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I.
Néha a semmi is megelevenedhet. A végtelen űr

egyik szegletében hirtelen összesűrűsödött az anyag,
és  a  hipertérből  egy óriási  teherhajó  lépett  ki.  A
Naprendszer  felé  közeledő  LBL–01  felvette  a
hazavezető  irányt.

Kapcsolóblokkokon,  komputerkonzolokon  villogó
kijelzők  fénye  varázsolta  sejtelmessé  az  órák  óta
magára  hagyott  űrkabin  belsejét.  A  központi
műszerfalon  égő  kontroll-lámpa  élénkvörösének
felvillanása után betűk és számok íródtak a képer-



nyőre: E 64 C 00000…
Észlelve a problémát, az Agy sietve eltűntette a

nullákat.  A  terminálon  villódzó  színes  pontsorok
egyszeriben kialudtak.

–  Folytassa,  dokikám,  ne  figyeljen  erre  a
túlgerjedt  nőszemélyre.  Szolgálaton  kívül  mindig
szerelmes. Most tehát nincs beszámítható állapotban.

–  Már  megint  kezded?  –  A  dr.  Martin  öléből
kikászálódó Kate Savory szempárja villámokat szórt
a vele ingerkedni merészelő elsőtisztre. – Azt hittem,
tegnap befejeztük ezt a témát, de úgy látom, korán
örültem – húzta el a száját. – Mivel túl kis helyen
vagyunk  összezárva,  nem  kérhetem,  hogy  nézz
levegőnek,  de  azt  igen,  hogy  holnaptól  próbálj
egyfajta  tudományos  elfogulatlansággal  szemlélni.
Mondjam másképp, vagy így is értesz?

Jaco  Rasche  elsőtiszt  némán  felvihogott,  ám  a
navigátornő nem zavartatta magát miatta:

– Ja, és még annyit – tette hozzá az előbbiekhez –,
hogy ha otthon, valami csoda folytán, beiratkoznál
egy  illemtanfolyamra,  a  „Hogyan  ne  menjünk
embertársaink idegeire?” című kurzust válaszd. – 
Megrázta  rövid,  szőke haját,  s  durcáskodva hátat
fordított mindenkinek.



Jaco persze megint kinevette.
– Gondolom, onnan tudod, hogy van ilyen, mert te

is  szeretted  volna  elvégezni,  csak  nem sikerült  a
vizsgád. – Feje búbján tekergetve hajtincsét – mintha
kényeskedő kislányt utánozna – nagyokat kacsintott
a doktor felé,  aki  a  jócskán összekócolt  frizuráját
igyekezett rendbe tenni. Őszülő fürtjeit gereblyéző
ujjai  pár  másodpercre  megmerevedtek  a  falba
épített  hangszóróból  rájuk  reccsenő  hangtól:

– Wellsh beszél. Kérek mindenkit a vezérlőbe!

A  kabinban  csupán  az  Agy  készenléti  állapotát
jelző fények világítottak jó darabig. A főkomputerhez
kapcsolódó monitor sem mutatott semmit, de aztán
feltűnt rajta az immár korrigáltnak vélt adatsor: E
64 C 012 JAMES GERALD WILSONNN

A  napi  eligazítás  befejeztével  Jason  Wellsh
parancsnok rákönyökölt  az egyik konzolra.  Ritkás,
rövidre  vágott  szakállát  dörzsölgetve  lassan
körbejártatta  tekintetét.

–  Igazság  szerint  szerettem  volna  kérni  egy
önként  jelentkezőt,  aki  ma  szívesen  „őrjáratozna”
Wilson kadét helyett a tatban – morgás mindenfelől –,
de mert biztosra veszem, hogy a mi Jimünk semmi



szín alatt át nem adná ezt a munkát másnak, inkább
eltekintek tőle. – A megkönnyebbülés hangjai innen
is, onnan is. – Kívánjunk hát magunknak az előzőhöz
képest  kevesebb  kalamajkát.  Úgy  legyen!  –  A
többiek egyetértő bólogatásától kísérten mosolyogta
el  a  végét.  Utána  odalépett  a  feladat  lelkesnek
egyáltalán  nem  látszó  várományosához,  hogy
elsőként veregethesse jól hátba gratulációképpen.

Fent  nevezett  kadétra  bizony  ráfért  a  bíztatás.
Arckifejezése  alapján  vajmi  kevés  kedve  lehetett
ismételten eleget tenni a rábízottaknak, de nem volt
bátorsága ellentmondani. Annál is inkább nem, mert
Wellsh már tessékelte is az ajtó felé.

