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Minden jog fenntartva!



LEM NYOMÁBAN
A csillagherceg nyavalyája

 

Az  Androméda  galaxis  ezüstösen  izzadó  csillagfánkjának
közepében éldegélt a mindenség kezdete óta doktor Dendera, a
világszerte híres csillagdoktor és patikárius. Rendelőjében folyvást
nagy volt a nyüzsgés, mindenféle rendű és rangú, a legkülönfélébb
nyavalyák verte égitestek adták egymásnak a kilincset.  Kancsal
csillag,  pungálásra  váró  pulzár  vagy  éppen  a  székrekedésbe
belelilult  fekete  lyuk  egyformán  bízhatott  benne,  hogy  a
csodadoktor  régi  formájába  varázsolja  vissza.

A világ elmúlt pármillió esztendejében nem ütötte fel a fejét se
űrben, se égen olyan galaktikus kórság, amire doktor Dendera ne
tudott  volna  halálbiztos  gyógyírrel  szolgálni.  Nem volt  véletlen
nagy népszerűsége!

Héliumsugarakból hegesztett cégére messzi fényévekre hirdette
praxisát. A következő versikét vésette rá:

 

Meghűltél a hideg űrben?

Helyrejössz a rendelőmben!

Cserbenhagyott csillagszeled?

Nálam visszaszerezheted!

Csípnek csillagrobbanások?

Bajodra balzsamot ajánlok!



Híján van a hidrogéned?

Tudom, mit kezdjek tevéled!

Napfolt-himlők borítanak?

Vegyél nálam napolajat!

 

Fehér törpe, szupernóva,

Csillagporom bajod óvja,

Kenceficém védi testek,

Várok minden égitestet!

Itt

rendel a

Dendera!

 

Egy  napon  Kóriás  intergalaktikus  csillagherceg  száz  süvöltő
üstökös húzta fogata fékezett le doktor Dendera rendelője előtt. Az
üstökösök büszke prüszkölése, a jégpatáik szórta szikrazápor már
messziről  jelezte  a  fenséges  személy  érkezését.  A  fényesre
csutakolt  kozmikus  jószágok  lobogó  sörénnyel  hőköltek  meg  a
Tejút-elágazásnál,  ahol  a  rendelő  állt,  úgy,  hogy  szinte
megremegett belé csillagváros. Erőtől duzzadva fújtattak, meg se
kottyant nekik a tízezer fényévnyi vágtatás.

A hintó oldalán óriáskristályokból faragott hímes csillagvirágok
virítottak,  oly  büszkén,  mint  egy  tábornok  mellén  a  fényes
érdemérmek.  A  kocsi  tetejét  egy  hetykén  kéklő  csillaghalmaz
díszítette,  a  bakon pedig  két  marcona vasmeteorit  ült.



– Hőőő! – rántották meg a kocsisok a gravitációs kantárt, mire
felnyílt  a  kristályhintó  ajtaja,  és  mögüle  előcsoszogtak  Kóriás
vénséges  fehér  törpe  szolgálói.  A  világegyetem  legöregebb
égitestjei lévén, göndör gázszakálluk a galaxis síkját söprögette.
Alázatos  óvatossággal  igyekeztek  előráncigálni  a  betegségtől
bágyadtan bóbiskoló  Kóriást.

A  herceget  keserves  kínok  gyötörték.  Pihegő  csillaglehelete
szürke gomolyokban pöfékelt fel a galaxis boltozatára.

– Odalett a régi étvágya!

– Sápadt és satnya fényű, mint egy haldokló vörös óriás!

– Folyton fogy és fogy… – összegezték a baljós jeleket a fehér
törpe csillagok, amint óvatosan doktor Dendera rendelőasztalára
gurították  a  szánalmasan  hörgő  csillagközi  méltóságot.
Szorgoskodásuk  közben  megakadt  tekintetük  a  csillagdoktoron.
Különös  jelenség  volt.  Sohasem  látták  még  azelőtt.  Leginkább
lepkére,  vagy  egy  óriási  legyezőre  hasonlított,  de  persze  csak
hasonlított. Merthogy lézerfény alkotta teste alul szétterült, felül
összeszűkült,  mint  egy  fejjel  lefelé  tartott  virágcsokor,  és
mindeközben még hullámzott is, akár a lágyan ringatózó tavirózsa.
Vállait  csupán  egy  átlátszó  almazöld  sarkifény-fátyol  fedte.
Leginkább  egy  csillagszél  csipkézte  bolygóközi  gázfüggönyre
emlékeztetett  –  már  aki  tudja,  mi  a  fene az.

