetett… - vélte Sándor.

– Káprázat… - bólintott a felesége.

Tétován  visszaoldalogtak  a  laborba,  mégis  mindannyian
azon gondolkodtak, mi lehetett az, amit láttak. A területen
lévők sem tudtak pontos információval szolgálni, mert ők is
csak akkor vették észre, amikor már láthatóvá vált. Meg is
döbbentek, amikor eltűnt.

Ám az épület másnap reggel ismét ott állt…

Szinte hitetlenkedve indultak el felé.

- Mi lehet ez, és hogy kerül ide? – kérdezgették.

– Az ám, de honnan? Mi nem ástunk ezen a helyen!

-  Miért  épült  itt  minden  fából  a  huszonegyedik  század
elején,  amikor  az  építkezéshez  akkoriban  már
csúcstechnológiát  használtak?  –  kérdezte  Hermina.

- Igazad van, hiszen ismerték a napkollektorokat, sőt, az
atomenergiát,  gázvezetéket,  vízvezetéket,  a  panelt,  ehhez
képest  kezdetlegesnek  tűnnek  ezek  az  apró  házikók  a
szegényes  berendezésükkel,  és  a  kizárólag  természetes
alapanyagokból készült használati tárgyaikkal együtt, viszont
nagyon érdekes… csontvázakat sehol sem találtunk. Még…
Furcsa,  nagyon furcsa,  felettébb furcsa… – morgolódtak a
tudósok egymás között.

Gyomruk összeszorult,  szívük hangosan dobogott,  amikor



megközelítették, mindvégig abban reménykedtek, hogy most
nem tűnik el nyomtalanul. Miután sikeresen megtapogatták a
fából  készült  épületet,  érezhették,  hogy  igazi,  picit  félve,
óvatosan nyitottak be az ajtón. Szemük-szájuk tátva maradt a
csodálkozástól,  hiszen egy hajdani  könyvtárba léptek,  ahol
katonás  rendben  sorakoztak  a  polcokon  a  csodálatos
bőrkötésű, újnak tűnő, valamint elsárgult, megfakult, mégis
olvasható könyvek. Alig merték megérinteni a múlt üzeneteit
közvetítő  értékes  darabokat.  Órákig  tanakodtak,  hogyan
történhetett,  próbáltak magyarázatot  találni.

-  Csodával  határos  módon  az  építmények  egész  jó
állapotban megmaradtak, itt van például ez a könyvtár, hogy
tud ilyen tökéletesen használhatónak kinézni, talán a vastag
földréteg konzerválta? – tűnődött az egyik tudós.

– Nagyon érdekes, szinte por sem lepi a könyveket, sem a
tárgyakat… - tapintotta meg az ujjával a polcot Hermina.

Megtettek  minden  óvintézkedést  és  azonnal  elkezdték
feltárni a rejtélyeket. Valamennyi könyv régebbi írásjelekkel,
kézzel  íródott,  de  akadtak  kezdetleges  gépekkel  nyomott
példányok is, nem kis fejtörést okozva ezzel a régészeknek…

Ami a  legfurcsább volt,  hogy  a  könyvtár  másnapra  újra
eltűnt, de harmadnap megint ott állt. Aztán ez így ment már
az egész faluval, hol ott volt, hol nem…

Sándor elgondolkodva sétálgatott a laborban.

- Félelmetes, ha nem lennék itt, és ha nem látnám saját
szememmel, biztosan nem hinném el! Ilyen nincs! Érdekes,
amikor eltűnik minden, de a laborban mégis itt maradnak a
bizonyítékok…



– Én sem hinném, ha nem benne élnék… hihetetlen… itt
valami olyan titok rejlik, ami meghaladja a tudásunkat!

– Én rájövök, az biztos… - morgott a férje.

- Drágám… a munkások félnek… - tudósította Hermina.

– Még hogy a munkások, már én is kezdek félni…

– Kérjünk segítséget!

– Kérjünk! Hívd a Szíriuszt! Ez a könyvtár… minden akkor
kezdődött, amikor a könyvtár megjelent… – bólintott a férfi.

- Drágám, nem véletlen „kellett” éppen nekem kidolgozni
azt a bizonyos fordítóprogramot! Most legalább felvehetem a
kapcsolatot a barátaiddal! – nevette.

– Biztosan… – dünnyögte a férfi, de nem is figyelt oda, mit
mond az asszonya.



A kutatóhajó
A kutatóhajó leszállási engedélyre várt.

- Itt az AMZ - 487- es anyahajó! Föld körüli pályára álltam,
pár  perc  múlva  a  megadott  koordináták  közelébe  érek,
engedélyt  kérek,  az űrsikló indításához…

- Pontos időpontot kérek!

- Földi idő szerint 2728. május 23. 12 óra 17 perc, a mi
időnk szerint 14678. teveri 15. 17.40.

- Rendben, egyezik! Küldd a koordinátákat…

- Máris… - ütötte be a komputerbe és továbbította.

- Vettem, az engedélyt megadom, várnak rátok, amikor a
keleti hosszúság 18 fok, 54 perc 17 századperc, és az északi
szélesség 48 fok,  43  perc,  17  századperc  közelébe  értek,
pontosan hárompercnyire, leválhat az űrsikló!

- Vettem, koordináták betáplálva, az űrsikló 12.21 perckor
megkezdi a leszállást…

-  Figyelem,  v isszaszámlálás,  k i lövés  indul ,
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-zéró… start! – sorolta egy gépi hang.

Az anyahajó a látogatás alatt Föld körüli pályán keringett
tovább,  kihasználva  az  időt  az  adatgyűjtésre.  Két  személy
maradt  a  fedélzeten,  a  kommunikációs  tiszt,  aki  az
anyabolygóval közvetlen kapcsolatot tartott és egy űrkutató,
aki mintákat vett a levegőből, ellenőrizte a műholdak által
küldött  adatokat,  valamint  a  földre  szállt  tudósokat  is



megfigyelték,  hogy szükség esetén kimenthessék őket.

Az  űrsiklón  négyszemélyes  kutatócsoport  érkezett,  akik
nem először jártak a Földön. A leszállópályán egy kis csapat
várt rájuk.

- Üdvözlet a Földön! – köszöntötték őket felemelt ujjakkal a
fogadóbizottság tagjai.

- Üdvözlet Földlakók! – viszonozták, kiszállva a gépből.

A pilóta egy ezüstszínű, hosszúkás,  szivar alakú járműre
mutatott. Az idegenek bólintottak és beültek, a vezető pedig
azonnal beindította a hangtalan motort. A jármű egyenesen a
helyszínen tette le őket, ahol az ásatást vezető tudós várt
rájuk, aki annyira izgatottá vált, hogy elfeledkezett minden
általa  fölöslegesnek  tartott  formaságról,  azt  hitte,
mindenkinek  ez  tölti  ki  az  életét.

-  Gyertek  gyorsan,  kíváncsi  vagyok a  véleményetekre!  –
intett.

A villámgyors köszöntési protokoll után a laboratóriumba
invitálta a barátait. Válaszra sem várva rohant előre.

- Nézzétek, ezek itt egész jól kibírták! – mutatta a sorba
rendezett könyveket, leleteket.

- Miért olyan érdekesek ezek? – kérdezte gondolatátvitellel
Orgixina, az űrsiklóban utazó tudóscsoport vezetője.

-  Nem tudom pontosan, engem valami belső hang űzött,
hogy megtaláljam, addig-addig ásattam, amíg egy szép napon
elő nem bukkant egy könyvtár, hát, hogy is mondjam, nem
mindennapi módon… de erről majd később! Eddig több házat



sikerült  feltárnunk,  mégis  ez  a  lelet… nagyon  figyelemre
méltó! A lelőhelyét megálmodtam… olyan volt, mintha valaki
direkt  nekem  üzent  volna,  hogy  fedezzem  fel  végre,  és
fejtsem meg a titkot! Talán én voltam a megfelelő ember…
Nézzétek meg! Valóban egészen jó állapotban vannak, ahhoz
képest, ami történt velük…

- Mi történt velük? – tudakolta Xergon.

