


Bolygóépítők

Pápai T. Simon

2013

Publio Kiadó

Minden jog fenntartva!

ELŐSZÓ
Egy tanórai feladattal kezdődött,1964-ben. Mi lesz 2000-ben? - kérdezte a tanerő által megadott cím, s én

válaszoltam, részletesen, merészen. Akkor még volt fantáziám, szabadon is eresztettem. Legközelebb a tanár
felolvastatta az én kis eszmefuttatásom, társaim pedig tele szájjal nevettek, alig tudták abbahagyni. Micsoda
képtelenség minden állítása, mennyi lehetetlen feltételezés! - mondták. Egykori dolgozatom minden állítása
megvalósult, jóval a megadott évszám előtt. Bennem az egykori sértettség, megbántottság tüskéje megmaradt,

nagyon sok évnek kellett eltelnie, hogy újra biztatást kapjak: a témát regénnyé szélesítve írjam meg. Nem

bántam  meg  a  kivárást.  Évek  alatt  éberen  figyelhettem  a  témához  kapcsolódó  cikkekre,  előadásokra,
feltételezésekre,  állást  foglalhattam,  s  a  fenntartható  fejlődéssel  kapcsolatos  kételyeimet  egyre  több  érv
segítségével fogalmazhattam meg.

A  természetet  nem tisztelő,  nyakló  nélkül  szaporodó  emberiség  pusztít  és  pusztul.  Saját  önzésétől,
mohóságától hajtva mértéktelenül termeli ki a jövőhöz szükséges erőforrásokat, szennyez be vizet, irt ki fajokat.
Nincs egészséges kiválasztás, romlanak az emberinek mondott faj  genetikai értékei! Különböző indokokkal
védelmet  kap  a  bűn,  figyelmeztetést  az  áldozat,  szaporodik  a  másokon  élősködők  serege.  A  történetet
figyelmeztetésnek szánom. Lehetne így is - állítják a sorok -, ha nem vigyázunk! Lehetőleg ne történjen meg

velünk, mert ha mégis, az nagyon keserves lesz! Talán létezhet kiút, most még többeknek, később már csak

nagyon keveseknek. Ne várjunk sokáig!



I. Merj nagyot álmodni!
Charles Astor 2005-ben született.  Kiskorában gyakran nézett

filmeket, és ugyanúgy naponta játszadozott számítógépén, mint a
többi, azonos korú gyermek. Mások számára egyik fura vonása volt,
hogy-  legtöbb  társától  eltérően-  olvasni  is  szeretett,  egy  olyan
letűnő korszak kései képviselőjeként, amelynek még fontos volt a
könyv,  a  mese,  a  fantázia.  Szülei  hatalmas  házi  könyvtárral
rendelkeztek,  s  neki  is  minden  lehetséges  alkalommal
ajándékoztak  izgalmas,  érdekes  olvasmányokat.  A  varázslók,
csodák, a minden nehézséget lebíró hősök majdnem ugyanolyan
valóságosnak tűntek gyermeki világában, mint az élő személyek.
Kiskamaszként  találkozott  az  akkorra  már  terjedelmes  sci-  fi
irodalommal, nagyjából akkor, amikor az iskolában az ókori világ
nagyszerű  építményei,  kiemelkedő  alakjai,  jelentős  eseményei
szerepeltek  a  tananyagban.

Szülei,  nagyszülei  egyaránt  az  üzleti  élet  sűrűjében
tevékenykedtek, nagy célokat tűztek rendszeresen maguk elé,  s
kitartóan harcoltak azok megvalósításáért. Sokszor beszélgettek a
kis Charles álmairól, terveiről, mindig buzdították, azt emlegetve,
nincs lehetetlen, ha jól átgondolt a cél és a hozzá vezető út. „Merj
nagyot  álmodni!”-  mondogatták  neki  minduntalan,  belevésve
agyába,  hogy nincs,  nem létezhet  lehetetlen  a  számára!

Charlie szülei- a fiú szerencséjére vagy szerencsétlenségére -
milliárdosok voltak. Ritka élmény volt az ő gyermeküknek születni.
Ebből az emberi „alfajból”, a sokszoros milliárdosokból a kis Astor
születésekor  nagyjából  1500  família  akadt  a  bolygón,
gyermekkorában  már  2000-2300  dúsgazdag  családot  tartottak
számon az  évente  készülő  kimutatások.  A  néhány  ezer  tehetős
nemzetség lehetőségei messze meghaladták a közönséges átlagét:
sziget méretű hajókat vásároltak, vagy épp mesterséges szigeteket



építtettek,  s  ha  kedvük  támadt,  családtagjaikat  akár  egy  kis
űrturizmusra  is  befizethették.  Álmaik  is  voltak,  többnyire  a
meglévő  vagyon  gyarapításáról,  a  legnagyobb  felhőkarcoló,
üzletház,  torony  megépíttetéséről,  nagy  tengerjárókról,
csodaautókról,  bármiről,  ami  jó  közérzetüket  növelhette.
Igazságosnak, tehetséget elismerőnek, ösztönzőnek tartották azt a
kialakult  gyakorlatot,  mely  szerint  egy  ember  naponta  akár  az
ezerszeresét is begyűjthette annak, amit más több év vagy évtized
alatt keresett.

Charles  hamar  tanult  meg  olvasni,  írni,  számolni.  Előbb  a
mesekönyveket falta, néhány évvel később már elolvasta a Bibliát,
valamint a görög, a mezopotámiai, az egyiptomi és indiai mitológia
gyöngyszemeit.  Nem félt  belelapozni  a  védikus  írásokba,  de  a
Korántól  sem  idegenkedett.  Mindegyikben  talált  tanulságos,
izgalmas  történeteket,  melyek  alaposan  megmozgatták  a
fantáziáját. Már a teremtésről szóló- kultúránként erősen eltérő-
elképzelések is továbbgondolásra ösztönözték. Isten hat nap alatt
teremtette  a  világot  –  olvasta  majdnem ugyanakkor,  amikor  az
iskolában az  egyiptomi  piramisokról  tanultak.  Istennek hat  nap
kellett a mindenség megteremtéséhez. Belegondolva abba, milyen
nagy a világegyetem, igazán elismerésre méltónak találta ezt  a
munkálkodást. A modern kor gyermekeként azonnal arra gondolt,
mindezen  tevékenységekhez  fantasztikusan  komoly  technika,
gépesítettség állhatott  az  Úr  rendelkezésére.

Azon is elgondolkodott, hogy nem lehet egyedül az emberiség
ebben a hatalmas csillagvilágban. A természet minden jelensége
sokaságban mutatkozik: az esőcseppek, a hópelyhek, a levelek a
fákon,  a  különböző  fajok  egyedei,  és  minden  egyéb.  Típusok,
kategóriák vannak, s a SOK egy- egy példányát csak bizonyos adott
körülmények  közt  nevezik  egyedinek.  Ha  egy  galaktikában
lehetséges százmilliárd csillag, és ennél valószínűen több lehet a
csillagok körül keringő bolygók száma, akkor sok millió Föld típusú
bolygó előfordulásának van esélye úgy is, hogy a miénkhez hasonló



élet kialakulását számtalan feltétel meglétéhez kötjük.

Istenből is többnek kell lennie- morfondírozott kisgyermekként-
valószínűleg  jól  átgondolt  munkamegosztásban,  hierarchiában
dolgoznak, mint apáék az emberi társadalomban! A típus, a SOK
jellemző egyedeként létezhetnek-, talán úgy, hogy galaktikánként
felügyel valaki a teremtésre, pusztításra, megújításra! Ha nem így
lenne, és a miénknek kellene mindent elvégeznie ebben a hatalmas
mult iverzumban,  nagyon  magányos,  sa jnálni  va ló ,
agyondolgoztatott, apa- anya nélkül felnövekedett, árva lény lenne
a Magasságos- gondolta a kis Charlie. Galaktikákból is sok milliárd
létezik, tehát istenekből is lehetséges sok milliárd. Mi van akkor,
ha csak a mindenre vonatkozó egyetemes törvények léteznek, és
nincsenek  emberhez  /teknőshöz,  vízilóhoz  vagy  kenguruhoz/
hasonlatos  isteni  lények?  Mi  van,  ha  csak  az  ember  tudását,
képességeit  messze  meghaladó  idegeneket  vélték  egykor
isteneknek?

A kis Charlie korán eljutott odáig, hogy ne maradjon bizalma a
meglévő  világ  rendbetételének  lehetőségében,  s  más
megoldásokon törje a fejét. Középiskolás korában került a kezébe
egy  sok  évtizedes  tanulmány,  a  Massachusetts  Institute  of
Technology kutatóinak elgondolkodtató dolgozata. 1972-ben adták
ki  A  növekedés  határai  címmel.  Ez  volt  az  első  komoly,
számítógépes vizsgálat arról, mi várható a következő negyven évre,
figyelembe véve az emberi népesség növekedési ütemét, az ivóvíz,
élelem,  fogyasztási  javak  iránti  igény  növekedését,  az
üvegházhatást,  a  környezet-  szennyezést.

A fiatal  Astor számára kiderült,  hogy azokat  a  problémákat,
melyek rátelepedtek ifjúkora éveire,  már sokkal korábban előre
jelezték  tudósok,  gyáriparosok,  közgazdászok,  ismert  közéleti
személyiségek. Rendszeresen tárgyalt róla a Bildenberg Csoport, a
Pinay  Kör,  majd  az  úgynevezett  Római  Klub.  Döbbenetes  volt
olvasnia az 1972-es tanulmány folytatását, A növekedés határai:



harminc  év  múltán  c.  kötetet,  majd  a  korabeli  reagálásokat.
Dennis  L.  Meadows,  a  Római  Klub  egyik  alapítója  a  várható
katasztrófát,  százmilliók  halálát  jósolta  néhány  évtizeden  belül,
nagyjából a 2050- es évektől. Érvei között szerepelt a túlnépesedés,
a  globális  felmelegedés  súlyossága,  az  egy  főre  jutó  élelem
mennyiségének csökkenése,  az energia-  készletek kimerülése,  a
talajvíz és az ivóvíz fogyatkozása. Meadows következtetése az volt,
hogy többé már nem tartható a fenntartható fejlődés elmélete.