Dendera  ügyet  sem  vetett  a  furakodó  tekintetekre,  élénk
ibolyaszemeivel  szúrósan méricskélte  a  beteg csillagherceget.

–  Virtum  kvanto  galaktoad  de  akreton!  …  Dordo  transzum
(vörös lézerörvény csavarodott meg a testében) …a fordítógépet.
Elfelejtetém bekapcsóni! – gügyögte a doktor. – Mindig felejtém el,
hogy a zondorbai nyelvet kevésen beszélők a Metagalaxis ezen a
részén – csavarodott meg mókásan doktor Dendera, miközben egy
halovány lézerfénnyel megcirógatta a betegágyon elterülő Kóriást.



A megrökönyödött  fehér  törpék nem akartak szólni,  hogy az  a
fránya fordítógép nem működik megfelelően. Mindegy is, hiszen
értették a nagyját.

–  Lássók  a  beteget!  –  tapogatta  meg  lézernyúlványaival  a
herceget  doktor  Dendera.

A fehér törpék aggódva figyeltek. A fenséges urat most épp a
hideg rázta.

Csillagdoktor  végigkopogtatta  Kóriás  gömbölyded
hidrogénhátát, meghallgatta hörög-e héliumtüdeje? Nem hörgött,
nem  zörgött.  Kihajtogatta  kócos  mágneshajszálait,  és  óvatosan
nagyító alá vette az alatta villámolva verejtékező csillagpórusokat.
Mindegyikből  szép  sárga  plazma,  egészséges  csillaggáz
gyöngyözött,  annak  rendje  és  módja  szerint.  Hovatovább  a
hőmérséklet került sorra. A herceg testébe gázmérőt csúsztatott,
egészen forró bendője belsejébe. Ezzel  is  minden rendben volt,
bélpoklosságnak még csak a gyanúja sem merült fel. A higanyszál
az ideális húszmillió fokon állt meg. Végül csillogó csillagtorkába is
belekukkantott, de semmi satnyaságot sem talált.

A csillagdoktor lézerfejét vakargatva tanácstalanul töprenkedett.
A  fehér  törpék  visszafojtották  lüktetésüket,  látva,  hogy  Doktor
Dendera  haragoszöld  színben  szikrázik  az  erőlködéstől.  Ehhez
hasonlóval még nem találkozott orvosi pályafutása alatt. Pedig azt
hitte, többé nem bukkanhat fel oly kór a Metagalaktika egyetlen
zugában  sem,  ami  miatt  gyógyászati  pallérozottságát  tovább
csiszolnia  szükségeltetne.

Hisz’  messzi  térbe  vitte  hírét,  amikor  kikúrálta  kórságából
Kasssziopeia királynét, kinek emésztési zavarait a fél világegyetem
vajákosai mindhiába igyekeztek elmulasztani varázsos főzeteikkel s
furtonfurt gyógyatomjaikkal. A Líra óriáscsillaga is neki köszönheti,
hogy az egyedüllét okozta durva depresszió nem döntötte diliházba.
Nem  beszélve  arról,  hogy  hány  és  hány  javasasszony  meg



bolygóbába vallott kudarcot az Orion fortyogó felhőiben, ahol csak
ő tudta levezényelni a kétszáz ikercsillag születését. És vajon kinek
köszönheti  a  szkorpiuszi  Antaresz,  hogy  a  csillagszélütés  nem
küldte  át  egyenesen a  hatodik  dimenzió  förtelmes  fenekére?

Kóriás nem bírta tovább.

–  Ejnye,  doktor!  Tud-e  segíteni  a  bajomon?  Feleljen!  –
követelőzött.

–  Minden  bájon  segíthetők,  csak  egy  kicsit  gondolkodók  –
válaszolta tovább töprengve. – Mondjád el nékem hogyan kezdődék
is a báj?