- Az eddigi kutatások szerint a falura dőlhettek a környező
dombok, talán egy földrengés, a töréslemezek torlódása, vagy
valamilyen egyéb természeti katasztrófa miatt, bár a vulkáni
tevékenység  sem  kizárt,  az  egyik  kőzetmintában  lávát
azonosítottunk…

- Érdekesnek ígérkezik! El tudjátok olvasni a könyveket? –
érdeklődött Mexten, a másik szíriuszi férfi.

- Természetesen, ez egy régebbi írásforma, bár azóta sokat
fejlődött  ez  a  fajta  kommunikáció,  azért  mégis  a  mienk!
Magyarul íródtak!

- Ki tudná nekünk lefordítani?

- A feleségem ezzel foglalkozik, ősnyelvekből diplomázott a
régészettudományi egyetemen! Ő majd számítógépre viszi, és
azzal  a  fordítóprogrammal,  amit  készített  pillanatok  alatt
átfordítja a nyelvetekre, ha kell, hangos könyv formátumban
is!  Már  dolgozik  az  elsőn,  úgy  tudom,  egész  jól  halad  a
munkával. – dörzsölte meg a tenyerét örömében.

- Erre én is kíváncsi vagyok! – ingatta a fejét Xergon.

- Ti mit gondoltok? – türelmetlenkedett Sándor.



-  Előre  nem  mondhatunk  semmit,  meglátjuk.  Van  még
valami más is?  –  csillogott  Elixené szeme.

- Természetesen! Találtunk különböző használati tárgyakat,
ezek az étkezéshez használt eszközeik voltak, fából, fakanál,
favilla, fatányér, fakés… – mutogatta sorban az eszközöket -
Azon az  asztalon  a  terem másik  végében most  rendezi  a
kolléganőm a szerszámokat! Azért találom furcsának, mert
tudtommal  fejlett  civilizáció  létezett  akkoriban  a  Földön,
legalábbis az eddigi ásatások arról tettek tanúbizonyságot!
Nem  értem,  miért  ilyen  kezdetlegesek  a  szerszámaik,  a
könyveik,  az  építményeik,  és  a  többi  dolog,  ami  eddig
előkerült? Miért? Miért? Nem beszélve a másik dilemmámról,
miért maradtak meg ennyire jó állapotban, mintha tegnap
dőlt volna rájuk a domb… ami persze nem lehetséges… no, és
hol vannak a csontok?

- Ez tényleg nagyon furcsa! – gondolta Orgixina.

- És persze… lenne még itt valami… - tétovázott a férfi.

- Halljuk! – nézett rá Xergon.

- Hát izé… nem is tudom, hogyan tudnám elmondani, hogy
ne nézzetek komplett őrültnek minket…

- A mindenit! – csodálkozott Elixené, aki már megérezte,
miről van szó – Az nem lehetséges! – nyitotta tágra szemeit.

- Pedig igen… - sejttette Sándor.

- Akkor avassatok be minket is! – türelmetlenkedett Xergon.

- Valami zavar támadhatott az időben… - tördelte a kezeit,
azon tanakodva, hogyan mondja el, amit átéltek - A leletek, és



a falu hol eltűnik, hol, itt van, mégis olyan, mintha mindig itt
lett volna! Nem tudom elmagyarázni tudományosan… Vannak
napok, amikor kimegyünk, és ásatunk, de sokszor előfordult,
hogy órákig nem láttunk semmit, csupán puszta teret, zöld
füves rétet… de mi ennek ellenére itt vagyunk, az egész telep
itt van, és amiket kiástunk, azok is megvannak… nem tudom,
mi erre a magyarázat… mint egy hologram…

- Pedig biztosan van rá magyarázat! – szúrta közbe Mexten.

- Aztán persze egyszer megint itt van, és minden folytatódik
tovább, mintha mi sem történt volna… no meg… amikor itt a
falu, érdekes vibrálást érzünk a levegőben, ha nincs itt, akkor
is olyan, mintha itt lenne, de még sincs itt… legalábbis nem
látunk semmit!

- Ilyesmiről még nem hallottam! – vallotta be Orgixina.

- Mi lehet a magyarázat? – pislogott Xergon gondterhelten.

-  Valami  energia!  Biztosan  rezgésemelkedés,  vagy
mágneses interferencia… esetleg dimenziókapu… - tűnődött
Mexten.

- Ez bizonyára kiderül majd a további leletekből, mindenre
van tudományos magyarázat! Előbb, vagy utóbb, de biztosan
fényt derítünk a titokra! – bólogatott Orgixina - Mikoriak ezek
a leletek?

-  Ó!  Igen,  az  első  szénizotópos  vizsgálatok  szerint  a
földomlás úgy körülbelül 2100 körül következhetett be, plusz,
mínusz 20-30 év, legalábbis a vizsgált rétegek mintáiból ez
derült  ki.  Amiket  itt  találtunk,  pár  évvel  korábbról
származhatnak,  némelyik  könyvben  a  kiadás  dátuma  még



olvasható!  Nézzétek  csak,  ezt  a  könyvet,  2013-ban kézzel
írták. – felelte egyre izgatottabban, kezében egy érdekesnek
tűnő  példánnyal,  amelyben  matematikai  számításokat
rögzítettek.

-  Ezek  fantasztikus  leletek!  Csodálom  a  kitartásodat!  –
intett  Xergon Sándor felé.

-  Köszönöm,  mondom,  valami  belső  erő  buzdított  erre!
Megálmodtam… már alig várom, hogy kiderüljön az igazság!
Vajon mi vitte rá őket, hogy kézzel írjanak könyveket, és ilyen
körülmények  között  éljenek?  Elszegényedtek,  vagy
tönkrement  mindenük?  Esetleg  valami  atomkori  hóbort?
Hm… nem tudom, nem tudom… -  töprengett  egyfolytában.

-  Megérte  ásatni!  Ez  igen!  –  ingatta  fejét  Orgixina
elismerően  tapogatva  a  tárgyakat.

- Igen, megérte! Ó! Hermina drágám! Gyere gyorsan, itt
vannak a barátaim, még nem találkoztál velük, bemutatlak! –
intett a közeledő fehér köpenyes, hosszú barna hajú, csillogó
barna szemű, kimondottan csinos hölgy felé.

- Drágám, készen vagyok az első könyvvel! Gépre vittem az
egészet! – újságolta vidáman, amíg feléjük igyekezett.

-  Jól  van  drágám,  örülök  neki,  bemutatom,  Hermina,  a
feleségem… Xergon… Elixené, Mexten, Orgixina! – mutatta
be sorra az egymáshoz hasonló szíriuszi humanoidokat, akik
szemmel láthatólag két párnak tűntek.

- Örülök, hogy találkoztunk, a férjem sokat mesélt önökről!
Már jártak nálunk, ha jól tudom, körülbelül két éve…

- Igen, pontosan két éve, amikor a Pannon tenger partján



épülő  lakópark  előkészületeinél  felszínre  kerültek  azok  a
rémséges tömegsírok!  –  bólintott  Mexten.

-  Szörnyű…  valóban  borzalmas  lehetett  nekik…
hullámsírban  egyszerre  ilyen  sokan  meghalni…  még  nem
tudjuk, pontosan mi történt velük! - csóválta a fejét Hermina.

- Hát igen… akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy
egy özönvíz lehetett! - bólintott Xergon.

- Igen, de vajon mitől? – kérdezte Hermina.

-  Azóta  is  rajta  vagyunk  az  ügyön… ám volt  akkoriban
valami  hatalmas  természeti  katasztrófa,  ami  majdnem
minden életet  elsöpört  a  földről!  -  mosolygott  rá Mexten.

– Éppen ezért nem értjük, hogy itt egy elhagyott falu, ahol
minden úgy kerül  elő,  mintha benne élnének,  vagy éppen
csak kimentek volna az udvarra, jóformán még porréteg sincs
sehol,  nem  beszélve  arról,  hogy  csontvázakat  sehol  sem
találtunk!