Charles  kezébe  egyetemista  korában  került  Jorgen  Randers
jövőkutató /az 1972-es tanulmányt összeállító kutatócsoport egyik
tagja/  könyve,  a  2052:  globális  előrejelzés  a  következő
negyven évre  című  tanulmánya.  Ebben  olvasott  arról,  hogy  a
szerző  szerint  az  üvegházhatású  gázok  kétszer  olyan  gyorsan
kerülnek a légkörbe, mint amennyi idő alatt ezeket az óceánok és
az  erdők  elnyelni  lennének  képesek.  A  szerző  szerint  az
üvegházgázok kibocsátása várhatóan 2030-ban éri el a csúcsot, ez
már túl késő lesz a globális átlag- hőmérséklet két Celsius fokot
meghaladó  emelkedésének  megállításához.  Randers  szerint
2080-ra a bolygó átlag- hőmérséklete 2.8 fokkal lesz magasabb,
elképesztő klímaváltozásokat okozva.

"A  tengerszint  fél  méterrel  lesz  magasabb,  az  arktiszi  jég
nyaranta  el  fog  tűnni,  az  'új'  időjárás  egyaránt  sújtani  fogja  a
turistákat és a földműveseket is" –írta a tanulmány készítője. Az
emberiség  1972-ben  már  a  bioszféra  megújuló  képességének
85%-át használta fel  élelmiszer,  illetve más,  számára szükséges
különböző  javak  előállítására,  a  maga  okozta  szennyezés
elnyelésére. 2010-re ezt a magas arányt is messze meghaladta,
150%-ra növelve a fogyasztást a bioszféra terhére, mely már nem
képes megújulni. Randers úgy vélte, a Földön 2040-ben él majd a
legtöbb, várhatóan 8.1 milliárd ember, attól kezdve fokozatosan
csökkenni  fog  a  lélekszám,  ha  az  emberek  azt  akarják,  hogy
unokáik is élni tudjanak a bolygón.



Charles  Astor  feltette  magának  a  kérdést:  az  egyszerű
embereket  -  akik  nem  olvassák  a  Római  Klub  jelentéseit,
tanulmányait- vajon mi bírhatná rá arra, hogy ne szaporodjanak
eszeveszett  ütemben,  ne  akarjanak  a  meglévőnél  még  sokkal
többet a javakból, és az eddiginél jobban óvják a természetet? A
válasz kézenfekvő volt. Az emberek nem fognak önként változtatni
sem  életmódjukon,  melynek  lényege  a  szerzés,  fogyasztás,
gyarapodás versenye, sem a természethez való viszonyukon, mely
leginkább foglalást, átalakítást, mértéktelen és önző kihasználást,
más fajok életterének szűkítését jelenti

A tragédiához vezető okokat másokban fogják keresni, további
hasznos időt elvesztegetve a megmaradásért tehető intézkedések
időtartamából. A többség- rágondolni is szörnyű- menthetetlen. A
beidegződött,  mentegető,  humanitáriusnak  nevezett
gondolkodásnak is lejárt már az ideje. Nem lehet sem a sérültet,
sem a gyenge öreget, sem a fogyatékkal élőt megmenteni akkor,
amikor az erősek, egészségesek többsége se lesz képes életben
maradni! Évtizedeken belül harc várható, öldöklő harc. Élelemért,
tiszta  vízért,  levegőért,  szaporodási  jogért,  lakóhelyért.  Több
milliárd  ártatlan  pusztulhat  el  az  elődök  átgondolatlan,
mértéktelen, a természeti erőforrásokat figyelmen kívül hagyó, a
termelés- fogyasztás állandó növelését erőltető nézetei miatt.

Charles  mindig  szívesen  olvasott  az  ókoriakról.  A  bibliai
történetek is érintkeztek sok helyen a történelemből tanultakkal.
Kheopsz  piramisát  állítólag  húsz  évig  építette  váltásokban
húszezer munkás. Más források szerint százezer ember dolgozott
az  építkezésen,  akiket  negyedévente  váltottak  másik  százezres
csapattal.  Akárhogy  csinálták,  a  végeredmény  egy  jókora
mészkövekből, bazaltból és gránitból összeállított, hatalmas gúla
lett,  eredetileg  132  méteres  oldalhosszokkal,  146  méteres
magassággal,  több  ezer  évre  szóló  szavatossággal.  Ezekkel  a
méretekkel  már  az  ókorban  a  világ  hét  csodájának  egyikeként
tartották számon.



Istenekkel nem lehet versenyre kelni,  de az ókoriakkal talán
igen, mégpedig a versenyképessé változott technika segítségével.
A kis Charlie olvasott arról, hogy gyermekkora árain számolva a
Nagy Piramis mását 5 milliárd dollárból- néhány ezer munkás és
számtalan gép segítségével- 5 év alatt fel lehetne építeni az eredeti
mellé. Miért ne lehetne másutt, például a világűrben létrehozni egy
sokkal  nagyobbat?  Miért  ne  lehetne  akkorát  alkotni,  hogy  a
piramisban  lévő  néhány  terem  és  folyosó  helyett  ebben  az
építményben városok és  falvak  létezhetnének?

Olvasás  közben  gyakran  érezte  úgy,  hogy  a  szerzők  nem
mernek igazán nagyot álmodni, hőseiket szűk térbe, és többnyire
egy rövid emberi élet néhány évtizedébe zárva szerepeltetik. Ennél
jóval többet kínál a világ, a tudomány, a már rendelkezésre álló
technika. Miért korlátozzák az élhető teret egy néhány százezer
tonnás űrjárműre, a szereplők számát nyolcvan vagy száz emberre,
akik alig hatvan-  hetven év alatt  fiatal  pilótákból,  felfedezőkből
roskatag aggastyánokká lesznek?  Miért  nem mernek bátrabban
szárnyalni, egy egész világot építtetni szereplőikkel?! Miért nem
merik  tervezéseikben  kitolni  az  emberi  élet  határát  sokkal
tágabbra,  120-150  évre,  amikor  a  tudomány  ezt  lassan  már
lehetővé  teszi?



II. Egy terv és az Alapítvány
A létező űrjárművekkel különböző államok és magánszemélyek

a  huszadik  század  végén  hasznos  terhek  tonnáit  juttatták
alkalmanként Föld körüli pályára, néha a Holdra, később a Marsra
is.  A huszonegyedik század első évtizedeiben már rendszeresen
tonnák százait  tudták felbocsátani.  Miért  ne  lehetne eszközből,
anyagból, emberből nagyságrendekkel többet felküldeni, s ott az
űrben  építeni  belőlük  valami  sokkal  nagyobbat?  Kheopsz  nagy
piramisát  2.5  millió,  egyenként  átlagosan  2  tonna  súlyú
kváderkőből építették, de beépítettek- pl. zárókő gyanánt- tizenöt-
negyven tonna közötti darabokat is. A hatalmas anyagmennyiség
arra szolgált, hogy az egész építmény egy- két százalékát elfoglaló,
igazán hasznos teret megvédje minden külső behatástól. Miért ne
lehetne óriás tömbökből valami hasonlót, esetleg sokkal nagyobbat
építeni?

Charles néha olvasott a Holdon, Marson talált építményekről,
ott  vagy  másutt  látott  különleges  repülő  alkalmatosságokról,  s
arról  is,  hogy  a  kormányok  ezt  tagadják,  erről  nem  akarnak
érdemben  nyilatkozni,  mégis  dollár-milliárdokat  áldoznak
évtizedek óta a megfigyelésre. Már az ember is képes lenne ezeken
a  bolygókon  építkezni,  ha  nem  a  felszínen,  hát  alatta  vagy
magában a térben. Fantáziája városokat, falvakat látott odafönn
lebegni, valamilyen erős védőburokban. Charlie-ból lassan Charles
lett, a kisiskolásból középiskolás. Szabad idejében állandóan rajzolt
és számolt. Segítették elképzeléseinek modellezését a régi LEGO-
játékok egymásba illeszthető elemei, melyekkel oly sokszor játszott
gyermekkorában, s még középiskolásként is  alkalmas volt  a kis
Charles  által  rajzoltak  térbeli  megvalósítására.  Saját  rajzai  és
számtalan  gyakorlati  próbálkozása  nyomán  kialakított  egy
szerkezeti  formát,  amely  akár  még  az  űrben  is  megfelelhetett
elképzeléseinek, egy emberi közösség élhető lakóhelyének.



A kis Charles bátran számolgatott /a papír elbírta/. A terv már
az építkezés kezdetén mérhetetlenül sok energiát, a levegő, víz,
élelem, üzemanyag tonnáinak tízezreit, a feldolgozható nyersanyag
sok  milliárd  köbméterét  igényelte.  Szakemberek  tucatjai,
intelligens  robotok  ezrei,  különböző  gépsorok,  járművek  százai
kellettek  az  induláshoz!  A  munka  megkezdése  után  a  létszám
folyamatosan növekedne, ahogy az ellátáshoz szükséges számtalan
jogos igény nagysága is. Szállító űrhajók tucatjait kellene évente,
havonta, majd hetente felküldeni, vagy ott helyben megépíteni!