Kóriás kezeit széttárva jelezte tanácstalanságát. – Egyszer csak
megtörtént…–  adta  foglalatát  a  történteknek  királyi
nagyvonalúsággal.

– Ha áll így a helyzet – sóhajtott a doktor – nincs mód más, mint
hogy a tette helyszínén tárjuk fel a körülményekét. Tán ott lakozik
a probláma. Szólaljanak a kocsisoknak, irány a hercegi udvárba!

Kóriás  ki  a  rendelőből,  be  a  hintóba,  üstökösfogat  vissza  a
Tejúton, utánuk meg doktor Dendera szupergyors fényvitorlásával.

Kóriás  palotája  a  galaxis  harmadik  spirálágának  egy
színpompás  felhőjében  terpeszkedett.  A  palota  valójában  egy
behemót  buborék  volt  a  szivárványos  köd  kellős  közepén,
belsejében a leges-legtökéletesebb ürességgel. Ez járt ki minden
fejedelmi csillagóriásnak, hiszen sugárzó személyiségük kisöpört a
környékről  minden  valamirevaló  molekulát.  A  buborékot  övező
csillagfelhők  hivalkodó  színjátszása  azonban  ellensúlyozta  a
hercegi  udvar  dísztelenségét.  Sőt!  Fényévezredekre  hírül  vitte,
hogy királyi személy lakik a csillagváros e szegletében.

–  Mire  jó  ez  az  egész?  –  értetlenkedett  Kóriás  fájdalmasan
grimaszolva a doktornak, miközben a fehér törpék visszaültették



vákuumtrónjára.

– Amaz űr kiszámíthatatlan! – válaszolta sejtelmesen Dendera. –
Hallotta már a diósugárzásról? –  kérdezte választ  sem várva.  –
Lehetséges  –  merthogy  találkozám  már  olyásfélével  –,  hogy  a
kozmósz  szövedékében  némelyütt  besürjedő  dimenziófodrokból
öklendő  sugarak  károsan  bombázók  át  a  mi  világunk  bizonyos
bugyraira. Ez a diósugárzás. Nem mindegy az ember hová tenné
trónját  vagy  pamlagát…  Én  tudom  kimérni  eztet,  és  ha
bebizonyosod,  akkor  megvolna  ludas.

– Csak csinálja, csinálja, de minél gyorsabban, mert úgy érzem,
már  a  halálomon  vagyok…  –  legyintette  meg  csillagszelével
parancsolóan Kóriás. – …megint érzem azt a furcsa nyilallást a
derekamban – tette hozzá sajogva.

Csillagdoktornak  ez  megütötte  a  fülét.  Jelentőségteljes
lézerábrázatot  öltött.

–  Nocsák,  nocsák!  Ez  tán  lehet  fontos  –  pillantott  a  mind
sápadtabb Kóriásra. – Ki mindenki innen! Udvaroncok, térsimítók,
sugárnokok,  komornyikák,  űrsöprögetők  és  mifenék  ki  innen!
Csöndességet akar a palotán. Se pisszenést, se moccanást idebenn!
–  kiáltotta  el  magát  úgy,  hogy  még  a  vákuumkastély
csillagfelhő-falai  is  megszeppentek  bele.

A szolgálók elillantak, s még Kóriásnak is elállt a lélegzete. „Mi
a csudára jöhetett rá a nagytudású Dendera doki?”

A doktor újra haragoszöld színt öltve (merthogy ha eddig nem
említettük volna,  koncentráláskor mindig megzöldültek benne a
lézerek) legyeskedte körül Kóriás ernyedten pihegő csillagtestét.
Mire harmadjára bukkant elő mögüle már rózsaszínben játszott.
Talán megtalálta a bajok forrását. Elsuhant az űrjárójához, kihozott
belőle egy röntgenmasinát és készített néhány felvételt.

– Lám csak a bűnös itt, felség! – tolta Kóriás napfoltos orra elé a



röntgenfelvételt. – Van hívatlan vendége a hercegi udvárnak. Hogy
erre mért nem gondolta én hamarább?!