– Ez az egyik legnagyobb rejtély, ha leszámítjuk, hogy hol
itt  van,  hol  eltűnik  az  egész,  vibrál!  Pulzál…  -  gondolta
Sándor.

– Majd kiforrja magát! – intett Orgixina.

- Jól tudom, önök is házaspárok? – fordult felé Hermina.

- Úgy is lehet mondani, de mi ezt másképp nevezzük…

- Hogyan? – nyíltak tágra Hermina csodaszép szemei.

- Társak vagyunk, egyrészt, mert ugyanaz a munkánk, így
hasonló  érdeklődésű  utódokat  hozhatunk  a  világunkba,



másrészt  a  tudásunk így  könnyebben átöröklődik  rájuk!  –
jelent meg egy halovány mosoly Orgixina arcán.

- És a szerelem? – csodálkozott.

- A szeretetre gondolsz? – nézett vissza értetlenül.

-  Nem egészen,  arra  az  érzelemre,  amit  két  különböző
nemű szerelmes ember érez egymás iránt, amikor a másik
ember élete, és boldogsága fontosabb a sajátunknál… amikor
egészen feloldódunk a másikban, azt hiszem, az a szerelem!

-  Tudom,  mire  gondolsz,  érdekes… -  tűnődött  -  Amikor
valaki a saját érzelmeit kivetíti  egy másik élőre,  kizárólag
egyre… Nálunk olyan nincs…

- Nincsenek érzelmeitek?

- De pontosan, hogy vannak, ha lehet sokkal mélyebbek,
mint  a  tiétek!  Mindenkit  egyformán  szeretünk,  feltételek
nélkül, mert tudjuk, érezzük, hogy mind egyek vagyunk, és a
másik élőlény csupán a mi kiterjesztésünk, ergo mélyebb és
magasabb  szinteken  ugyanazok  vagyunk,  a  szívünkkel
gondolkodunk, a szívünk szavára hallgatunk! Érzünk, együtt
rezgünk! Így bárkivel összeköthetjük az életünket! A szeretet
semleges  érzelem,  nincs  polaritása,  olyan  magas  a
rezgésszintje,  hogy  mindenkit  befogadóvá  tesz,  nem  tesz
különbséget  senki  és  semmi  között.  Szerelmesek  vagyunk
egymásba, önmagunkba, a természetbe, az egész világba, az
univerzumba,  más  bolygók  élőlényeibe,  belétek,  ha  érted,
mire  gondolok…  –  nézett  rá  könnyfátyolos  szemekkel,
túlcsorduló  szeretetet  árasztva,  a  gondolatokat  mélyen
átérezve,  érezhetően rezgett  körülötte az erő.



- Hát nem is tudom, számomra ez elég furcsa! Én egyedül
Sándort szeretem ennyire! Azért elismerem, jó érzés lehet
mindenkit szeretni, feltételek nélkül…

-  Nagyon-nagyon… így  születtünk,  ezt  szoktuk  meg,  így
élünk,  szeretünk!  Tisztelünk,  elfogadunk  minden  élőt,
élettelent,  legalábbis,  amit  ti  élettelennek  hisztek!
Számunkra  meg  más  világok  érzései  furcsák,  úgy  is
mondhatnám,  kezdetlegesek.

- Értem… szóval minket kezdetlegeseknek tartasz?

- Nem, ti már feljebb kerültetek, de még nem egészen ott
vagytok, ahol mi!

- Fejlődésben?

- Szellemi fejlődésre gondoltam, a rezgésszint emelkedésén
múlik…

- A rezgésszint? Hm…

- Igen… de erre majd később visszatérünk, most a feladatra
koncentráljunk! A technikátok már olyan, mint a miénk, de az
érzelmeitek… bár minden a maga útján halad… egyszer ti is
eljuttok idáig… ilyen az élet, örök körforgás… elkezdődik egy
szinten, és folyamatosan halad felfelé…

- Amolyan fatalisták vagytok?

- Nem… egyáltalán nem… nem így mondanám…

- Tudod, arra gondoltam, hogy beletörődtök mindenbe, és
nem tesztek ellene, mert minden így van jól… vagy ilyesmi…

- Minden így van jól, minden jól megtervezett! Ez igaz! –



bólintott Orgixina – De azért tennünk kell a dolgunkat…

- Hölgyeim! – szakította félbe Sándor a gondolatmenetet -
Térjünk rá inkább a feladatra! Engem az érdekelne, miért
voltak annyira kezdetlegesek a szerszámok a kétezres évek
elején, amikor a civilizációjuk a miénkhez hasonló fejlettségi
szinten tartott, hiszen az eddig előkerült leletekből az derült
ki!  Voltak  már  atomreaktorok,  számítógépek,  most  főleg
azokra  gondolok,  amiket  az  ősi  Franciaország  területén
találtunk,  különös  tekintettel  a  kőbarlangok  alól  előkerült
mintákra…

- Ellentmondást véltél felfedezni? – kérdezte Mexten.

- Igen, méghozzá elég nagyot! Az nem lehet, hogy tőlünk
néhány  száz  kilométernyire  sokkal  fejlettebbek  voltak  a
civilizált népek, mint nálunk… esetleg csak ez az egy falu volt
ennyire  elmaradott?  Bár  a  leletekből  úgy  tűnik,  értelmes
emberek lakták, tehát nem szegénynegyedről van szó…

- Mikoriak a francia leletek, és hol kerültek felszínre?

- A nyugati Alpokban bukkantunk rá, a régi Svájc határánál.
Egy napon, a műholdfelvételeken a semmiből előtűnt valami
érdekesnek látszó sötét folt, leszálltunk megnézni, mi az, és
mert  ígéretesnek  találtuk,  ásatásokat  kezdeményeztünk  a
helyszínen. Több hónapon keresztül kutattunk a leletek után,
de  nagyon  megérte!  Ismeretes,  hogy  a  sziklás  hegyek
többsége  akkor  keletkezett,  amikor  a  földkéreg  lemezei
összeütköztek,  a  lemezhatárok  mentén  a  kőzetek
felgyűrődtek,  majd  megemelkedtek.

– Igen, ismerem a hegységképződés folyamat tudományos
magyarázatát.



- Gondolod, hogy nem úgy volt?

– Még az is lehet… de folytasd, kérlek…

- A megemelkedett tájon az évezredes erózió alakította ki a
csúcsokat  és  a  völgyeket.  Valószínű,  hogy  a  töréslemezek
valamilyen külső, vagy belső ráhatástól elmozdulhattak, vagy
egyéb bekövetkező katasztrófa miatt temették maguk alá azt
a várost, amit felfedeztünk, elképesztő dolgok kerültek elő!
Komplett  számítógépek,  a  merevlemezeken  épen  maradt
adatokkal!  Onnan  tudjuk,  hogy  akkoriban  külön-külön
országok voltak,  megismertük,  hogyan éltek-haltak,  milyen
tudományokról  tanultak,  hány ország volt,  milyen nyelvek,
nyelvjárások, vagy például milyen ételeket fogyasztottak! –
lelkendezett Sándor.

- Az akkori számítógépek kompatibilisek a mostaniakkal?

-  Nem,  dehogy!  A  használatát  fantasztikus  tudósainknak
köszönhetjük,  akik  mindenre képesek!  –  mutatott  körbe a
nagy laborban.

- Értem! – bólintott Xergon - Hol vannak azok a leletek?

-  Ha  érdekel,  később  megmutatom!  Budapesten  egy
kiállítási  teremben  helyeztük  el  őket.  Jut  eszembe,  az
eredmények összesítései a számítógépemen megtalálhatóak,
akad néhány foto a folyamatról… ma már nem úgy élünk,
mint régen… sok minden megváltozott…

- Ez ma már nem így van, igen, tudom… tanulmányoztam a
föld  őstörténetét!  -  bólintott  Xergon  –  Nem tudom,  miért
szeretem annyira a Földet és az embereket!