A  töredékét  is  lehetetlen  lenne  a  Földről  felvinni!  Ha  a
kilónkénti  hasznos  anyag  feljuttatása  50  dollár  költség  alá
csökkenne,  akkor  se  lenne  elegendő  a  szükséges  mennyiség
feljuttatásához  a  világ  összes  milliárdosának  a  teljes  vagyona.
Csakis hasonlóan gondolkodó szövetségesekkel, sokszoros anyagi
erővel lehet az elképzelést valóra váltani. Izgalmas álmodozás volt.
Egyre gyakrabban merült föl benne, egyre részletesebben gondolta
végig egy-egy vonatkozását. Lejegyezte, mekkora rakomány fér el
egy- egy űrhajón, ez mennyit változott az eltelt évek során, milyen
új  típusok várhatók.  Összeírta,  mi  mindenre lenne szükség egy
állandó  űrbázis  működtetéséhez,  hány  ember,  robot,  mennyi
üzemanyag  biztosíthatná  a  folyamatos  építkezést,  s  mennyibe
kerülne  mindez  az  aktuális  árak  figyelembe  vételével.  Először
elkeserítően  nagy  mennyiségek,  még  az  ő  családjának  anyagi
képességeit  is  messze  meghaladó  ráfordítások  kerültek  be  a
jegyzetek  számsoraiba,  később  egyre  újabb  ötletei  születtek  a
költségek csökkentésére,  segítők  bevonására.

Egy ilyen létesítményt értelmetlen, fölösleges és gazdaságtalan
lenne egyetlen ember, netán kiváltságos százak számára építeni,
hiszen élő, dolgozó, pihenni és szórakozni vágyó ezrek, tízezrek
befogadására lenne alkalmas. Békeidőben be lehetne járni vele a
naprendszert, vagy akár más naprendszereket, kutatók, felfedezők,
telepesek  ezreit  szállíthatná  akár  évtizedeken,  évszázadokon  át
tartó  utakra.  A  kultúra,  a  civilizáció  összeomlása  idején  az



emberiség  legjobbjainak  kimenekítését  szolgálhatná  abból  a
világból,  ahol  a  fosztogatás,  népbutítás,  korrupció,  társadalmi
igazságtalanság, környezet- szennyezés, mohó emberi terjeszkedés
teszi egyre élhetetlenebbé a létezést úgy az ember, mint a növényi
és  állati  fajok  számára.  Korai  szakaszában jó  üzleti  vállalkozás
lehetne  a  földi  világkereskedelemben,  később  meg  menedék
lehetősége ezreknek.

Nem kellett látónak lenni, hogy egy tájékozott, a számára fontos
kérdéseknek utánajáró ember rájöhessen, nem tarthatók sokáig a
fennálló viszonyok, ha nem lesz alapvető változás, összeomlik az
emberi  civilizációnak  nevezett  építmény.  Ha  és  amennyiben
életben akarnak maradni, muszáj valamerre terjeszkedni, új utakat,
felfedezéseket tenni, benépesíteni minden lehetséges helyet, ez az
emberi faj egyik jellemzője! Az ókorban a Herkules oszlopain túli /
a későbbi Gibraltár/ terület már izgalmas világvégének számított. A
keresztes háborúk valójában terület- és piacszerző háborúk voltak,
az eltérő kultúrák találkozása szülte meg a reneszánsz izgalmas
korszakát, a tudományos- technikai találmányok és a felfedezések
sokaságát.

A  nagy  földrajzi  felfedezések,  a  gyarmatosítás  is  áruk,
szolgáltatások  cseréjéhez,  világkereskedelemhez,  világpiachoz
vezetett,  no  meg  világméretű  kalózkodáshoz,  rabszolga-
kereskedelemhez,  és  persze  az  eredeti  tőkefelhalmozásnak
nevezett  folyamathoz,  mely  idővel-  az  egész  társadalmat,
gazdaságot átalakítva- az ipari forradalmak kibontakozását tette
lehetővé.  Nincs  több  felfedezhető,  ismeretlen  terület  az
anyabolygón.  Egy  újabb-  minőségi-  változáshoz  Földön  kívüli
lehetőségek, új típusú ösztönzések szükségesek! A bolygón kívüli
energia - források, megművelhető /kifosztható/ területek, munkába
hajtható  vagy  élelmiszerként  hasznosítható,  idegen  fajok,  új
megismerési  lehetőségek  fogják  mozgatni  az  eljövendő
nemzedékeket,  ha nem irtják ki egymást még előtte,  itt,  a régi
bioszférában.



Charles még csupán tizenöt éves volt, amikor hírét vette az első
világűr-  hasznosító  társaságnak,  mely  ásványok  és  fémek
begyűjtésére,  kereskedelmi  forgalmazására  alakult.  Úgy  érezte,
ellopták  az  ötletét.  Hasonszőrű  barátaival  is  sokat  beszélt  a
témáról,  felvetve,  milyen  sok  üzleti,  kulturális  és  egyéb
lehetőséggel  járhat  egy  ilyen  befektetés.  Születésnapja
közeledtével  családtagjai,  közeli  s  távolabbi  rokonai  finoman
puhatolózni kezdtek, milyen ajándéknak örülne igazán a fiú. Korán
megmutatkozó  üzleti  érzékére  jellemzően  azt  kérte,  anyagilag
segítsenek  neki  létrehozni  egy  vállalkozást,  mely  vetélytársa
lehetne  annak  a  másiknak,  mely  már  megkezdte  az  űr
nyersanyagaival  kereskedést!

Amikor körülmosolyogták, megemlítve, milyen irdatlanul magas
befektetési összeggel indítható egy ilyen üzlet, megemlítette, hogy
barátai  közül  már  tucatnyi  olyan  van,  aki  ugyanezt  kéri  majd
hasonlóan gazdag rokonaitól, így nem lesz akadálya annak, hogy
felnőttekkel  a  háttérben,  de  mégis  ők  maguk  alapíthassanak
részvénytársaságot. A felmenők kicsit csodálkoztak, de láttak üzleti
lehetőséget  a  vázolt  tevékenységi  körben,  így  szívesen  adtak
„kisebb” összegeket, melyek együttes mennyisége végül- tekintve,
milyen dúsgazdag volt a család- nem is lett olyan kevés. Charlie két
és fél milliárdot szedett így össze, ahogy a kis Rotschild, Freeman,
Russell,  Rockefeller,  Bundy  ,  Buffet  és  más  barátai  is
kirimánkodták  a  maguk  hasonló  adagját.

A szülők nem akartak beleszólni, ameddig helyesnek látták az
üzleti irányt. Próbálkozzanak csak, tanuljanak a jóból és a rosszból!
Hagyták,  tervezzenek,  szervezzenek  a  gyerekek,  ötleteik
megvalósításához  még  a  megfelelő  szakembereket  is
rendelkezésükre  bocsátották.  Döbbenetesen  sokat,  harminc
milliárdot  költöttek  az  első  beruházásokra  az  összedobott
harmincötből, és bizony úgy elszállt az egyébként jelentős összeg,
mint a füst. Lett belőle egy apró, szerény űrkikötő, valamint egy
parányi  űrbázis,  egyetlen-  mindenre  használt-  begyűjtő  hajóval,



egyetlen válogató- őrlő berendezéssel. Kis híja volt, hogy nem lett
azonnal veszteséges a vállalkozás. A kis Charlie ötlete volt, hogy
készítsenek  filmet  az  indulás  első  lépéseiről,  már  a  kezdet
kezdetétől.  Fiatalos,  üdén  szellemes  dokumentumfilm  született,
mely  nagy  sikert  aratott  szerte  a  világon,  bevételei  pedig
átbillentették a fiatal részvénytársaságot a kezdetben seregestől
jelentkező anyagi nehézségeken.

A  felvételek  sorában  feltűnt  néhány  ismeretlen  eredetű
objektum is, Charlie és barátai Figyelőknek nevezték el őket, mert
a  későbbiek  során  is  gyakran  látták  őket  az  űrmunkahelyek
közelében, de a repülő testek nem hagyták megközelíteni magukat.
Láttak  olyan  helyeket  is  a  Hold  sötét  oldalán,  melyet  idegen
űrreptérként tudtak csak meghatározni. Az ott tartózkodó űrhajók
határozottan jelezték, hogy nem kívánatos földi űrhajók közelítése,
közelükben leszállása, így ezt a földiek nem is erőltették. A kis
gazdasági társaság egyébként nagyon határozott felszólítást kapott
több nagyhatalom kormányától, hogy ezeket a sajátos észleléseket
ne hozzák nyilvánosságra! Ha ezeket nem is tálalhatják, hasonlókat
miért ne lehetne forgatni a nagyközönség számára, mondjuk sci- fi
történetként meghatározva?

A film nyomán tömegével jelentkeztek kíváncsi érdeklődők, akik
tőkéjükkel is szívesen beszálltak volna a vállalkozásba. A kamaszok
megvitatták a felvétel szempontjait, anyagi és erkölcsi elvárásait,
kikérték  jogászaik  tanácsait,  majd  megkezdődött  a  felvétel.  A
belépőknek annyi  belépési  díjat  kellett  fizetniük,  amennyivel  az
alapító  tizenötök  járultak  hozzá  induláskor  a  vállalkozáshoz.
Nemsokára négy új tagot vettek fel, akik csatlakozásukkal közel
kilenc milliárdot  hoztak a szervezetnek.  Ez a  gyors tőkeemelés
újabb  beruházásokat  tett  lehetővé.  A  kitartó  lelkesedés,  az
anyagiak  és  a  hozzáértő  szakemberek  együttesen  biztosították,
hogy a kis üzlet néhány éven belül már sokkal nagyobb lehessen, s
ne csak vigye a  sok pénzt,  de  egyre  több haszonnal  is  járjon.
Charles Astor még csak a középiskola befejezésénél tartott, amikor



már huszonnégy tagjuk volt,  komoly  közös vagyonuk,  s  előkelő
helyen  jegyezték  a  részvénytársaság  nevét  a  stratégiai
nyersanyagok  nemzetközi  kereskedelmében.