Kóriás  összeráncolta  aranysárga  plazmaszemöldökét.  A
szellemképen még soványabbnak látta magát, mint a valóságban.
De  nem  ez  volt  a  feltűnő.  Sokkal  inkább  az  a  hajfonatra
emlékeztető halványlila gázköteg, ami a derekából nyúlt ki az űr
egy bizonytalan pontja felé. Egy verem felé, ami körül a lilásan
derengő  szálak  csigaház  alakba  rendeződtek,  s  mint  a  mosdó
lefolyójában  örvénylő  víz,  hupsz,  eltűntek  a  semmiben.
Csillagfényben  mindez  nem  volt  látható,  csak  a  doktor
röntgenfotóján.

– Egy parazita! Valaki fenséges testemen élősködik! – tört ki a
meglepett felháborodás Kóriás csillaghercegből. – Doktor! Van ez
ellen orvossága? – pislantott kétségbeesve Denderára.

– Ez egy fekete lyuka itt – foglalta össze a tényeket csillagdoktor
–, ami alattomásan dézsmálja méltóságod. – Ez a világ legfalánkább
jószága. Nincsen féreghajtó, ami elűzölné. Nehéz esete… Csak egy
javallatom  van  ellenére,  fenség.  Költözés,  levegőváltázás,
csillagközi  szanatórium.

Kóriáson bosszús csillagrengés futott végig.

– Hát ennyit ér a tudománya? Nézzen körbe ezen az uradalmon!
Ugyan  hol  találnék  birtokot  ilyen  kilátással?  Még  atyám,
Szuperkóriás  királyi  udvara  sem  dicsekedhet  el  ezzel  a
panorámával.  Hallani  sem  akarok  költözésről!  Busásan
megjutalmazom, ha elűzi a megátalkodott plazmarablót. De ha nem,
udvari bakóm a legélesebb jégpallosával aprítja miszlikre fonnyadt
lézereit..!

– A jutalim-lom nem csábítja engem. Nem riasztja jéghalál sem.
De  hajt  a  kíváncsacsiság,  hogyan  oldható  meg  a  kilátástalan
helyzet – mondta nyugalommal a doktor, és lassan megint csak a



méregzöld  kezdte  uralni  lézertestét.  Forogtak  lézerkerekei
fénysebességgel, s csak zöldült, egyre zöldült. „Gyógyszer nincs,
de  megoldás  azért  van”  –  fundálta  ki.  „Most  az  életemet  kell
mentenem!” – gondolta hozzá észrevétlenül.

–  Kedves  hercegegem!  –  kezdte  a  doktor  ravaszul  kitervelt
cselének ismertetését.  –  Minden szempontból  végiggondoltam a
problámát.  Hallgasson  ide!  Méltóságod  teste  egy  elvetemedett
űrkalóz  csapdiján  átal  egy  másavilágba  csordogál.  Abban  a
birodadalomban  kristályvárakat,  hetedhét  gázországokat,
plazmapalotákat  gyúrnak  belőle.  Gömbhalmazok,  szupernóvák
ragyognak fel kegyed nemes plazmájából. Menjen hát át egyszerre,
egészében azon a lyukán, és ura lesz ama teljes másavilágnak.
Nem hercege lesz, hanem csá-császára. Beépül ama kozmósznak
minden  szövetébe,  s  hatalmasabb  lehet,  mint  valaha  ebben  az
univerzáliumban. Hisz’ gondolja csak belé. Ideotthon hány milliárd
évig  kell-e  még  várálnia,  míg  dicső  apja,  Szuperkóriás  utolsó
halovány  lángjának  kihunytával  végre  hercegséged  veheti  át  a
királyi  plazmajogart?  Fordítsa  hát  rangjához  méltó  kifejlésre  e
szomorú kannibálkodás kínálta esélyt!

Kóriásnak fennakadt a lélegzete. Dendera magabiztos ábrázatot
igyekezett vágni. Pedig lézernyakát erősen viszketni érezte, amint
a  hóhér  fagypallosán  visszatükröződni  látta  Kóriás  bágyatag
sugarait.  Mindjárt  kiderül,  beválik  e  terve,  győzködése.  Kóriás
hosszan hallgatott.