- Hát igen, én is nagyon szeretem, ezért tanulmányoztam,



sőt, folyamatosan azt teszem… Sajna, ma negyede annyian
vagyunk,  mint  akkoriban,  pedig ők még a túlnépesedéstől
féltek…  aztán  történt  valami…  még  mindig  nem  egészen
világos,  hogy  mi…  Utána  nemzetenként  csak  egy-egy
maroknyi csapat maradt meg, akik újjáépítették a világukat!
Mi az ő leszármazottaik vagyunk…

– Talán úgy kellett lennie…

- Talán, ha már más nem maradt, mint megőrizni a múltat…
a  következmények  azonban  nem  maradtak  el,  ma  már
egyetlen ország sincs elhatárolódva, globalizációban élünk,
érdekes  módon  a  különböző  népcsoportok  mégis  máig
megőrizték ősi tudásukat, kultúrájukat, és a saját nyelvüket.

-  Legalábbis  igyekeztek,  amennyire  tudtak,  vagy
emlékeznek  rá…  -  gondolta  Hermina.

- Igen, igen! – bólintott Sándor.

-  Minek,  ha  tudtok  gondolatátvitellel  kommunikálni?  –
nézett  csodálkozva Orgixina.

- Csak! Azért, nem tudom… - vonta meg a vállát Sándor -
Nosztalgiából,  hagyománytiszteletből,  a  játék  kedvéért!  Ki
tudja  ezt  ma  már…  még  egy  jó  régész  sem…  inkább
koncentráljunk  az  újabban  felmerült  ellentmondásokra!  -
mutatott  a  leletekre.

-  Osszuk fel  egymás között a teendőket! Xergon, kérlek,
vizsgáld a szerszámokat, Mexten, az evőeszközöket, Elixené,
segíts nekem a könyvek átnézésében. Hermina, hogy haladsz
a fordítással?

- Az első könyvet sikerült teljes egészében gépre vinnem,



egy perc, és lefordítom…

-  Persze,  hiszen  már  mondtad… annak  mi  a  témája?  –
érdeklődött Orgixina.

- Nos, ezt nehéz lenne megmondanom… nem tudományos,
inkább  fantázia,  sci-fi,  vagy  ilyesmi…  sok  mindent  leír,
hihetetlennek tűnő eseményeket, katasztrófákat, meseszerű
köntösben!

- Mi a címe? Miről szól? Ki írta? – érdeklődött Elixené.

- Várj csak, egy picit lassabban! – mosolygott Hermina.

Közben elcsodálkozott Elixené izgatottságán. A hölgy egy
kedves mosollyal jelezte, hogy türelmesen vár.

– A címe, Boldog Újélet 2013! Márton Evelin írta, kézzel!
Felettébb érdekes iromány, akárcsak a könyv maga! Mikor
olvastam úgy tűnt,  ismerős a történet,  de fogalmam sincs
honnan, pedig biztos vagyok benne, hogy nem olvastam soha!

- Talán a köztudat… lehet, hogy megtörtént, és azért tűnik
ismerősnek, mert itt rezeg körülöttünk!

–  Meglehet…  de  van  egyéb  különlegesség  is…  Most
vizsgáljuk a tinta eredetét, nagyon furcsa, nem fakult meg az
évszázadok  alatt!  Miért  maradt  meg  ennyire  épen,  nem
beszélve a papírról? Nem tudom, még nem készültek el az
eredmények,  de  rajta  vagyunk  az  ügyön!  A  könyvekkel
óvatosabban kell bánnunk, nem eshetünk nekik mindenféle
vegyszerrel! Nekem úgy tűnik, mintha ez a könyv egyetlen
napot sem töltött volna a föld alá temetve! – nevette.

- Elképesztő! Érdekesen hangzik, szeretném látni! Mi az,



hogy boldog újélet? Miért éppen az a címe?

- Ezt nem tudom, konkrétan nem derült ki az írásból, talán
az átélt szörnyű események után megkönnyebbültek, és az
újévet már felhőtlenebbül élvezhették… nálunk az a szokás,
hogy az újévet így köszöntik: „boldog újévet!”, gondolom, ez
vicc, vagy szójáték volt akkoriban. Mindenesetre nagyon jól
szórakoztam rajta, találtam benne számtalan érdekességet,
hihetőnek tűnő történelmi momentumot! Érdekes megoldás,
ahogyan  a  mese  minden  apró  részlete  beágyazódott  a
történelem  szövetébe,  a  szereplők,  az  események
valóságosnak  hatnak!  El  kellene  döntenünk,  az  írónő
mennyire  állt  a  tények  talaján,  netán  az  egész  rege  a
fantáziájának  a  szüleménye?

- Miért ezzel a könyvvel kezdtél?

-  Látod,  ez  jó  kérdés…  Talán…  mert  ez  volt  a
legtökéletesebb állapotban!  Nem-nem,  nem azért… valami
azt  súgta,  olyan  kedves  volt  számomra,  mintha  azt  kérte
volna, hogy engem-engem… Vannak még hasonló példányok,
regényeknek tűnő írások, versek, mesék, útikönyvek, biblia,
és néhány tankönyv. Egy tudományos darabbal próbálkozom
másodjára, még nagyon az elején tartok, a szerző nevét eddig
nem sikerült kibogoznom, elmosódott, azt hiszem, víz érhette,
talán néhány napon belül azt is meg tudjuk majd fejteni…

- Elixené, a regényt vállalod? – nézett rá Orgixina.

- Igen, kedves Orgixina, ez az ősi tudomány nagyon érdekel!
A regényekből, esetleg a mesékből számos, a korra jellemző
dolog kiolvasható, minden írásnak van némi valóságalapja. A
regények tartalmazzák a  szerzők gondolatait,  világnézetét,



hozzáállását az élethez… Sok mindent rejtenek el  a sorok
között! – egyezett bele Elixené.

- Akkor jó! Most pihenjük ki az űrutazást, holnap belevetjük
magunkat a tényleges kutatásba! Rendben van így?

- Rendben! – bólintott a két férfi.

- Ildikó elkísér benneteket a szálláshelyetekre! – mutatott
Sándor az egyik hölgyre, aki elindult feléjük.

- Akkor megyünk, holnap találkozunk! – bólintott Orgixina.

- Ó! Jaj! – ijedt meg Elixené - Én azt hittem, azt gondoltam…
egyszóval azonnal látni szeretném a könyvet…

- Ahogy gondolod… - hagyta jóvá Orgixina.

- Köszönöm! Tudod…

- Tudom! – mosolygott rá a főnöke.

- Gyere velem Elixené, adok egy másolatot! Megnézed az
eredetit? – intett Hermina.

- Lekötelezel… - repesett a szíve.

Az  izgatottnak  látszó  földönkívüli  hölgy  készségesen
követte  Herminát  a  saját  irodájába,  remegő  kézzel  vette
szemügyre  a  szinte  tökéletes  állapotban  előkerült  régi
irományt, amíg földi társa lefordította, és kimásolta a könyvet
a gépéről egy kis adathordozóra.

- Jé! Milyen nyelven íródott? – kérdezte.

- Ősmagyar nyelven!

-  Furcsa…  nagyon  ismerősek  ezek  a  jelek…  kicsit



hasonlítanak  a  mi  írásjeleinkre!

- Az kizárt dolog! – legyintett Hermina.

- Pedig igen, majd utánanézek, milyen írásjelekkel írtunk
földi idővel mért hétszáz évvel ezelőtt! – döntötte el.

- Arra én is kíváncsi lennék!

- Majd megmutatom! – bólintott Elixené, és a kezében lévő
könyvet megforgatta,  megszagolta,  nézegette,  belelapozott,
majd fájó szívvel visszaadta, és átvette a kis adathordozót.
Hermina észrevette a reakciót.

- Magaddal viheted az eredetit, ha nagyon vigyázol rá, de
holnap kérem vissza! – ajánlotta.

- Jaj! Ez minden vágyam!