Ekkorra  már  8  begyűjtő  hajóval  rendelkeztek,  két
hulladék-tömörítő műhellyel, két aprító- válogató üzemmel, s egy
olyannal is, mely a begyűjtött anyagokból képes volt a gázokat és a
vizet  kinyerni,  tárolni.  Elkészült  egy  fémolvasztó  és  egy
présműhely,  a  kinyert  ritka,  értékes  fémek  egy  részét  hajóik
lehozták a Földre, visszafelé pedig felszerelést és ellátmányt vittek
a  dolgozóknak.  Növekvő  űrállomásukon  már  tizenhat  munkás
lakott,  ezek  hetvenöt  robotot  és  nyolc  automata  gépsort
irányítottak. Munkájuk közben annyira megszokottá vált a Figyelők
rendszeres járőrözése, hogy már rá se hederítettek, azok pedig
nem akadályozták a munkát.

A  korábban  begyűjtött  aszteroidák  komoly  mennyiségben
tartalmaztak  fémeket  és  értékes  ásványokat.  Ezeket  kinyerve
bőven  maradt  hulladékként  kezelt  anyag,  melynek  a  legjobb
elhelyezésére a tömbökbe préselés vagy formába olvasztás adott
lehetőséget. Ezt a munkát a harmadik évben már négy műhelyben
végezték.  A  plazmasugaras  olvasztás-  bár  kezdetben  nagyon
költséges  és  energiaigényes  volt-  eredményesnek  bizonyult.  A
majdani  elszállítás  céljával  indokolva  elkezdték  az  űrállomás
közelében tudatosan gyűjteni, tárolni az értékesebb ásványoktól és
fémektől megszabadított „hulladék” kőzetet.

„Ez sem veszhet kárba!” indokkal a társak jó ötletnek tartották
a „szemét” nagyobb, építési elemekbe való tömörítését, azokból is
valamilyen építmény kialakítását. Miért ne, ha a mellékterméket is
hasznosítani  lehet  valamilyen  módon  a  sokba  kerülő  elszállítás
helyett,  akár  űrszállodáként,  akár  műhely  vagy  gyár  céljaira?
Elrendelték a különleges építőelemek gyártását, méghozzá olyan
méretekben,  ahogyan  Astor  javasolta.  A  korábbi  hulladék  -
tömörítő műhelyeket  így nevezték át  elemgyártó műhelyekké,  s



azonnal megkezdték hat újabb építését, elrendelve, hogy az évente
hat műhely, nyolc hajó létesítésének ütemét folyamatosan tartani
kell! A munkások kezdetben naponta három műszakban dolgoztak,
8-  8  órában.  Nagyon  hamar  kiderült ,  hogy  az  űrben
elképzelhetetlenül  nehéz  egyhuzamban  nyolc  órát  dolgozni.  A
második  évtől  hatórásra  kellett  csökkenteni  a  munkaidőt,  így
viszont  bevezethető  lett  a  napi  négy műszak.

Charles 18 éves korára alkotta meg nagy vonalakban- papíron
és számítógépes segédlettel- képzeletbeli világát, tervezte meg az
építést, ellátást. Sokkal többet, sokkal nagyobbat akart, mint amit
társai segítségével már létrehozott. Addig is, míg előrukkolhatott
nagyobb  horderejű  tervével,  rengeteg  kérdésre  kellett  választ
találnia!  Mekkora  az  a  tér,  amekkorára  egy  embernek,  egy
nagyobb emberi közösségnek szüksége van ahhoz, hogy ne érezze
bezárva magát? Mekkora az a népesség, mely képes ellátni egy
működő  társadalom minden  funkcióját?  Hány  ember  kell,  hogy
biztosítani  lehessen  a  termelést,  a  folyamatos  fejlesztést,  az
oktatást, egészségügyet, rendfenntartást? Hány lakos szükséges,
hogy ellenőrzött mértékben szaporodjon, új nemzedéket neveljen,
a  megöregedőt  pedig  megfelelően  ellássa?  Mennyi  élelemre,
levegőre, vízre van szükség, mennyi termőföldre? Hogyan lehetne
mindent újrahasznosítani? Mennyi fémet kell a Földön eladni, hogy
biztosítani  lehessen saját  vállalkozásuk anyagi  fedezetét,  mégse
essen sokat a forgalmazott fémek világpiaci ára?

Mit építtetne elképzelt bolygójára, ha képzeletének semmi nem
szabna  gátat,  se  felnőttek  okoskodása,  se  anyagiak,  se  idő?
Szüksége lenne legalább tucatnyi kisebb- nagyobb településre, de
egyenként nem nagyobbra az átláthatónál, élhetőnél! Kellenének
szántóföldek,  erdők,  hegyek  és  völgyek,  tavak  és  folyók!  Jogos
lenne az  igény üzemekre,  iskolákra,  színházra,  könyvtárakra és
múzeumokra,  hangversenyteremre  és  sportpályákra!
Elengedhetetlenek  a  megszokott  évszakok,  időjárás  –  változás!
Miért  ne  lehetne  ezt  is  megtervezni,  gépekkel  biztosítani  a



hőmérséklet, szél, eső mennyiségét, időtartamát? A mesterségesen
alkotott világnak a tartós létezéshez, biztonságos fennmaradáshoz
szükséges  egy  a  földit  megközelítő  gravitáció,  és  egy
elektromágneses védőpajzs! Akik mindezeket megtervezhetik, azok
a szakmérnökök.

Minden ilyen létesítmény létrehozásának legnagyobb akadálya
az  időtényező  /a  munkaképes  emberi  életidő  rövidsége,
szembeállítva  a  döbbenetes  mennyiségű  anyag  beépítéséhez
szükséges időtartam több nagyságrenddel nagyobb mértékével/, az
óriási  energiaigény,  a  világűrben  halmozottan  nehezebb
munkavégzés. Az időt kell először megszelídíteni, s ha ez sikerül,
utána már minden megoldható! Ez leginkább akkor sikerülhet, ha
egy élhető települést megépítve már nem számít, mikor készül el a
következő, az unokák vagy dédunokák felnőtt korára, vagy akár
évszázadokkal később! Charles gyermekkorában a hazájában jósolt
átlagéletkor épp, hogy elérte a 74 évet. Nagykorúságától kezdve
minden  nyugdíjra  vágyó,  dolgozó  polgárra  legalább  45-50
munkában töltendő év várt, s akkor sem lehettek biztosak állami
nyugellátásban. Sokat lehet tenni ennyi munkás évtized alatt,  a
leszármazottaknak  még  többet!  A  nagy  tervekhez  ez  is  kevés,
Charlie szerint legalább kétszer ennyi élettartam kellene igazán
komoly életcélok megvalósításához, az övéhez mindenképpen!

Nagyon magas, legalább 80-90%-os robotizálásra van szükség!
Több tucat elemgyártó egység, sok tucat begyűjtő űrhajó, a Földről
vagy Holdról érkező folyamatos ellátmány teheti csak lehetővé a
munka első szakaszát, melynek az lehet a célja, hogy bebizonyítsa,
nem őrültség az egész elképzelés. Ha és amint belefognának az
építkezésbe, az első évtizedek legfőbb célkitűzése lehet, hogy az
első önellátó települést létrehozzák egy űrhajónál sokkal nagyobb
építményben, amit akár lakótömbnek is lehetne nevezni. Hol voltak
már a gyermekkori számítások, elképzelések? Az új tervek már azt
is  figyelembe  vették,  mennyi  levegő  és  víz  nyerhető  ki  a
feldolgozott  anyagból,  s  a  maradék  beépítése  milyen  vastag



fedőrétegeket  igényel.  Ennek  megfelelően-  Charles  Astor
számításai  szerint-  egy  önmagában  is  életképes  lakótömbhöz
elegendő lenne „mindössze”  436 blokk,  azaz  436.000 elem.

Egy  tömböt  hatalmas  szendvicsként  elképzelve  a  két
szendvicshéj  egyenként  2x10x10  blokk  lehetne-  vélekedett  a
kezdeti időszakban. A középsőben, mely elméletileg szintén 10x10
blokk-  a  szélső blokkok védelmében-  alakíthatnának ki  egy 8x8
blokk méretű, üres teret /  a szendvics „töltelékét”/,  azt lehetne
beépíteni,  emberi  életre  alkalmassá  tenni.  Harmincnégy  ilyen
méretű tömb megfelelő összekapcsolásával kapnának egy sajátos
trapézra  /az  Árvácska  szirmára/  emlékeztető  formát,  négy
trapézból egy teljes virágra emlékeztető alakzatot,  s  több tucat
ilyen  egység  egybeolvasztásával  születhetne  meg  a  későbbi
mesterséges  világ.

Charles jól tudta, hogy nincs ember, aki azért lelkesedne, hogy
félezer  évig  maga és  leszármazottai  egyfolytában építkezzenek,
minden  másról,  az  emberi  élet  teljességéhez  szükséges
tevékenységekről  lemondva.  Az  első-  mintául  szolgáló-
űrtelepülést-  minden  lehetséges  technikát,  anyagot  és  embert
mozgósítva- nagyjából öt-hat év alatt vélt megépíthetőnek. Míg ez
el nem készül, míg alkalmassá nem válik emberi lakhatásra, addig
ez  a  munka  kíméletlenül  nehéz,  végkifejletét  tekintve  pedig
kérdőjeles lesz. Akik ezen dolgoznak, a napi robot mellett joggal
tarthatnak  majd  igényt  pihenésre,  szórakozásra,  nem érezhetik
rabszolga-  munkának  az  egyébként  sokszor  tényleg  lélekölő
tevékenységet!  Ahogy az első lakótér  elkészül,  beköltöztethetők
lesznek  oda  a  műhelyek,  szállások,  a  tisztálkodási,  étkezési  és
pihenési feltételek.