Martin  doktor  fejét  csóválva  húzódott  odébb
előlük. Látva, hogy nem rejti véka alá nemtetszését,
a kadétot útjára bocsátó parancsnok visszatértében
rákérdezett ennek okára.

– Mintha nem helyeselné a döntésem, doki.
– Csakugyan nem.
– És miért? Ha szabad kérdeznem.
– Jim nincs jól.
– Nincs? De hisz…
– Úgy értem,  mentálisan.  Attól,  hogy nincs  baj



sem  a  szívével,  sem  a  tüdejével,  sem  a
vérnyomásával…

– Ne azt sorolja, doki, amivel nincs baj – vágott a
szavába Wellsh türelmetlenül –, hanem azt, amivel
van.  Mi  az,  hogy…  nincs  jól  mentálisan?
Konkrétabban,  ha  lehetne,  hogy  én  is  értsem.

– Megviseli ez az út.
– Kit nem? Mindannyiunkat megvisel.
–  Ne  hasonlítsuk  magunkhoz,  hiszen  még

majdnem gyerek.  Szerintem nem lenne szabad itt
lennie.  Hogy  mégis  itt  van,  azt  kizárólag  annak
köszönheti…

– Tudom, kinek köszönheti, ne menjünk bele. Ha
megválogathatnám  a  kadétjaimat,  én  sem  őt
választottam volna,  de  sajnos  nincs  beleszólásom.
Muszáj  jó  képet  vágnom  hozzá,  bárkit  sóznak  a
nyakamba.  Ő  ráadásul  nem  akárkinek  a  kicsi
unokája,  mint  tudjuk.  De  majdcsak  hazaérünk.
Higgye el, én is alig várom, hogy letudhassam ezt az
utat. Meg őt is. A rágógumijaival együtt. Apropó…
Mire jutott azzal, amire kértem?

– Annyit már elértem, hogy mikor visszajön, nincs
a szájában.



– Az is valami. Nem érdekel, hol hagyja. Tudja, én
már  úgy  vagyok ővele,  hogy  egyetlen  hely  van a
hajón, ahol nem csinálhat bajt: a raktér. Ott nincs
mit elrontani. Azzal is telik az ideje, amíg végigjárja
az összes folyosót. Nem mellékes persze, hogy addig
sem kell elviselnem a kérődzését… Vagy fél egyedül?
Netán el is panaszolta magának?

– Ha fél, sem vallaná be soha.
– Akkor mi van vele? Képzeleg?
–  Egy-két  elejtett  szavából  akár  erre  is

gondolhatnék,  de…
– De, de… Mit de?
– A túl jó fantázia nem olyasmi, amit ki kellene

kezelni.
– Túl jó fantázia?!… Magát ismerve e mögött akár

üldözési mánia is lehet.
Dr.  Martin úgy tett,  mintha nem zavarná, hogy

Wellsh  a  fejébe  próbál  belelátni,  egyik  kérdést  a
másik után téve fel neki.

–  Attól,  hogy  valakit  nem  üldöz  senki,  még
menekülhet  valami  elől  –  felelte  talányosan,
áthelyezve  testsúlyát  a  másik  lábára.



–  Mégiscsak  fél,  ugye?  –  fintorodott  el  a
parancsnok. – Sejtettem én. De majd hozzászokik.

– Hozzászokik?
– Ami kockázattal jár, félelmet generál valamilyen

szinten. A repülés ugyanúgy, mint az autóversenyzés.
Szerintem nem mond igazat az a pilóta, aki azt állítja,
hogy nem fél. De mert ilyesmit nem lehet rettegve
csinálni, kénytelen mindenki hozzászokni a velejáró
érzéshez. Megtanul együtt élni vele, s amikor már
képes kezelni, azt hazudja magának, hogy sikerült
legyőznie… De akinek ez a szakterülete, annak ezt
jobban kell tudnia.

Értette  a  doktor,  kinek  lett  címezve  ez  a
megjegyzés.

– Ráférne, hogy lélekben erősödjön – válaszolta,
elnézve Wellsh feje mellett –, egyik napról a másikra
azonban aligha fog sikerülni neki.

– Részemről annál többet nem tehetek érte, mint
amit az imént engedélyeztem.