Alig  várta,  hogy  kettesben  maradhasson  a  könyvvel.
Számára  az  ilyesfajta  feladatok  nem  tűntek  munkának,
egyrészt, mert élvezte, másrészt villámolvasó volt. Még akkor
is elolvasott egy könyvet egy órán belül, ha legalább ötszáz
oldalt  tartalmazott,  úgy,  hogy közben megtanulta  kívülről.
Nyilván emiatt kapta ezt a nemes feladatot. Orgixina inkább a
tudományos  könyveket  szerette,  ha  munkáról  volt  szó,  és
jóval lassabban dolgozott.

Három társa még mindig Sándorral kommunikált, amikor
kezében  a  könyvvel  és  az  adathordozóval  visszament
hozzájuk, azután Ildikót követve elindultak a szálláshelyükre.

Az  ásatások  helyszínén mobil  lakosztályokat  telepítettek,
abban  kaptak  helyet  a  dolgozók,  és  a  kutatáshoz  hívott
vendég  tudósok.  Ezekben  általában  két  személy  részére



minden  kényelmet  biztosítottak.  Pici  étkező,  fürdőszoba,
hálószoba,  és  nappali  tartozott  a  lakókonténerekhez.

A  két  tudós  pár  két  szomszédos  házikóban  helyezhette
magát kényelembe. Orgixina még küldött egy mosolyt Elixené
felé, amikor belépett az ajtón, hiszen tudta, úgysem nyugszik,
amíg át nem nézi a könyvet, még aznap. Elixené mosolyogva
visszabólintott, és ő is belépett a házba.

Xergon  kényelmesen  elhelyezkedett  egy  fotelban,  jól
ismerte a feleségét, biztos volt benne, hogy a munka előbbre
való, de abban is, hogy hamar végez. Némán figyelte álmai
társát az ágyon, aki persze azonnal a piciny számítógéppel a
kezében  telepedett  le,  csatlakoztatta  az  adathordozót,
megnézte a rajta lévő információkat, és a leletekről készült
képeket. Úgy érezte, Elixené másabb, mint ők, tőlük is jóval
érzelmesebb,  sokkal  mélyebben érzékelt,  mint  egy átlagos
szíriuszi. Ha valamit végképp nem tudtak megoldani, mindig
tőle  kértek  segítséget,  így  még  jobban  tisztelte,  mint
önmagát, és a többieket, hiszen ezért választotta társának. A
számára legszebb, legcsinosabb nő pontosan úgy nézett ki,
mint egy földlakó, ugyanolyan barna haj, barna szem, olajos
bőr és nem is volt  tőlük sokkal  magasabb. Ha nem tudta
volna, hogy szíriuszi, sőt az ősei is azok voltak, akkor bizony
összekeverte  volna  egy  hétköznapi  földlakóval.  Xergon
gondolatai eközben a Földre és lakóira terelődtek. Szívesen
kutatta  a  bolygót,  az  ott  élőket,  és  a  múltjukat.  Egész
egyszerűen lenyűgözte az a változatosság,  amit  tapasztalt,
nagyon sajnálta,  hogy a szíriusziak külsőleg sokkal jobban
hasonlítottak egymásra.

„Az emberek folyton kutatnak, mégsem tudnak olyan sokat,



mint azt  elvárnák.  Az anyagban keresik  a  megoldásokat…
Pedig  ha  befelé  figyelnének,  mindenre  megkaphatnák  a
választ… de mégis imádom őket! Nem semmi a külsejük sem!
Persze  néhány  száz  évvel  ezelőtt  szőkék,  kék  szeműek,
sárgák,  barnák,  vörösek  és  négerek  is  éltek  közöttük,  de
mára szinte mindenki barna hajú,  barna szemű, bőrszínük
homogenizálódott, olajos barna, a XXI. századi katasztrófák
után megmaradt maroknyi csapat teljesen összekeveredett,
és a klíma is megváltozott. A megmaradtak egymásra találtak.
A század végén újabb katasztrófák tizedelték a lakosságot, az
állatvilágot és a növényzetet. Sajnálom, hogy így alakult, és
személyesen nem találkozhattam szőkékkel, vagy feketékkel!
Csodás lehetett! A nap néha kibírhatatlanul tűz, félő, hogy
elsivatagosodik a bolygójuk… Az emberek sohasem tanulnak
az  elődeik  által  elkövetett  hibákból?  Még  mindig  nem
képesek megérteni, hogy ők maguk is egyfajta energialabdák,
elektromos, és mágneses energiából tevődnek össze, mint a
környezetük?  Elektromos  kapcsolat  köti  össze  őket,  egy
energia  rendszeren  belül.  Eleven  lényekként  nyitott
rendszerekként  működnek  a  környezettel  szoros
kapcsolatban, a Földbolygó élő, akár sok minden más, amit a
földiek  még  mindig  élettelenként  kezelnek.  A  valóság,  az
anyagi lét az elme illúziója, gondolati kivetülés. Pusztán az
energiaáramlást  kellene  harmonizálniuk,  mégis  minden
másban, másutt keresik a megoldást, nem ebben. Mindezek
ellenére  szívesen  jöttem  segíteni,  hátha  végre  világosság
gyúlhat a fejekben és sokkal jobban fognak egymásra és a
környezetükre figyelni…”

- Drágám, tudom, mire gondolsz, kérlek… - pillantott fel a
gépről a felesége.



- Elnézést! Tudom, zavarok, megyek fürödni!

Mosolygott  Xergon,  amikor látta,  hogy Elixenét  a  fontos
feladat jobban leköti.

-  Köszönöm,  hálás  vagyok!  –  nézett  ártatlan  barna
szemeivel  és  egy  puszit  küldött  a  levegőben.

Xergon viszonozta, majd készséggel kiment a fürdőszobába,
ahol egy kis tálka vízben feloldotta az instant törölközőjét, és
amíg az megszáradt, alámerült egy kádnyi forró vízben. A
gondolatok áramlását a víz elnyelte, így a társa nyugodtan
koncentrálhatott  a  feladatra,  ő  pedig  tovább  fűzhette
elméleteit  a  földlakókról.

Elixené végre egyedül  maradt  a  könyvvel,  kezébe vette,
megsimította, önfeledten elmerült beleélte magát a régmúlt
idők történetébe. Ilyenkor úgy érezte, minden vele történik,
ami a lelki szemei előtt lejátszódik. Sajnálta, hogy képtelen
elolvasni az emberek írását, nem érti a nyelvüket, és nem az
eredetibe mélyülhet bele, ezért elhatározta, hogy ezt még be
fogja pótolni:

„Megtanulok emberi nyelven beszélni, írni és olvasni.”

Amint  nézegette  a  kézzel  írott  könyvet,  egyre
ismerősebbnek  tűntek  az  írásjelek.

„Nem lehet azt olyan nehéz megtanulni! Talán elég lenne
ráhangolódni  a  benne  megfogalmazott  szavak  rezgését
átvenni?”

Némi merengés után letette a könyvet, megnyitotta a fájlt,
és megnézte a főcímet:
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Kezedben tarthatsz egy olyan művet,  melyet muszáj volt
megörökítenem, talán ez a küldetésem…

Végigkalauzollak  a  történeten,  amely  megesett  velünk,
pontosan  így,  ahogyan  papírra  vetettem,  a  nevek  és  a
helyszínek  eredetiek.  Örülök,  hogy  ott  lehettem  és  én
mondhatom el  mindenkinek!

 

Még ma is hihetetlennek tűnik…

 

Talán minden azzal a mozijeggyel kezdődött, vagy a nélkül
is pontosan így következtek volna az események?