– Te másvilágra akarsz engem küldeni? – látszott bizonytalanul
felháborodni.

Dendera behúzta lézernyakát. Húzhatta, még a helyén volt. De
érezte, ez már nem lehet így sokáig.

–  Nagyszerű  ötlet!  Zseniális!  –  tört  ki  hirtelen  Kóriáson  a
mámoros öröm. – Te fogsz belevezetni engem! Máris indulhatunk.



A  csillagdoktor  mosolya  lehervadt.  Ám  erőt  vett  magán,  s
fejében rögvest  összeállt  az  újabb kibúvó terve  is.

–  Ahogy  óhajtása  hercegségednek!  Megyek  előtte.
Röntgenölőgépemmel megcélzom átajáró rését,  felséged pedig…
pedig… – itt megakadt színlelt lelkesedése.

– Mi a baj, Dendera doki!

– Csak aztat, hogy nem tudni méltóságod hogyan jőni utánam.

– Hogy-hogy hogyan? Követlek és kész! Amint udvartartásom is
ezt teszi.

– Nem úgy van sajna az! Fekete lyukon nem lehet libasorban
belesétálnók, mint galaktikus vidámparkoló kapuján. Röntgenölő
gépemen  ugyanis  egyszerre  csak  egyvalaki  látolja  a  bejáratot.
Enélküle azonban képtelenség az átkelés, mert ha nem pontosan a
lyuka  középpontján  haladók  át,  cafatokra  tépnek  a  másavilág
örvényei. Ám ha én benn vagyok, benn lenni velem a masina is.
Akkor pedig, hogy jön utánam fenséged?

Kóriást zavarba hozta a vázolt nehézség.

– Valóban – töprengett el. – Mit javasol hát, doki?

– Nézzők csak… Ha egy térsimítót vagy sugárnokot küldenénk…
Nem, nem, ők képtelenek fekete lyukán visszahajítani röntgenölő
gépemet,  hogy  mi  aztán  követhessük.  Ehhez  legalább
húsz-energiájú csillagközi személy szükségeltető. Az menend előre,
és rendre hajigálja vissza a masinérát.  Van-e ilyen gigász dalia
felséged udvarában?

Kóriás körbetekintett. Udvaroncai szemlesütve félrehúzódtak.

– Nyavalyások! – korholta le őket. – Akkor majd én megyek előre.
Addig is fogjátok le ezt a fondorlatos orvosdoktort. Ha nem röpítem
vissza  hamarosan  röntgenmicsodáját,  hogy  utánam  vezéreljen



benneteket,  vágjátok  darabokra,  porát  molekuladarálóban
őröljétek fel, azt pedig vessétek a legforróbb kvazár poklába, hogy
atomjai  soha  többé  ne  találhassanak  egymásra.  Megértettétek?
Remélem Dendera, tudod, mit cselekszel?

– Nagyságos uram! Tudományom fénymérföldeken ismerik el.
Bízhatsza bennem – mondta nyájasan a doktor, s közben már azon
törte lézereit, hogyan bánjon el az itt maradó bugyuta szolgálókkal,
hiszen bizonyos volt, hogy Kóriást nem látja többé viszont, mivel a
fekete lyukból nincsen visszaút. Mégis úgy érezte, nem állhat az
eddigieknél ördöngösebb feladat előtte.

Kóriás oly nehézkesen gyömöszölte magát a fekete lyukba, hogy
a tér szakadatlan dörgött-robajlott, míg utolsó gázfoszlányát is át
nem  préselte  a  másvilágba  vezető  különös  nyíláson.  Miután  a
kannibál lenyelte, a fél galaktikát felrázó böfögéssel adta tudtul
önkéntes prédája elfogyasztását. A fekete lyuk két oldalán fényes
gáznyalábok futása jelezte, hogy nincsenek emésztési zavarai.

Kóriás  tehát  átköltözött.  Denderának  gyorsan  ki  kell  ötleni
valamit  az  őt  szorosan  körbe  fogó  mitugrászok  lerázására,
különben karrierjét valóban a kvazárok kínos tüzében fejezi be. S
ahogy  lenni  szokott,  a  mentőötlet  fénysebességgel  fogant  meg
lézerfejében.  Odafordult  az  őt  morcosan  mustráló  udvaroncok
egyikéhez.