– Nevezetesen?
– Hozzájárultam, hadd lógjon mostantól fegyver is

az  oldalán.  Bízom  benne,  hogy  meglesz  az
eredménye. De látom, már megint rázza a fejét…



– Ez nem így működik.
– Nem? Majd elválik.
–  Sosem  értettem  egyet  azzal,  hogy  fegyvert

adjanak olyanok kezébe, akik mentálisan nincsenek
jól.

– Már megint ez a „mentálisan”.
– Legutóbb sem azért kellett kimenni érte, mert a

lába nem bírta. – Érvelni próbált, még ha tudatában
is volt, hogy kár a szóért.

–  Ezt  értem –  bólintott  rá  a  parancsnok  –,  de
tartok  tőle,  ha  magára  hallgatnék,  azzal  is  hibát
követnék el.  Aki  elront  valamit,  hagyni  kell,  hogy
legközelebb  kijavíthassa.  Mert  ha  azt  érzi,  hogy
elveszítette a beléje fektetett bizalmat, akkor…

– Jimmel nem ez a gond.
– Ettől még szüksége van rá, hogy érezze a…
–  Megbocsásson,  uram,  de  az  előbbi  szavaiból

nem a feltétlen bizalom érződött a személye iránt.
Wellsh felkapta a fejét:
–  Nem  tagadom,  elbizonytalanodtam  vele

kapcsolatban. De mi mást tehetnék, mint amit eddig
is?



–  Fordíthatna  rá  több  időt.  Beszélgessen  vele!
Hogy érezze a törődést.

– Sosem lesz belőle jó tiszt. Nem is való annak.
– Szerintem sem, de ettől függetlenül…
– Végre valami, amiben egyetértünk.
Wellsh  a  doktor  vállára  tette  a  kezét,  és

felnevetett.  Kiérződött  belőle,  hogy  ezzel  kíván
pontot  tenni  párbeszédük  végére.  Felesleges  lett
volna tehát reagálni arra, amit utolsónak szánt.

A  raktárfedélzet  egyik  félhomályba  burkolózó
helyiségében megmozdult  egy árnyék.  A műanyag
hordó  oldaláról  leváló  lapos  valami  nem  volt
nagyobb a pénzérménél. Koppanva ért le, mert már
kiszáradt  és  megkeményedett.  Kis  lukat  hagyott
maga után ott,  ahova eddig tapadt.

A résen lisztnél is finomabb szemcséjű, áttetsző
anyag kezdett kiszóródni. A levegőztető berendezés
gyenge  légáramlata  is  bele  tudott  kapni,  és  egy
részét magával vitte. Szinte észrevehetetlenül.

Ami leesett, nem az első volt. Feküdt a közelében
még két másik, régebben levált is.

Az egyedül maradt hajóorvost az eddig körülöttük



tébláboló Malcolm Lodd szólította meg, aki rangban
az elsőtiszt után következett:

– Jó kedve van a parancsnoknak. Remélem, ma
elmarad a szokásos letolósdi.

Lodd derűje láttán dr. Martin jobbnak vélte, ha
nem magyarázza el, miről folyt közöttük a szó. Nem
érte volna meg tisztázni a Wellsh vidámsága körüli
félreértést,  ezért  válaszképpen  mindössze  annyit
mondott, hogy inkább ne kiabálja el, mert ha a sors
elirigyli  tőlük  a  jókedvet,  képes  lesz  elrontani.
Jóllehet nem viccnek szánta, Lodd annak vette:

– Majd rajta tartom a szemem – súgta,  sandán
elvigyorodva.  A  doktor  nem  viszonozta  semmi
hasonlóval.

Mint ebből is kitetszik talán, Lodd komolyan vette
magát. Ha a sorsot kell szemmel tartania, őt ebben
sem akadályozhatja meg senki. Mihelyt eloldalgott,
másvalaki  kötött  bele  a  gondolataiba  merülni
készülő  orvosba.

– Hol is hagyta abba a sztorit, dokikám? – A fülig
érő szájjal rámosolygó elsőtiszt ragadta karon, és a
tőle  telhető  legszelídebb  erőszakkal  nyomta  le  a
maga melletti  ülésbe.  –  Megvan!  Ott,  hogy  azt  a
csillagközi  utazást  –  á  la  grandioso  –  sikeresen



végrehajtották – paskolta térden a kisöreget. – Mitől
vált  annyira  különlegessé  ez  az  expedíció?  Na,
nyögje  már,  ne  fészkelődjön  annyit!  Mi  is  az  az
Abroad-terv?