Semmi sincs véletlen, vagy minden a véletlenek összjátéka?
Mi irányítjuk a sorsunkat, vagy a sors minket? Van szabad
akaratunk, vagy minden előre eltervezett?
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A mozijegy
A vállalatnál azon a szinten az irodákon kívül több helyiség

is nyílt a körfolyosóról, például egy hatalmas tárgyalóterem,
egy  kis  konyha,  ahol  a  titkárnők  reggelente  megfőzték  a
kávét, teát, vagy megmelegítették gyors ebédjüket, valamint
a mosdók, és a dohányzó. Az irodákba egy-egy előtéren, a
titkárnők szobáján keresztül juthattak be. Úgy alakult, hogy
azon  a  szinten  a  fő  főnököt  kivéve,  három  női  vezető
dolgozott a négy titkárnővel. Géza néha elnyomottnak érezte
magát, de igyekezett keményen kézben tartani a lányokat.
Előfordult,  ha  a  női  vezetők  találkozni  akartak,  nem  a
titkárnőjüket küldték, hanem maguk mentek át a papírokkal,
vagy  egyéb  ürüggyel,  mint  ahogyan  azon  a  reggelen  is,
mindhárom  Éva  irodájában  tartózkodott.  Hangosan
kacarásztak,  nem  hallották  meg  a  közelgő  veszélyt.

A főnök morcosan és katonásan lépett  ki  a liftből,  majd
egyenesen a messzire hangzó vidám női csacsogás irányába
indult  el.  Pontosan  tudta,  honnan  jön  a  hangzavar,  hisz
rendszerint  odalátogatott,  bár  többnyire  nem  hivatalos
ügyben.  Komor arccal  odavonult  megnézni,  minek örülnek
annyira  a  lányok,  ahelyett,  hogy  dolgoznának.  Léptei
hallatára  elcsendesedtek  és  amint  benyitott,  egy  csapásra
megfagyott a levegő, egyetlen szót sem szóltak egymáshoz,
döbbent pillantásokkal várták a jól ismert hideg zuhanyt. A
nők nem mertek egyből a saját irodájukba vonulni, úgy vélték,
túl feltűnő lenne, így tétova, ártatlan arcokkal pislogtak az
érkező  felé.  Géza  szúrós  szemekkel  körbepásztázta  az
egybegyűlteket,  majd látszólag egy kissé megenyhült.



- Jó reggelt, Főnök! – köszöntötte Éva.

- Jó reggelt, hölgyeim! Miről folyik a bájcsevej? – kérdezte
negédesen némi csend után.

- Jó reggelt, főnök! Csak beszélgettünk! – felelte Kata.

- Miről?

- Van egy új film a mozikban… - rebegte Ági.

- Igazán? Egy új film? Áh! Munkaidő alatt? Ezt nevezem!

-  Bocsánat,  de  ezt  önnek  is  meg  kellene  néznie!
Fantasztikus alkotás, legalábbis az eddigi kritikák szerint… –
vetette közbe Éva.

- Nekem erre nincs időm, önök is jobban tennék, ha inkább
a munkájukkal foglakoznának! – legyintett lenézően - Pont a
világgazdasági válság legmélyén jut eszükbe ilyesmi? Nincs
elég baja így is a cégnek?

- Elnézést, uram… hát akkor majd máskor… - mondta Kata,
és lehajtott fejjel távozott.

- Jól van, én is megyek a dolgomra! – indult el Ági.

- Rendben csajok! Kösz! – szólt utánuk Éva.

- Hol vannak a titkárnők? – folytatta az érdeklődést.

- Kávét főznek. – felelte Éva.

- Ja, értem…

Kettesben  maradtak,  lejátszódott  előtte  az  összes  addig
megélt  jelenet.  Éva kötötte a legtöbb,  a legjobb üzletet  a
világhírű  műszaki  érdekeltségű  cégnél.  Géza  ezt  a



tulajdonságot  is  becsülte  benne,  mégis  egyre kínosabbnak
érezte, hogy nem tudja semmivel sem levenni a lábáról, néha
úgy  érezte,  beleőrül,  annyira  vágyik  utána.  Fürkésző
tekintettel  vizslatta,  szerette  volna  megszerezni,  de  nem
sikerült,  mert  a  csinos,  vékony,  szőke,  kék  szemű  hölgy
kitartóan hűséges maradt a férjéhez. Most is kábultan nézte,
ahogyan minden mozdulatnál kacéran ring a csípője, a blúza
fenemód  feszesen  simul  a  mellére,  amitől  mindig  eszét
veszítette.  Irigyelte  a  blúzt,  a  szoknyát,  a  melltartót,  a
harisnyát,  amiknek abban a kizárólagos megtiszteltetésben
lehetett részük, hogy egész nap a nő testén feszülhettek és
gond  nélkül  simogathatták.  Ilyenkor  rózsaszínű  fátyol
borította el a szemét, mélyen beitta az irodában lengedező
finom női illatot.

Éva Istvánt, a kisportolt, jóképű, magas, szőke férfit akkor
ismerte  meg,  amikor  a  középiskola  első  évfolyamára
beiratkoztak. Amint egymás szemébe pillantottak, végzetes
vonzerő kerítette őket hatalmába, kimondhatatlan szerelem
szövődött közöttük, attól a perctől elszakíthatatlanná váltak.
Az egyetemet együtt folytatták. Már akkoriban eldöntötték, a
tanulmányok  befejeztével  összeházasodnak,  két  gyermeket
terveztek, egy fiút, és egy lányt, a kiegyenlítődés elve szerint.
Műszaki  érdeklődésűek  lévén,  két  lábbal  álltak  a  realitás
talaján,  mindent  a  tudomány  szemszögéből  néztek,
magyaráztak meg. Folyton a rációt keresték, bármi felszínre
került, azt górcső alá vették, alapos kutatásoknak vetették
alá, hogy tudományosan bizonyított legyen a tétel.

A tanulmányok befejeztével Istvánból kiváló atomfizikus lett,
a  munkakörével  együtt  járt  a  folytonos utazgatás.  Számos
távoli, fejlődő ország atomreaktorához kérték segítségül. Éva



közben egy irodában dolgozott egy elektronikai cégnél, ahol
műszaki igazgató helyettesként kamatoztatta tudását. Néha
külföldre utazott kiküldetésre, vagy üzletkötés miatt, de ez
korántsem volt olyan gyakori, mint a férjénél. A karrier végül
mindkettejük  számára  mindennél  fontosabbá  vált,  nem
engedhették  meg  maguknak  a  gyerekvállalást,  mint
mondogatták,  kiestek  volna  a  folyton  változó,  az  örökké
megújuló  műszaki  gyakorlatból.  Az  atomfizikusi  lét  egész
embert követelt, és az igazgató helyettesnek sem ért véget a
munka  a  munkaidő  lejártával.  Számtalanszor  éjjel  is  be
kellett  ugraniuk,  ha  éppen  valami  meghibásodott,  vagy
otthon gyűrték az ipart  a  legújabb feladatokon.

Egy valamit azonban fontosnak tartottak, az elidegenedett
világban az egymáshoz való lojalitást. Azt gondolták, ez így
marad az idők, de legalább ebbéli életük végéig. Úgy vélték,
már  mindent  tudnak  az  őket  körülvevő  világról.  Sokszor
beszélgettek  például  arról,  mi  várhat  rájuk  a  halál  után,
mindennek  vége,  vagy  igaz  lehet  a  reinkarnáció.  Egyedül
ebben a kérdésben nem értettek egyet. Éva rendíthetetlenül
hitte, van élet a halál után, de István ezért folyton kinevette.

- Szerintem ez az egy életünk, ez az egy lehetőségünk van,
most  kell  bizonyítanunk,  mert  utána  késő,  amikor  már
minden  elveszett!  Az  a  fontos,  hogy  nyomot  hagyjunk  a
világban,  és  emlékezzenek ránk!  –  hahotázott  az ötletén.

- Igaz, de egyedül annyiban, hogy Éva csak most az egyszer
lehetek,  de  életem  biztosan  több  van…  tudom…  érzem…
abban viszont nem hiszek, hogy bárki is emlékezni fog ránk…

- Ugyan… - legyintett rá nevetve és mindig elbohóckodta
ezt a részt.