A terv kezdett álomból megvalósítható programmá válni, igaz,
roppant erőfeszítéseket igénylő munka árán. Rendszeresen csiszolt,
pontosított egyes elemein, a tárgyi, személyi feltételek felsorolásán,
az anyagi háttér követelményein, az időhatárokon. Sokáig naponta



elővette, tervezett, számolt.

Tizenkilenc  éves  volt,  amikor  már  évente  350  napon  át-
mindössze  15  nap  karbantartási  időt  engedve-  dolgozott  a
vállalkozás  akkor  már  tízre  növekedett  elemgyártó  műhelysora,
tizenhat begyűjtő hajója. Elkészült egy olyan gyár is, melyben az
elemgyártó  műhelyek  összeállításához  szükséges  elemeket
készíthették. A szükséges gépsorokat addig hatalmas költségen a
Földről  kellett  felvinni.  Egy  másik  üzemük  begyűjtő  hajókat
készített- ehhez is számtalan alkatrész kellett az anyabolygóról, de
így  legalább  megtapasztalhatták,  mi  mindent  kell  mielőbb
kiváltaniuk  odafönn  építendő  üzemekkel,  milyen  sokféle
szerszámot,  technikai  eszközt  kell  önállóan,  saját  gyáraikban
készíttetniük.

Bevált  a  négyműszakos  foglalkoztatás,  idővel  pedig  lehetővé
vált  műszakonként és műhelyenként négy hatalmas, ugyanannyi
közepes, és nyolc kicsi elem készítése. Ez a kezdetben számottevő
begyűjthető  anyagnak,  az  egyre  több  robotnak,  az  automata
gépsoroknak és  a  megszerzett  gyakorlatnak  volt  köszönhető.  A
hajók  száma,  a  nagy  forgalom  zavarta  az  idegeneket,  legtöbb
hajójukat  eltüntették  az  adott  körzetből,  bázisaikat  pedig  vagy
lebontották, vagy emberi szem számára láthatatlanná tették.

Az egyetemen Charles építésznek tanult, de habzsolt mellette
minden olyan kiegészítő ismeretet is, melynek- úgy vélte- hasznát
veheti a későbbiekben, a nagy terv megvalósítása során. Társai is
az  egyetemek  padjaiban  ültek,  közben  néha  rákérdeztek
vállalkozásuk fizetett alkalmazottjaira, vajon miként megy odafönn
a megfeszített munka? Meteorok, sugárzás, számtalan gonosz erő
pusztította a  világűrben tevékenykedőket,  az  emberi  munkaerőt
gyakran  kellett  váltani-  nem  is  lehetett  hat  óránál  hosszabb
műszakokat  tartani-,  a  robotokat  javítani,  számukra  megfelelő
energiát  biztosítani.  Napelemektől  az  atomenergiáig  mindent
felhasználtak. A költségek évente milliárdokra rúgtak, szerencsére



a bevételek nagyságrendje is ezzel párhuzamosan növekedett. A
vetélytárs  szervezetet  már  rég  felfalták,  időben  beolvasztották
saját  részvénytársaságukba,  egyik  fél  sem bánta  meg,  egyetlen
tőkeerős cégként uralták a piacot.

Az átvett  vállalat vezetői  között egy tehetséges,  Oscar-  díjas
filmrendező  is  volt,  folytatódott  tehát  a  filmek  készítése,  az
űrvállalkozás népszerűsítése, különböző történelmi és sci- fi filmek
forgatása,  nem  véletlenül  olyan  helyszíneken,  melyek  egyben
alkalmasak  lehettek  űrhajók  felbocsátására.  Több-  jó  fekvésű-
telephelyet  vásároltak  meg  a  Föld  egyenlítői  területein,
mindegyiken  megkezdték  speciális  előkészületeiket.  Új-  kisebb
költséggel  megvalósítható-  fel-  és  leszállásokat  terveztek,
különleges  hordozókkal.

Charles mindössze 23 éves volt, amikor elkészült az első olyan
lakótömb,  amit  már  „csak”  be  kellett  rendezni,  élhetővé  tenni,
melyben több tucat műhely, gyár és lakóegység is helyet kaphatott.
Ekkorra már 34 műhely termelt,  48 hajó járt anyagért,  épült a
robotikai gyár, és egy újabb szerszám- és présüzem. Nagy volt a
társak közt a meglepetés és az öröm, amikor arról tájékoztatta őket,
hogy a hulladékból űrváros lehet, ha zsiliprendszerrel látják el a
belső tereket, és levegőt, vizet, energiát, termőföldet visznek fel a
Földről, illetve vonnak ki a feldolgozott meteorokból, kisbolygókból.
Fiatal  mérnökként  tudta,  hogy  azonnal  őrültnek  minősítené
mindenki,  ha  a  gyermekkorában  fogant  tervet  a  maga
teljességében bárkinek elmesélné. Erről tehát szó se lehetett, de
finom,  apró  megközelítésekkel  töretlenül  haladt-  merész
elképzeléseit  még  társainak  is  csak  fokozatosan  adagolva-  a
későbbi  nagy cél  felé.

Nem  kívánta  régi  álmát  egy  nemzeti  vagy  nemzetközi
vállalkozás számára átengedni. Egyetlen állam részére se kívánt
politikai,  katonai vagy üzleti  lehetőséget biztosítani a nagy terv
dokumentációjának  felajánlásával,  még  kevésbé  üres  politikai



szólamokká  változtatni  a  legjobbak  kimentésének  ésszerű
gondolatát. Figyelembe véve a várható nehézségeket, a tervezett
és az esetleges váratlan költségeket, még legalább öt- hat tucat-
magukhoz hasonlóan tehetős- szövetségesre volt szükségük, akik
hajlandók  vagyonuk  egy  részét,  valamint  személyes
közreműködésüket  is  a  vállalkozásba  fektetni!

Az  egyetemen  erős  szervező  egyéniségnek  ismerték  meg,
hasonlóan gazdag családok sarjaiból is sokan keresték barátságát.
Mérnöki diplomája megszerzése után ugyan családi vállalkozásai
kötötték le ideje egy részét, de amikor csak tehette, folyamatosan
bővítette  tehetséges  és  gazdag  barátainak,  valamint  a
részvénytársaság tagjainak körét. Figyelte a tudományos kutatások
eredményeit,  a  kutatók  életútját,  terveit.  Kiterjedt  információs
hálózatot  hozott  létre,  hogy  mindig,  minden  olyanról  időben
értesülhessen,  ami  távlati  terveit  szolgálhatja.

Volt egy elhamarkodott, kudarccal végződött házassága. Soha
nem szeretett róla beszélni Charles később mindig magát okolta a
válás miatt, bizonyára okkal, amiért nem felelt meg neki, ahogy a
társ,  a  másik  ember  szerette,  s  az  önmegvalósítás  csalóka
szivárványa miatt  elhagyta a  biztonságos nyugalmat.  A későbbi
lelkiismeret - furdalás örök, be nem hegedő lelki sebként maradt
meg  a  férfiban.  Ezért  volt  jó  a  munka,  az  állandó  rohanás,
tevékenykedés.  Nem ért  rá  élve  boncolgatni  magát.

Támogatta  a  fiatal  tehetségeket:  saját  üzemeiben,  kutató
laboratóriumaiban munkát, a számára is fontos kutatások anyagi
fedezetét biztosítva. Nem hagyta a régi baráti-  ismeretségi kört
széthullani, elérte, hogy rendszeresen találkozzanak, megbeszélve
aktuál is  gondjaikat,  teendőiket.  Mivel  a  találkozók
eredményesebbé  tették  az  együttműködést,  kölcsönös
segítségnyújtást üzletben és magánéletben egyaránt, felmenőikhez
hasonlóan  szívesen  találkozott  évente  a  gyarapodó  társaság,
melyben  lassan  a  világ  legerősebb,  leginkább  meghatározó



szerepet  betöltő  családjainak lett  képviselete.

A  találkozókon  Charles  figyelt,  jegyzetelt,  hagyott  másokat
beszélni, témákat kifejteni, s csak néha szólalt meg, összegezve,
feladatot meghatározva, gyakran valami fontos teendőt elvállalva.
Huszonöt éves lett, amikor szülei átadták öröksége nagy részét,
vállalkozások,  bankok,  cégek,  részvények  sokaságát,
százmilliárdokban  kifejezhető  értékeket.  Nem  bánták  meg,
nagyobbik  fiuk  mindig  józan  üzletember,  megfontoltan  döntő
vállalkozó lett, aki még úgy is folyamatosan gyarapította hatalmas
vagyonát,  hogy  volt  valami  fura  célja,  amelyre  alkalmanként
milliárdokat  költött.

Idősebbik testvérként saját öccsét is próbálta megnyerni a nagy,
gyermekkori tervnek, de az csak mosolygott, bátyját e téren nagy
fantasztának  nevezve.  Mégis,  Charl ie  még  csupán  a
harmincegyedik  évét  töltötte  be,  amikor-  2036-ban-  sikerült
társaival  /a  korábbi  részvénytársaság  átalakítását  elérve/
létrehoznia azt az új, nagyobb, erősebb szervezetet, melyre mindig
is vágyott a nagy cél érdekében. Ekkor már 9 milliárd lakos élt a
Földön, egyre nehezedő körülmények között. Charles és társai úgy
érezték, egyre közelebb van a válságnak az a pontja, ahonnan már
visszafordíthatatlan  a  természet  elpusztítása  után  magának  az
emberiségnek is  a  pusztulása.