Jaco jól megtermett, széles vállú, fekete fickó volt,
duzzadó  izmokkal  a  karján.  Kezdett  ugyan
hurkásodni a hasa, ám ezt nem a sörivás váltotta ki
nála.  Szeme  tiszta  csillogása  is  ennek  adta
bizonyítékát. A kíváncsiság csak úgy áradt belőle a
vézna  hajóorvos  felé,  aki,  miközben  félrecsúszott
szemüvegét  próbálta  helyére  igazgatni,  riadtan
pislogott  a  föléje  hajló  „fekete  medvére”.
Kénytelenségből  engedett  az  unszolásának.

–  Mint  már említettem –  nézett  végig a  köréje
gyűlőkön,  fájós  térdét  simogatva  –,  a  felmerült
probléma  nem  a  feladatok  végrehajtásával  volt
kapcsolatos,  hanem  azzal  az  orvosi  vizsgálattal,
amelynek minden űrhajó legénysége köteles alávetni
magát  visszatérés  után,  kivétel  nélkül.  A  helyzet
rendkívüliségéből  következően  ennek  akkor  a
szokottnál  is  sokkalta  szigorúbbnak kellett  lennie.
Ami  az  általános  biológiai  ellenőrzést  illeti,
elváltozásnak  nem találták  nyomát  náluk.

Valaki  közbetüsszentett.  A  tekintetek  néhány
pillanatra az orrát törölgető Loddra villantak.



– Elnézést – emelte fel mindkét karját megadólag
a szögletes képű férfi –, folytassa nyugodtan, doki.
Nincs  semmi  bajom.  Azazhogy  semmi  komoly.
Megfázhattam  a  raktérben  aznap,  amikor  Jim
helyett…  De  nem  ér  annyit,  hogy  elkezdjem
részletezni.  Öten  voltak,  ugye?

– Igen, öten – hajolt előre a doktor ültében, így
adva  nagyobb  jelentőséget  a  mondandójának.
–  Hármójuknál  minden  teszt  negatív  lett,  két
személynél azonban a pszichológiai tesztek felettébb
érdekes  eredménnyel  zárultak.  De hogy az  elején
kezdjem… Köztudottan  minden  egészséges  ember
gondolkodásmódját befolyásolni lehet hipnózis útján,
viszont  a  legmélyebb  transz  állapotában  levő
médiumot sem lehetséges olyan dolgok elkövetésére
rábírni,  amelyek  ellentétben  állnak  erkölcsi
normáival.

–  Köztudottan?!  –  Miután leeső álla  után nyúlt,
Jaco a méretes fülcimpáját kezdte babrálni.

– Igen, ez az általánosan elfogadott nézet. Mint
mondjuk…

– Hogy a fény sebessége mindig ugyanannyi? – Az
einsteini  állandó felemlegetése elég jónak tűnt  az
előbbi butáskodás feledtetésére.



– Például.
Az elsőtiszt közbevetését Kate nem állta meg szó

nélkül.
– Mit nem mondasz! Fénysebesség… Azt is tudod,

hogy az mennyi?
Jaco kihúzta magát ültében, válaszul a kihívásra.
– Megpróbálok úgy fogalmazni, hogy te is értsd

– rezegtette meg szempilláit, a navigátornő szokását
utánozva. – Ha közben köpsz egyet magad elé, tutira
utoléred.

Grimaszára  Kate  ellengrimasszal  felelt,  és  ő  is
megrezegtette  szempilláit.  Minden  bizonnyal  lett
volna  még  más  hozzáfűznivalója  is,  de  Lodd
megelőzte:

–  Értjük,  ne  ragozzátok!  –  Utána  olyan
kézmozdulatot  tett  a  doktor  felé,  amivel  részint
elnézését kérte, amiért ezek ketten beléfojtották a
szót, részint pedig folytatásra ösztökélte.

A hajóorvos vett egy mély lélegzetet, mielőtt újból
megszólalt  volna. Igazából ő nem tartotta teljesen
haszontalannak  Jaco  és  Kate  folyamatos
piszkálódását,  mert  magukat  is  felrázták  vele,  és
másokat is.



– Nos, tényleg ez volt az elfogadott idáig – kezdett
bele ismét a történetmesélésbe, de Jaco felhördülése
miatt nem jutott el a második mondatig sem.

– Csak volt? – Kérdőn felvont szemöldökét mintha
fenn felejtette volna, másodpercekre úgy hagyta.

– Ha nem értetlenkedne, Mr. Rasche, már előrébb
tarthatnék.