Ennek ellenére boldogan éltek, esténként megbeszélték a
munkahelyi  gondjaikat,  vagy szakmai segítséget nyújtottak
egymásnak.  Emellett  az  együtt  töltött  percek  jelentették
életükben  a  békét,  a  kikapcsolódást,  a  nyugalmat,  a
szeretetet, az otthont, a biztonságot. Szüleik lesújtva álltak a
gondolat előtt, hogy nem akarnak gyermeket, mert mind a
ketten  egykék  voltak,  így  a  döntésük  azt  jelentette,  hogy
velük teljesen kihal a két családfa. Ez a fiatalokat látszólag
egyáltalán nem zavarta.

-  Így  is  túl  sokan  vagyunk  a  Földön,  legalább  kétfelől
csökken a népesség száma! – válaszolta István ilyenkor.

– Akkor is ezt mondanád, ha a népesség fele kipusztulna?

– Évikém, mi ütött beléd? Hogy juthat ilyesmi eszedbe?

– Hát… csak úgy… semmi komoly…

- Na, azért… - felelte István.

Géza ismerte a történetét, de akárhányszor megpillantotta
a nőt, elhagyta minden józanész, hiába játszódott le a fejében
az egész élete, mégis vonzotta valami, aminek nem tudott
ellenállni, érzékien tetőtől talpig végigmérte, ha nem lehetett
az övé, akkor legalább hadd nézze, hadd legyen vele egyetlen
percig  naponta,  ha  lehet,  még  munkakezdésnél,  hogy  jól
induljon a nap, mert a puszta látványa új erővel töltötte fel.
Ha  nem  sikerült  a  reggeli  találka,  valami  jelentéktelen
kérdéssel  hívatta az irodájába, hogy kikérje a véleményét.
Olyankor  mélyen  beszippantotta  az  illatát,  elraktározta
hangjának csilingelését, látványa beragyogta az unott, szürke
hétköznapokat.  Évához  fűződő  reménytelen  szerelme
megrontotta  a  saját  házasságát,  otthon  nem  volt  képes



semmit  elfogadni.  Az asszonya,  Helga,  a  kemény,  harcias,
fekete hajú, barna szemű, gömbölyded nő, aki két gyereket
nevelt, dühödten átkozta a nő miatt, a gyerekeit ráuszította,
ellene  nevelte.  A  gyermekeket,  akik  nem  olyanok  lettek,
amilyennek szerette volna. Nem tudott velük beszélni, nem
hallgattak rá, nem fogadtak szót, végül már csak csendben
éldegéltek  egymás  mellett,  idegennek  érezte  magát  saját
családjában.  Mindent  megkaptak,  mégis  térdig  gázoltak  a
játékhalmazban,  semmi  sem  felelt  meg.  Születésnapra,
névnapra  rendszerint  pénzt  kértek,  mint  mondták,  a
megkövült ősök úgysem tudják, mi a jó nekik. Ez volt Géza 50
évesen,  háta  mögött  két  tini  gyerekkel,  és  egy  iszonyúan
rossz  kapcsolattal.  Helga  állandóan  veszekedett,
házsártoskodott,  nem  tudta  elfogadni  úgy,  ahogyan  van,
lenézte,  leordította,  pipogya  fráternek  nevezte.  A  vállalat
igazgatója, aki kemény, tekintélyes üzletembernek látszott az
idegenek és a munkatársak szemében, otthon egy senki volt,
még a kutya sem fogadott szót neki. Éppen ezért nyűgözte le
annyira  Éva szerénysége,  kedvessége,  fiatalsága,  üdesége,
szépsége,  kislányos bája,  kecsessége.  Érzett  benne valami
különlegeset,  nagyon  élvezte,  hogy  szavak  nélkül  is
megértették egymást. Képzeletében angyalként jelent meg a
finom,  légies,  lágy,  bájos,  költői  teremtés,  biztosra  vette,
hogy a festményeken ilyen nőket képzeltek el, festettek meg
angyalnak. Eszébe jutott, amikor elárulta érzelmeit és meg
sem  lepődött.  Egy  halovány  mosoly  jelent  meg  a  szája
szegletében  a  gondolatra.  Éva  akkor  úgy  tett,  mint  aki
levegőért kapkod, de talán álca volt az egész. Azóta is hiába
ígért neki fűt-fát, szerényen igyekezett elhárítani az ostromot,
úgy tenni, mintha meg sem hallotta volna, pedig tudta, Géza
imádja,  és  mindent  megtenne  érte.  Nem  volt  hajlandó



közelebbi kapcsolatra,  de nem taszította Géza jelenléte és
rajongása. Szép lassan kiismerte, egyre jobban megkedvelte,
mások  előtt  azonban  továbbra  is  magázódtak,  nehogy
szárnyra kapjanak a rosszindulatú vállalati pletykák. Eme kis
fejbéli filmecske után alibiből rákérdezett:

- Jól vagy?

- Persze! Jól vagyok! És te? – mosolygott rá Éva.

- Én is…

- Akkor jó! – bólintott a nő.

- Tudod, nem engedhetem a lazaságot, Damoklész kardja
így is fölöttünk lóg… - magyarázta az előbbi jelenetet.

- Persze, tudom, sajnos egyre kevesebb az ügyfél… már a
Vill  &  Vill  Társaság  is  szerződést  bontott…  tegnap  este
kaptam meg az e-mailt,  odatettem az asztalodra!

- Ó! Miért?

- Csődeljárást indítottak ellenük!

- Jaj, megint egy ügyféllel kevesebb! Nem tudom, meddig
tudjuk még tartani magunkat? – szomorkodott Géza.

- Sajnálom… főleg így, a múltkor a tetőfedő társaság…

- Igen, sajnos, de mit tehetünk? A meglévő ügyfeleket kell
maradéktalanul kielégítenünk, bízzunk benne, hogy ők nem
mennek tönkre…

- Így van, bízzunk benne… - értett egyet vele.

-  Milyen mozifilmről csevegtetek a csajokkal? – terelte a



szót.

- Áh! Csak egy sci-fi megy a mozikban!

- Mi a címe?

- Azt hiszem a „Testrablók – az idegenek köztünk élnek”,
vagy ilyesmi…

- Mekkora marhaság! – nevetett fel kínjában a főnök.

- Persze… nem is érdekel! – legyintett a nő.

- Akkor miért mondtad, hogy fantasztikus alkotás?

- A lányok miatt…

- Esetleg… hm… izé… eljönnél velem megnézni? – csillant
fel a szeme.

- Hova gondolsz? Dehogyis! Ha megnézem, Istvánnal fogom,
bár őt még annyira sem érdeklik az ilyen filmek, mint engem!
Szeretek elmerülni a „mi lenne, ha?” gondolatban! – nevette.

- Értem… hát akkor én megyek…

- Jó! – bólintott.

- Na, jól van, akkor megyek… - mondta tétován, arra várva,
hátha akad még valami értelmes mondanivaló.

- Jól van, menj csak! – kuncogott huncutul, mert megérezte,
amit Géza érzett.

- Szia…

- Szia… ja, az asztalodra tettem a legújabb jelentést!

- Milyen jelentést? – fordult vissza a férfi, aki megörült az



újabb beszélgetési lehetőségnek.

- Hát a HUHO szerződést!

- Ja, értem, minden rendben van vele?

- Igen! Persze! Azt aláírták!

- Rendben van, köszönöm! Akkor megyek az irodámba! Ha
kell valami, ott megtalálsz!

- Tudom!

- És ha neked kell bármi, rám mindig számíthatsz! – nézett
Évára elbűvölő ábrázatot vágva.

- Tudom, köszönöm! – kacsintott rá.

- Akkor jó… - mondta, és fájó szívvel átballagott a szobájába.