Új  szervezetüket  Tehetségmentő  Alapítványként  határozták
meg,  melynek  célja  a  tehetségek  felkarolása,  a  földi  kultúra
értékeinek mentése,  űrkutatás,  űrturizmus,  illetve az űrkutatást
népszerűsítő filmgyártás. A barátok elsősorban a különböző földi
vállalkozások  sikere  érdekében  társultak.  A  tagok  kezdetben  a
vezetőségnek  csak  mellékesen  adtak  felhatalmazást  az  űrbeli
begyűjtő-  feldolgozó  munka  végtermékeinek  beépítésére.  Ezt  is
elsősorban  üzleti  célból  helyeselték.  Elsődlegesnek  a
megszerezhető  ritka,  értékes  fémek-  nagy  haszonnal  járó-
világpiaci  eladását,  másodlagosnak  a  képződő  hulladék



hasznosítását  tartották.

A  kellő  felhatalmazással  élve  Astor  mind  a  földi,  mind  a
világűrben  beindított  munkát  sikerre  vitte,  fokozatosan  egyre
jövedelmezőbbé  téve,  ugyanakkor  egyre  nagyobb  távlatokat
engedett a tagok képzeletének, mely szépen meglódult az első két
lakótér felépítése után. Már az űrben készültek az összeszerelendő
begyűjtő  hajók  alkatrészei.  Több tucat  gyár  működött  odafenn.
Apró  alkatrészektől  a  nagyobbakig,  egyszerűbbektől  a
bonyolultabbakig szinte mindent elő tudtak állítani. A Holdon is
elkészült  egy  kisebb  felszíni  bázisuk,  mely  alatt-  a  mélyben-
elkezdődött  egy  jóval  nagyobb,  városi  méretű  minta-lakótér
kialakítása.

Évente már nyolc új hajóval bővült begyűjtő flottájuk, de ami
még fontosabb volt: ekkoriban már minden évben hat műhellyel
lett több az elemgyártó egységek száma. 99,9 %- ban gépesítették
a blokkgyártás munkafolyamatát, így havonta egy-egy műhelyben
százával,  később  ezrével  készültek  a  hatalmas  „űrtéglák”.  A
begyűjtő  hajókból  több  flottát  állítottak  össze,  különböző
irányokban  kutattak  a  már  ismert,  feltérképezett  kisbolygók,
aszteroidák után. Értékes rakományaik tíz- tizenöt százalékát adták
csak el a földi szükséglet kielégítésére. A világ országai számára
emberiség-  védő  tevékenységként  tüntették  fel  az  Alapítvány
tevékenységét: költséget nem kímélve összegyűjtik az anyabolygó
számára  veszélyes  kisbolygókat,  hasznosítva  azok  anyagát,
egyúttal üzemeket, bázisokat állítanak fel a világűrben, melyek a
további kutatásokat, űrhajógyártást segítik.

Cserébe - ahogy hangoztatták- talán joggal elvárhatják, hogy ne
korlátozzák őket a begyűjtött anyagok hasznosításában, ne akarják
a  szervezetet  ellehetetleníteni.  Sikerült  egyfajta  nemzetközi
védettséget szerezniük, így nyíltan nem léphettek fel ellenük az
egyes országok.



III. Számvetés a harmincadik
évfordulón

Több  nagyhatalom  -  ígérgetéssel,  zsarolással  vagy
fenyegetéssel-  szeretett  volna  ebbe  az  üzletbe  beszállni,  de  az
Alapítvány  nem  volt  hajlandó  saját  készítésű  begyűjtő  hajókat
eladni, átadni. Kereskedni csak az űrgyáraikban készült, űrhajók
összeszereléséhez szükséges fém- elemekkel, illetve a begyűjtött
ritka  fémekkel,  ásványokkal  voltak  hajlandók.  Nagyon érzékeny
tárgyalási  terület  volt  ez,  Astor  gyakran  utazott  a  fejlett
országokba tárgyalni, kereskedni. Még mindig volt olyan ritka fém,
melyet  könnyebb  és  főleg  biztosabb  volt  a  földi  lelőhelyen
megvásárolni /főleg Kínában, Oroszországban és Dél- Afrikában/,
mint  a  begyűjtések  alkalmi  szerencséjére  bízni  magukat.  A
vetélytársak-  nagyhatalmak  és  kereskedő  szövetségek-  idővel
maguk  is  építettek  begyűjtő-  állomásokat  és  hajókat,  de  óriási
lemaradásban voltak, miközben a szervezet mesterséges- kinézetre
előbb  nagy  űrlepényre,  majd  hatalmas  gyűrűre  emlékeztető-
létesítménye egyre  több feladat  ellátására  lett  képes.

Akik  odafönn  dolgoztak,  azok  látták  igazán  a  munka
nehézségeit, néha szépségeit is, azok fáradtak, koptak, dőltek ki az
évek során. Míg nem lett ízlésük szerint berendezve, a tagok ritkán
látogattak  el  a  lakótömbökbe.  Képeket,  felvételeket  láttak  a
készülő  létesítményekről,  elmondhatták  javaslataikat,  ötleteiket,
melyeket a belső építészek igyekeztek figyelembe venni. A tagok
többsége  élte  megszokott,  mindennapi  életét,  felnőtté  válva
intézték vállalkozásaikat, családot alapítottak, szerepet vállaltak a
gazdasági élet és a politika színterein. Akadtak kilépők is, őket a
becsült vagyonrész kifizetésével kártalanították. Sokkal több volt a
belépni  szándékozó,  de  a  felhígulás  elkerülése  érdekében  a
felvehető  teljes  jogú  tagok  számát  évente  hat-  nyolc  főre



korlátozták.

A múló évtizedekkel a szervezet alapítói egyre tapasztaltabbak
lettek, teljesítő képességük tetőpontjára jutottak mind fizikai, mind
szellemi téren. Tudták ugyanakkor, hogy egy- két évtizeden belül
egyre nagyobb szükség lesz az utánpótlásra, fel kell készíteniük a
munkát  majd  folytatni  képes  új  nemzedéket!  Küszöbön  állt  a
korábban megépített gyári, üzemi célú lakóterek után a városias
illetve falusias berendezésű lakóegységek átadása. Időszerűvé vált
annak eldöntése, hogy a fizetőképes űrturizmusnak, vagy inkább
saját  céljaiknak  rendeljék  alá  az  elkészült  létesítményeket.
Tervezni kellett valamilyen működő közösségi életet is,  tehát új
szakterületek képviselőit kellett bevonni a munkába.

Az alapítás harmincadik évfordulója jó alkalom volt arra, hogy
újra  találkozzon  a  régi,  azóta  erősen  kibővült,  de  még  mindig
zártkörű  társaság.  Számot  vethetnek  az  elért  eredményekkel,
aktuális tennivalókkal,  a jövőbeli  folytatással,  a korábbi jóslatok
beteljesülésének  vagy  elmaradásának  következményeivel.  Volt
miről megemlékezniük. Már több jelentős bázisuk volt a Földön,
havi  rendszerességgel  bocsátottak  fel  ellátmányt,  alkatrészeket,
embereket.  Követve  a  technikai  fejlődést,  számtalan  rohom  és
horob  munkaerő dolgozik a bázisaikon, az egyre intelligensebb
robotok  száma  pedig  nagyjából  hatszorosa  az  emberekének.
Automata gyártósorokból minden telephelyükön több száz működik.

Földi tevékenységük a közemberek számára nem volt feltűnő,
jól elfedte a filmes- űrszállodás, fémbegyűjtős vállalkozás a másikat,
a sokkal fontosabbat. A különböző nagyhatalmak eddig még nem
alkalmaztak  ellenük erőszakot,  de  figyeltetik  minden lépésüket,
minden  fontos  emberüket,  s  vélhetően  készültek  már  tervek
támadásra,  megszállásra,  enyhébb  esetben  kisajátításra.  Több
hatalom távlati  terveiben szerepelt  Hold- és Mars-bázis építése,
más  hatalmakkal  elfogadandó  terület-  kisajátítás,  de  ezt
nehezítette az e témában folytatott nehézkes nemzetközi politikai



tárgyalások huzavonája.

Saját  erőből  bármelyik  hatalomnak  roppant  nehéz,  és  főleg
elképesztően drága volt alkalmas űrhajókat építeni, rászorultak az
Alapítványtól valamivel olcsóbban rendelhető, ráadásul a végcélnál,
az  űrben  átadott  /helybe  hozott/  fémszerelvényekre,  szükséges
alkatrészekre.  Nemzetközi  összefogással  is  kísérleteztek,  de  a
nemzeti  érdekek  rendre  keresztbe  tettek  a  közös  feladatnak,
lassítva a felkészülést a Mars és más bolygók látogatására készülő
expedíciók  szervezésére.  Mégis,  időnként  komoly  összegeket
áldoztak  a  hajóépítésre,  szakemberek  keresésére,  munkába
állítására. Nem volt titok, hogy e téren vetélytársai, sőt, időnként
ellenfelei az Alapítványnak, hisz rendre megpróbálják elszipkázni a
legjobb munkaerőket a szervezet elől.

Tudósokból,  ösztöndíjjal  segített  kutatókból  az  Alapítvány
megbízottai  százával  toborozták  a  munkatársakat.  A  legjobbak
bizonyíthattak,  idővel  pedig  majd  átvehetik  az  irányítást,  a
korosodó alapítók meg lassan arra szorítkozhatnak,  hogy végre
élvezhessék munkájuk gyümölcseit! Charles Astor már évtizedek
óta figyelte  a  legtehetségesebb egyetemisták nevesebb szakmai
csoportjait, tanulóköreit, publikációit szerte a világon, így kedvenc
ötös fogatát is / a fiatalok maguk is így nevezték el szűk, baráti
társaságukat  az  egyetemen/.  Charles  biztatónak  találta
fejlődésüket,  az  Alapítványhoz  való  fokozatos  közeledésüket.  Jó
vezetőket  lehetne  nevelni  belőlük.  Rajtuk  kívül  még  más
csoportokat is figyelemmel kísér, de ez a kis társaság, melynek
unokaöccse is tagja, határozottan ígéretes.