– Bocs! Ígérem, nem fordul elő többször. Ez volt
az utolsó.

– Még mindig beszélsz, nem veszed észre? Dugulj
el végre!

Kate Savory kifakadását pár pillanatig tartó csend
követte.  Látszott  az  elsőtiszten,  hogy  pusztán  az
orvos  iránti  tiszteletből  fogja  vissza  magát,
véletlenül  sem  Kate  rendreutasítása  miatt.

A nő azonban nem érte be ennyivel. Dr. Martinhoz
fordult,  hogy szerinte  miért  jártatja  Jaco  a  száját
egyfolytában. Genetikai hiba miatt netalántán?

A kérdés élét úgy látszott legkönnyebben elvenni,
hogy Mr.  Rasche az  a  típus,  akinek mindenhez s
mindenkihez van „egy-két” jó szava.

Kate,  hűen  önmagához,  erre  is  rácsapott,  és
kifordította:



– Mint a farkincájához is, amikor előveszi. Csak
mondhassa a magáét, egyedül ez számít neki, ugye?

Tekintve,  hogy  az  előző  megállapítását
csipetnyivel  több  pimaszsággal  fűszerezte  a
kelleténél,  az  elsőtiszt  ereiben  meglódult  a  vér.
Dühbe gurulva úgy morzsolta össze a kezében fogott
italos  dobozt,  mintha  papírból  lenne,  és  a  nőhöz
vágta. Ő azonban félrehajolt előle, s kikacagta.

– Célozni se tudsz, te muszklimikulás? – Nyelvét
nyújtogatva kacarászott rajta. Addig fel sem hagyott
vele, amíg rá nem érzett, hogy mások nem tartják
annyira szórakoztatónak, amit művel, mint ő. Akkor
végre hangfogót tett magára.

A kedélyek lecsillapodására váró hajóorvos ezt a
pillanatot érezte megfelelőnek visszavenni a szót:

–  Emlékeznek  még,  hogy  mivel  összefüggésben
vetette  fel  Mr.  Rasche a  fénysebességet?… Azzal,
hogy  amilyen  elfogadott  a  fénysebesség
állandóságának  tétele,  ugyanolyan  az  általam
említett  pszichológiai  vonatkozású  is.  Régóta
tartotta már magát ez a bizonyos nézet, mígnem az
utóbbi időben sikerült kidolgozni egy olyan speciális
hipnoterápiát,  ami  aztán  fenekestül  felforgatta  az
orvostudomány  összes  idevágó  tézisét.  Nem
dicsekvésnek  szánom,  de  jelentős  szerepem  volt



nekem is  e  munkálatok  egyes  fázisaiban.  –  Noha
mentegetőzött, érezni lehetett, hogy csupán a látszat
kedvéért teszi.

– Nincs gond, doki, megbocsátjuk. Lépjünk tovább!
Minthogy Lodd szavai nem váltottak ki Kate-ből a

korábbihoz hasonló indulatot, Jaco szívott egyet az
orrán.  Hogy  mire  fogta  a  kettős  mércét,  azzal
kapcsolatban nem maradhatott kétség senkiben.

A  doktor  figyelmét  sem kerülte  el  a  dolog,  de
helyesebbnek  vélte  nem  tulajdonítani  neki
jelentőséget. Felesleges lett volna rájuk szólni. Akik
marakodni  akarnak,  úgyis  egymásnak  ugranak
előbb-utóbb.  A közéjük álló  pedig óhatatlanul  kap
egy-egy harapást mindkét féltől.

– Jól van. Csak nem emlékszem, hol jártam. – Úgy
nézett a tenyerébe, mintha belőle próbálná kiolvasni
a választ.

– A hipnoterápiájánál, doki – sietett a segítségére
Lodd.

– Igen, köszönöm. Nos, ez ellen kizárólag az tud
védekezni,  aki  korábbról  valamiféle  ellenhipnózis
alatt áll. Értem ezalatt azt, hogy hiába próbálok én
bárkivel bármit elhitetni, ha már hamarabb ezzel a
szuggesztióval  ellentétes  dolgokat  szuggeráltak az



i l letőbe,  és  azoknak  az  utasításoknak
engedelmeskedik  elsődlegesen.

– Felfogsz belőle valamit? – ütögette meg ekkor
Kate Savory Jaco buksiját. Hátulról persze. Szemből
egy férfi sem hagyta volna, hogy ezt tegye.