– Meri-e itt közülőtök valaki fejét kockázásra packázni..?

– ???

–  Erősen  tartok  attól,  hogy  Kóriás  őméltósága  oly  erővel
fogandja majd röntgenmasinóriámat általhajítani a másavilágból,
hogy azt el nem kapja közületek a legjobban gravitáló sem. Félek
hát, hogy kirepül egyenest az intergalaktikus tér semmijébe, ahol
évszáztrilliók alatt sem bukkanók majd rája.

A  hercegi  szolgálók  rezzenéstelen  tekintettel  néztek.  Vagy



inkább értetlenül.  Míg  végre  az  egyik  vakarózni  kezdett.

– Hogy is van ez doktor? Elrepül a gépezete?

– El ám de!

– Az bizony nagy bajba sodorhat bennünket őfelsége előtt.

– Én is úgy vélekedem – biccentett egykedvűséget színlelően
Dendera.

– Adj nekünk tanácsot, nemes tudósdoktor! – kérlelték a magát
immár újra nyeregben érző csodadokit.

–  Nos,  hadd  elemezzeljem  a  helyzetét  –  pöndörödött  meg
lézerfeje,  miközben egy kis  zöldet  is  vitt  testszínébe,  hogy úgy
tűnjön, mintha erősen törni volna kénytelen plazmakoponyáját. – A
fekete lyukának ugyebár két oldala van – szögezte le az első fontos
tényt.

– Valóban úgy lehet – bólogattak szorgosan az udvarnokok.

– No, most azt nem tudjuk csupán, hogy Kóriás herceg melyiken
hajítolja vissza gépezetemet.

–  Ez bizony megint találó megállapítás!  –  helyeselt  az egyik
cicomás térsöprögető.

– Következéseképpen mindkét oldalon egyszerre kell lennünk,
hogy biztosan ne szalasszuk el.  Javaslom tehát,  az udvartartása
sorakozzoljon fel a lyuka tengelyének két végén, egyik fele ezen,
másika amazon. Én maradok itt a szélen, hogy jelt tudjak adolni, ha
érkezik a csomag. Ha pedig…

– Várjunk csak! – vágott közbe a fősugárnok. – Miért maradna a
doktor itt a szélen?

– Miért, miért te ostoba! Itt egyszerre mindannyitok szeme előtt
leszek. Így láthatjátok, hogy nem akarom szökelleni, és jelzésemet



is pontosan egyszerre foghatoljátok.

– A dokinak igaza van – intette le a kötözködő fősugárnokot egy
egyszerű űrkomornyik. – Ne húzzuk az időt, mert mindjárt repülhet
az a micsodamasina.

– Jó-jó, de mi lesz a jel? – kérdezte izgatottan fősugárnok.

– Igen, és egyáltalán mire lesz jó a doktor jele? – tette hozzá az
űrkomornyik.

– Rajta Dendera, magyarázzon el mindent gyorsan és érthetően!
– nyüzsgött türelmetlenül az egész díszes társaság.

– Mi sem volna egyszerűbbe! Hogy a szupernóvák szaggassák
szűrötöket!  Figyelsz  rám  mind!  Kétfelé  oszolva  fölsorakoztok
egymás mögé a lyuka két oldalán. Engem onnan láttok mind jól. Én
pedig innen észlelem legelőször, ha lyukán kirobban a röntgenölő
gépem. No, erre azon nyomban mérgesre zöldülök, amiből tudjátok,
hogy  valamennyinek  rontania  kell  egyenesen  a  lyuk  felé,
feltartóztatni masinámat, nehogy a semmibe repüljön el – osztotta
ki a jámbor csillagudvaroncokat, s nyomban hessegetni kezdte őket
a megfelelő pozícióba, nehogy valaki újabbat találjon kérdezni. A
fősugárnok is beállt a sorba, azonban gyanút fogni látszott.

– Mondja csak doktor, miért kell mind a két oldalon ugyanarra a
jelre megindulnunk? Hisz’ a gép csak az egyik végén repülhet ki.