+++

A  nemrég  hatvankettedik  évébe  lépett  Charles  Astor
vendégeket  várt.  Titkárai  már  mindent  előkészítettek.  Gibson
eligazította az őrséget, gondoskodott megfelelő parkolóhelyekről,
ellenőrizte a szolgálati és a vendég- szálláshelyeket, a konyhát, s



nem utolsó sorban a konferenciatermet, majd kiment a vendégek
elé a repülőtérre. Hat- nyolc kocsit vitt magával, a sofőrök majd
folyamatosan  szállítják  be  az  érkezőket.  Liu  Mei  a  személyzet
egyes- jól felkészített- tagjaival a kastélynál várakozott, hogy az
érkezők  csomagjait  a  szobákba  vihessék,  s  minden  vendéghez
csatlakozhasson a személyes szolgálatára rendelt kísérő. A birtok
védelmét  megsokszorozták,  az  elektronikai  és  optikai  zavaró
rendszereket  megerősítették.  A  házigazda  és  vendégei  nem
óhajtották  találkozójuk  témáit  idegen érdeklődőkkel  megosztani.

A házigazda első emeleti dolgozószobájában, íróasztalánál ült.
Volt  még  ideje  az  első  vendégek  várható  érkezéséig.  Iratokat
lapozgatott,  a  korábbi  összejövetelekről  szóló  emlékeztetőket.
Vaskos köteg. Megsárgult lapok egy régi dossziéban, még abból a
papírból, amit nemzedékekkel korábban használtak. Régi anyagok
voltak, még nem lehetett letörölni a rajuk írt szöveget, majd újra
írni rájuk. Hol volt még ez a technika a korszerű memóriakártyák
és kristálymemóriák világától! Micsoda pazarlás volt! Nincs meg a
teljes anyag,  évtizedek alatt  több lap elkallódott,  így is  nagy a
paksaméta, talán unalmas is, mégis át kell néznie, hogy minden-
ezekre vonatkozó- kérdésre válaszolni tudjon!

Astor  és  társai  alkották  az  első  alapítványos  nemzedéket.
Társaiban akkor vetődött fel a szövetkezés gondolata, amikor az
első  „kibeszélős”  találkozón a  részvénytársaságukkal  és  a  világ
problémáival  kapcsolatban  felvetett  közös  gondjaikra  kerestek
megoldásokat.  Befolyásos  családokból  származó  fiatalok  voltak.
Felmenőik  legalább  egy  évszázada  a  gazdasági-  politikai  élet
irányítóiként voltak ismertek a világ legtöbb országában, okozói
voltak sok jónak, még több rossznak, ami az utóbbi félszáz évben
történt. Az egykori „arany ifjak” 2036-ban már hatalmas vagyonok
leendő  örököseinek  számítottak,  komoly  összeköttetések  álltak
támaszként mögöttük, saját vagyonuk is milliárdok tucatjaiban volt
mérhető,  életüket,  várható  lehetőségeiket  mégsem  érezték
biztatónak.



A szükséges átalakítások régi beidegződéseket sértettek volna,
az  ehhez  szükséges  szemléletváltás  a  konzervatívok  szemében
egyenesen a vallási  és egyéb hagyományok,  a megszokott  rend
elleni támadással ért volna fel. A politika ezt a legtöbb országban
nem  vállalta.  Igyekezett  inkább  egyes  tudósok  eredményeire
hivatkozva olcsó reményt  kelteni,  a  távolabbi  jövőbe tolva ki  a
szükséges- sokaknak nagyon kellemetlen- változtatásokat. Fiatal,
valami különlegesre vágyakozó milliárdosok egy szűk, mondhatni
baráti  köre  gondolta  csak  úgy,  hogy  hajlandó  áldozni  saját
magánvagyonából  egy  részleges  mentőprogram  kidolgozására,
megvalósítására,  erre  is  csak  a  maguk  és  számukra  fontosak
érdekében.

Az  alapítók  gazdagsága  számtalan  forrásból  táplálkozott.
Egyesek az energiaiparban voltak érdekeltek, mások a nemzetközi
szállodaipart  képviselték.  Megjelentek  a  nagy  nyersanyag-
kitermelők,  a  járműgyártók,  a  legnagyobb  bankok  vezetői.
Képviseltetve volt az ingatlanpiac, a sajtóbirodalom, a filmgyártás,
a nehézipar. Az első egyeztető találkozón ott lehetett látni a világ
legismertebb milliárdos családjainak fiatal képviselőit.  A kezdeti
panasz-  kavalkádot  követően  az  akkori  szervezők  a  témák
rendszerezésére, valamint megoldási javaslatok megfogalmazására
szólítottak fel, ennek ellenére legtöbben a gondok felsorolásánál
ragadtak le.  Különböző jelentésekről  kezdtek beszélni,  melyeket
egy- két évtizeddel korábban készítettek egyetemek, egyes neves
tudósok,  a  Pentagon,  valamint  az  ENSZ  szakosított  szerveinek
szakértői. Kemény, szinte brutális előrejelzések voltak egy nagyon
rossz  irányba  tartó  jövőről,  a  várható  gazdasági  visszaesésről,
erőszakról, éhezésről, harcokról.

Azon  a  bizonyos  találkozón  komoly  vita  bontakozott  ki  az
előrejelzések  valóság-tartalmáról,  a  várható  negatív  események
bekövetkezésének  üteméről,  késleltethetőségének  módozatairól.
Szóba  került  az  optimisták  vélekedése  is,  mely  szerint  az
emberiség  a  korábbi  kényszerhelyzetekben  eddig  még  mindig



időben  találta  meg  a  túléléshez  szükséges  módszereket,
változtatásokat,  találmányokat,  bizonyára  a  későbbiekben is  így
lesz- mondták a bizakodók.

Most- három évtizeddel később- Charles Astornak meg kellett
állapítania,  hogy  az  előrejelzések  többsége  reális  fenyegetést
jelentett.  Már 14 milliárd ember élősködik az utolsó természeti
erőforrásokon,  harcol  egymással  is  a  megélhetés  maradék
morzsáiért. Az optimistáknak mindössze annyiban lett igaza, hogy
néhány eljárás, felfedezés, - igaz, hogy csak helyenként és csak
részlegesen-  lassítani  volt  képes  az  egész  emberiség  létét
veszélyeztető  folyamatokat.  Nyertek  még  talán  két-  három
évtizedet. Az idegenek továbbra is csak figyelnek, látszólag nem
avatkoznak  bele  semmibe.  Talán  az  emberiség  nélkülük  is
várhatóan bekövetkező bukását várják? Mely területeken kaptak
halasztást,  melyek  maradtak  a  leginkább  problémás  kérdések?
Melyek az eredmények, melyek a hiányosságok, melyek az időszerű
tennivalók?  Annak idején gyorsan jegyzetelt,  így  kevés  a  teljes
mondat, sokkal több az odavetett szó, a sebtében lejegyzett adat.
Amikor lehetett, a saját véleményét is hozzáfűzte, ezt mindig külön
jelölte.  Nagyon keserű felvetések,  megállapítások hangzottak el
már akkor, s az eltelt évtizedekben sem történt pozitív változás.

Nemrég beszélgetett  Liu  Mei-  jel  a  kínai  viszonyokról.  Nem
véletlen,  hogy  mindenütt  ott  vannak.  Ők  építették  Afrika
autópályáit, vasútvonalait, megtalálhatók voltak a Vadnyugat és az
amerikai városok építkezésein, később a „vadkeleti” politikai tömb
országaiban.  Kínai  piac,  kínai  üzletek,  koppintott  márkák,  olcsó
bóvlitól  a  minőségig  minden.  Döbbenetes  mértékű  náluk  a
szaporulat, hisz a gyerekek kötelessége a szülők eltartása, s az a
sikeres szülő, aki képes sok gyereket fölnevelni. Amikor az állam
beavatkozott, s korlátozni kezdte kedvezmények megvonásával a
„többkéket”  az  egykék  javára,  akkor  meg  előfordult,  hogy
balesetben, természeti katasztrófában meghalt a család egyetlen
gyermeke,  s  gyakorta  már  nem  lehetett  több  utódja  a  koros



szülőknek. Ez volt az igazi tragédia.

Előkerült  a  túlszaporodás  és  a  fogyasztás  kérdéséhez  való
megváltozott viszonyulás is. Az eddigi jóléti, humanitárius politika
többé  nem  járható-  mondták  többen-,  ki  kell  szállni  a
mókuskerékből! Ki kell válnunk a tülekedésből, különben idővel mi
is alásüllyedünk!/ Vajon hány Föld kellene, ha a jelenlegi földlakók
jelenlegi igényeit ki szeretnénk elégíteni, amikor egyedül az USA
lakosainak másfél Föld bolygóra való terület kellene ehhez? Vajon
hány Föld kellene a később világra jövő sokkal többeknek, akik
majd még többet akarnak?

Charles  íróasztalán  a  kommunikátor  osztott  képernyőjére
bejelentkezett  a  birtok  apró  repülőterének  irányító  tornya.  A
szolgálatos rohomok jelentették száraz géphangjukon, hogy néhány
magánrepülő már közelít, nemsokára leszállnak. Gibson a helyén
van,  a  kocsik  és  a  sofőrök  felsorakoztak.  Jól  van-  gondolta  a
házigazda-,  még  van  időm,  még  a  jó  emlékezetet  is  érdemes
frissíteni! Olvasott tovább. Asztali kommunikátorán közben látta az
első  gép  leszállását.  Rockefeller  lesz,  mindig  az  elsők  között
érkezik.  No,  mi  volt  még  azon  az  első  megbeszélésen?  Sietve
futotta át a maradék pár oldalt.