A lányok a két főnök között feszülő érzelmi szálakból nem
sokat vettek észre, inkább azt hitték, Géza haragszik rájuk,
vagy nőgyűlölő, mert amikor rajtakapta őket a bájcsevejen,
mindig  ugyanazzal  a  rosszalló  pillantásokkal  kellett
szembenézniük. Olyankor megfagyott a levegő, érezhető volt
valami rosszallásféle az egészben. Úgy vélték, mérges, amiért
fölösleges  női  fecsegésre  pazarolják  a  drága  munkaidőt.
Ezzel  szemben  az  igazság  sokkal  prózaiabb  volt,  a  főnök
irigyelte, hogy Éva a lányokkal olyan jól kijön, és mindig van
miről  beszélgetniük.  Ő  maga  senkinek  érezte  mellette,
folyton  badarságok  csúsztak  ki  az  ajkán,  rendszerint
össze-visszabeszélt, jóformán egyetlen értelmes szó nem sok,
annyi sem jött ki a torkán, remegett, mint a kocsonya. Éva
persze tudta, mindez miért van, bár önmagának sem vallotta
be, mégis igencsak jól esett neki, hogy van egy ilyen férfi az



életében, aki mindenét odaadná, mindent megtenne érte, és
feltétel nélkül úgy szereti, ahogyan van. Az sem zavarta, hogy
nősember, hisz ő maga is férjnél volt, egyéb kapcsolatot nem
tervezett  vele.  A  tisztes  távolságot  eddig  sikerült
megtartaniuk,  kérdés,  meddig?

A munka a szokásos mederben folyt tovább, majd ebéd után
betoppant Évához Kati egy aláírni való papírkupaccal.

- Hú! Láttad Gézát? – kérdezte.

- Láttam, mi van vele?

- Nagyon mérgesnek tűnt ma reggel…

- Á! Dehogy! Neki alapból ilyen a természete! – legyintett.

- Nem mondod! – döngicsélte Kata.

Egy jó darabig Gézáról és a hangulatáról beszélgettek, Éva
igyekezett  tárgyilagos  maradni,  közben  megvédeni,  majd
Kata  szerencsére  témát  váltott,  amíg  ő  aláírogatta  a
papírhalmazt.

- Akkor eljössz velünk este moziba?

- Nem… nem érek rá…

- Na, olyan vagy! Gyere már el! – kérlelte.

- Ha elmennék, akkor már Istvánnal együtt! Két hete nem
láttam… - meredt a távolba a tekintete.

- Látod? Ő megint Egyiptomban van, igazán kimozdulhatnál
otthonról! Neked is kijár egy kis szórakozás.

-  De ő ott  keményen dolgozik,  nem szórakozik!  Ilyenkor



hulla fáradtan érkezik haza, örül, ha vele vagyok… örülünk,
hogy kettesben lehetünk…

- Persze! Ne mondd már nekem, hogy ott kizárólag dolgozik!
A  múltkor  egy  arany  skarabeus  bogarat  hozott  neked
ajándékba. Mit gondolsz, miért? – emelte fel a hangját.

- Igen, mindig kapok tőle valamit! – mosolygott a főnöknő.

- Azt a munkahelyén vette?

- Áh! Nem! A reptéren… a shopban…

- Ne már! Csak egy mozi! Annyira szeretném megnézni ezt
a filmet! Oltári jó! Fenomenális, és brutálisan igaz! Mindenki
erről beszél! Mindenkit lenyűgözött! Tudod ki a főszereplő?
Jaj, a kedvenc színészem Michael Breton! Állati izmos, igazi
szuperpasi! Csodálatos színész!

- Akkor miért nem mész el Péterrel?

- Ő nem jár moziba! Azt mondja, minek menjen el, ha van
otthon házimozi, DVD lejátszó, egy mozifilm árán bármikor
megveheti  az  egész  lemezt,  otthon  pedig  nyugodtan
megnézheti, ahányszor akarja, nem zavarja senki… - búsult
Kata.

- Ez igaz… otthon kényelmesebb, meghittebb, kettesben… –
csillogott Éva szeme.

- Persze, de elmarad a mozi varázsa, a hatalmas képernyő,
a  tömeg,  az  üvöltő  hangzavar,  a  pattogatott  kukorica,  a
Cola…

- Meg a kettesben lét öröme…



- Te nagyon ki vagy éhezve! – nézett Évára.

- Nem… illetve igen, de nem arra, amire te gondolod… na,
jó, arra is… szükségem van a gyengédségére, az ölelésre, a
csókjaira, a becézésre, a hangjára…- révedezett.

-  Nem semmi!  Megértem… most  is  kapsz  tőle  valamit?
Aranyat, gyémántot, igazgyöngyöt?

- Az nem számít… nekem csak ő kell!

- Ennyi év után?

- Úgy érzem, ő a másik felem, kiegészítjük egymást! Nem
tudom, hogyan magyarázzam el neked, mit érzek… ő a másik
énem, lelki társam, vagy ilyesmi… érted ezt?

- Nem igazán…

- Képzeld… amikor Angliából hazajött, kora hajnalban még
aludtam, arra ébredtem fel,  hogy ezt a gyűrűt az ujjamra
húzta,  mellém bújt,  átölelt,  és  megcsókolt… -  ragyogott  a
szeme a felidézett emlékektől, miközben felmutatta ujján azt
a gyűrűt, amit Kata mindig irigyelt.

- Wauw!

- Tényleg, a gyűrű számomra egyedül ezért érték, az számít,
akitől kaptam, a mi, nem fontos, az érzések, a szerelem…

- Hú! Ez pompás! Micsoda romantika! Megértem, hogy nem
akarod elhagyni! Na, és a medálod?

-  Áh!  Igen,  a  medálom… ezt  Indiából  hozta,  valamilyen
kabala medál, azt mondta, ha ezt hordom, teljesen meg fog
változni az életem… Hm… az én életem? Áh! – legyintett – Mi



változhatna  meg  azon?  Szinte  minden  nap  ugyanolyan…
kivéve,  amikor hazatér és örülünk egymásnak!

-  Hát… nekem vannak ötleteim… például,  mi  van,  ha  a
drága férjed mégis megcsal?

- Nem hiszem, azt biztosan megérezném rajta… - ráncolta a
szemöldökét.

-  Bocsi… csak  magamból  indultam ki!  Szeretem Pétert,
nagy szerelem volt a kezdet kezdetén, de így hét év után már
nem olyan, mint az elején… nem az igazi… kihunyt a láng,
sokat  veszekszünk,  nem  értünk  egyet…  Kiabál  velem,
türelmetlen,  semmi  sem  felel  meg.  Néha  úgy  érzem,
takarítónőnek és ágybetétnek használ. Ha vele vagyok, kész
rémálom, de ha megpróbálom otthagyni, akkor hisztizik, és
visszakönyörög. Szabadulnék, de nem megy, még nem…

- És a kislányotok?

- Panka? Gondolhatod… az egész cirkusznak ő issza meg a
levét!

- Érdekes, semmit sem vettem észre ebből…

- Látod? És tudod, miért?

- Miért?

- Mert társaságban a jó arcát mutatja, de otthon úgy bánik
velem, mint egy kutyával… én abszolút senkinek számítok!
Nemcsak nála, az egész családja számára. – panaszolta.

- Nahát! Még ilyet! Miért? Ezt nem egészen értem! – nézett
fel az aláírásokból.



- Hozományvadásznak tekintenek, ők gazdagok és csórónak
néznek…

-  Micsoda?  De  hát  ti  sem vagytok  szegények!  Mekkora
birodalmatok van, és egyetlen gyerekként te öröklöd majd az
egészet!

-  Igen,  de  nekik  sokkal  nagyobb  a  birodalmuk,  jóval
gazdagabbak, a fajtánkat pedig felkapaszkodó újgazdagnak
tekintik.

- Ilyen is van? – lepődött meg Éva, akinek a férje családja is
olyan volt,  mintha  mindig  ismerte  volna  őket,  abszolút  jó
viszonyban éltek egymással.

- Van ám, ne tudd meg, de még mennyi! Te hol élsz? Ezen a
földön?

- Ez szörnyű… az emberek békében élhetnének, és marják
egymást… Nem értem…

- Én benne élek… sajnos… tudom, miről beszélek…

- Sajnálom, nem lehet könnyű az életed! – bólintott.

- Hát, nem… ja, és ezt is írd alá, itt, ni… - mutatta az egyik
papírt.

- Jó! – írta alá.

- Kösz, na, megyek, sajnálom, hogy nem jössz! – szedte fel a
papírokat az asztalról.

- És Ági?