Szerkesztettek egy okiratot, melyet alapító iratnak neveztek el.
A régieken kívül az újonnan meghívott családok 28 tagja, a belépő
első befizetők írták alá. Komoly döntés volt, ahogy a létrehozott
közös  alap  mennyisége  is,  mely  a  régi  befizetéseken  túl  az  új
milliárdok tucatjaiban volt számolható, s kellemesen kiegészítette a
nevet  változtató  egykori  részvénytársaság  vagyonát.  Ekkor
kezdődött el az a munka, melyről a tagoknak évente be szoktak
számolni, ami később már hasznot is hozott, tehetségeket emelt fel,
egyben  védettséget  adott  azoknak,  akiknek  kimentése  egy
világpusztulás után esélyt adhatott az emberi kultúra megőrzésére.

Harminc évvel ezelőtt úgy tűnt, az emberiségnek már nagyon



kevés ideje maradt, s talán a legutolsó pillanatban hozták létre
sajátos  szervezetüket.  Utólag  belegondolva  valamivel  jobb  a
helyzet,  mint ahogy a pesszimisták jósolták, de sokkal rosszabb
annál,  mint  amit  az  optimisták  reméltek.  Összességében  kis
mértékben  csökkent  világátlagban  a  népszaporulat  üteme.  A
gazdagabb, fejlettebb országokban folytatódott a népességfogyás,
a  kelleténél  sokkal  jobban,  pótlására  viszont  növekedett  a
bevándorlás.

A  szegényebb  térségekben  csak  mérséklődött  a  népesség-
növekedés  üteme,  mely  így  is  messze  meghaladta  a  korábbi
tanulmányokban  jelzett  határértéket.  Más-  kapcsolódó-  mutatók
ennek megfelelően messze meghaladták az elviselhető mértéket. A
katasztrófa  küszöbéhez  érkeztek,  még  legfeljebb  két-  három
évtizede maradt  a  régi  emberi  létformának.

Charles Astornak lassan indulnia kell a vendégek elé! Már öt
gép  érkezett,  ennyi  kocsi  indult  a  kastély  felé.  A  többiekre-
összesen  huszonnégy  főre-  is  hamarosan  számíthatnak.  A
házigazdával együtt huszonöten lesznek a régi tagok közül, hárman
már  nem  lehetnek  közöttük.  Charles  úgy  hallotta,  valahol
Európában  pihen  mindhármuk  teste  lefagyasztva,  egy  későbbi
feltámasztásra várva.  Az  örök vagy átmeneti  nyugalomban lévő
alapítókat  a  tagságot  megörökölt  utódaik  képviselik.  Az  érkező
utasok  Astor  őszülő  hajú  társai,  harminc  éven  át  kitartó
szövetségesei, akik annak idején megbízták őt és még három tagot
a  szervezési-  irányítási  tennivalókkal.  Eddig  is  rendszeresen
beszámoltak  egymásnak  a  végzett  munkáról,  de  ez  a  mostani
tájékoztató  három  évtized  eredményeit  és  gondjait  fogja
részletezni.

Törvényszerű,  teljesen érthető,  hogy sok alapítónak lassan a
gyermeke  fogja  a  szervezetben  a  visszavonuló  előd  szerepét
átvenni.  Ő  is  gondolt  már  rá,  hogy  rokonát-  Allen  Astort-
megnyerhetné ügyüknek, de korábban a fiút csak ritkán láthatta,



mostanában meg egy családi tragédia árnyékolta be unokaöccse
életét, nem volt alkalmas az idő egy beavató beszélgetésre. Az ifjú
rokon egy hete fogadta el a meghívást, így Allen is várható lesz két
nap múlva, nagyjából akkor,  amikor az alapítványosok befejezik
megbeszélésüket.

Míg a régi feljegyzéseket forgatta, néhány cédulára jegyzetelte
felmerülő  gondolatait.  Igen,  beszélnie  kell  a  demográfiai
növekedésről,  az  éghajlatváltozás  helyzetéről,  az  élelmiszer-
ellátásról, energetikáról, létrehozott vállalkozásaikról, bázisaikról,
külső  kapcsolataikról,  az  ösztöndíj-  rendszerről  és  a  tudósok
foglalkoztatásáról!  Be  kell  számolnia  a  vállalkozás  üzleti
eredményeiről,  a  legközelebbi  célokról,  a  vetélytársak
eredményeiről, a befejezés előtt álló- elsőként elkészülő- lakótérről!
Elmondhatja,  hogy  sikeres  az  agyelszívási  stratégiájuk,  a
legtehetségesebb  kutatók,  tudósok  és  tudósjelöltek  nekik
dolgoznak,  tucatnyi  kiemelkedő  zseni  van  közöttük,  ennek
köszönhető az Alapítvány informatikai és robotikai fölénye minden
más vetélytárssal szemben. Beszélnie kell a nyomukban járókról is:
három  nagyobb  ál lam  és  két  nagy  magánvállalkozás
próbálkozásairól!

Ezek  javában  építik  hatalmas  űrhajóikat,  bázisaikat,  több
közülük fegyverekkel alaposan fel van szerelve, egyszerre jelentve
gazdasági  és  katonai  fenyegetést.  A  legkülönbözőbb államokkal
szemben az Alapítvány egyik legnagyobb előnye, hogy vagyonukat
nem  kell  szociális  célokra,  egészségügyi  kiadásokra,
rendfenntartásra,  politikai  szervezetekre  vagy  politikusokra
költeniük.  A  tehetséges  egyetemisták  ösztöndíj-  programja
megtérülő  befektetés,  ahogy  az  a  tudósok,  kutatók  bizonyos
kísérleteinek finanszírozása is. Fegyverekre csak annyit költenek,
amennyit  a  biztonságuk  megkövetel,  nem akarják  uralni  azt  a
világot,  melynek  jobbító  megváltoztatásához  nem  fűztek  többé
reményt.



Egymás  közötti  ellentéteik  miatt  a  vetélytársak  még  nem
életveszélyesek,  idővel  viszont  azzá  válhatnak.  Már  telepítettek
begyűjtő-  feldolgozó  rendszereket,  kisebb,  de  idővel  vélhetően
folyamatosan növekvő lakótereket,  hosszabb idejű tartózkodásra
alkalmas bázisokat.  Néhány nemzetközi  politikai  megbeszélésen
felmerült a begyűjthető nyersanyagok szektorok szerinti felosztása,
egymás közötti arányosítása, szerencsére a nagyhatalmak ebben
sem  jutottak  megállapodásra.  A  tervezés  szakaszában  járnak,
számtalan  vitában  vesznek  részt,  s  hiába  építettek  már  több
begyűjtő  hajót,  még  nem  tudták  blokkolni  a  magánerős
vállalkozások, főleg az alapítványosok hasonló erőfeszítéseit.

Harminc  év  alatt  az  ő  építkezésük  messzire  jutott,  de  még
mindig  csak  vállalt  munkájuk,  eredeti  terveik  legelején  járnak.
Fura,  de  eddigi  építési-  termelési  sikereik  okozták  egyben  a
legtöbb  nehézséget.  Már  olyan  ütemben  születnek  az  egyes
lakótömbök, hogy nincs idő berendezni, ellátni őket, szakemberek
ezreire lenne szükség ehhez is! Többen úgy gondolják, itt az ideje
az erősítésnek, a taglétszám erőteljes növelésének, valamint az új
nemzedék  bevonásának  úgy  a  további  tervezésbe,  mint  az
irányításba! Mások úgy vélik, valami látványosabb eredményt is fel
kellene már mutatni a megfáradtaknak, valami lelkesítőt! Erre lesz
jó a már 80%-ban elkészült első tömbgyűrű bemutatása /jobban
szerette ezt a kifejezést használni, mint a kormánykerék- alakzatot/.
Sokan azt se tudják, hogy az első tömbök már jóval az Alapítvány
létrejötte előtt elkészültek, már ezekben működnek űr-üzemeik, a
lehető  legkisebb  feltűnést  keltve  esetleges  külső  megfigyelők
számára.

Egyes  korosodó  tagok  már  most  be  akarják  mutatni  leendő
utódjukat. Tapasztalataik, pozícióik fokozatos átadása, átruházása
máris folyamatban van. A tagoknak meg kell vitatniuk a legújabb
jelentkezők felvételével  kapcsolatos véleményeket!  Az anyagi  és
erkölcsi megfelelésen túl legalább két régi tag ajánlása szükséges
egy új felvételéhez! Munka és munka, de milyen izgalmas, milyen



érdekes! Lehet, hogy ez fogja még sokáig életben tartani, hisz ez
az állandó nyüzsgés, szervezés, taktikázás az életeleme!

Nemsokára  üzleti  útra  utazik,  Kínába,  különleges
nyersanyagokból  kíván  az  Alapítvány  számára  nagyobb
mennyiséget beszerezni, esetleg más nyersanyagokért elcserélni.
Pár  év múlva remélhetően nem lesz  már szükségük semmilyen
földi  alapanyagra,  mivel  egyre  jobb  hatásfokkal  működnek  a
begyűjtő  hajók,  a  különleges  fémválogatók,  az  olvasztó-  és
présműhelyek.



IV. Megfigyelők és megfigyeltek
A tágas  irodában  egy  teljes  falat  képernyők  töltöttek  be,  a

padlótól  egészen  a  plafonig,  mintegy  öt  méter  hosszban.
Mostanában már ritkán lehet  ilyet  látni,  csak a gazdagok és a
kormányszervek  tudják  működtetni  ezeket  az  energia-  igényes
rendszereket.  A több tucatnyi  képernyőből  most csak négy volt
bekapcsolva,  a Los Angeles különböző utcáin és közterein zajló
forgalmat közvetítették rendőrségi kamerák segítségével.  A Cég
nem  foglalkozott  a  helyi  rendőrség  ügyeivel,  de  a  főnököt
érdekelték,  mi  zajlik  a  környékükön,  s  bármikor  jogában  állt
betekinteni  valamennyi  kamera felvételeibe.

Jason Mills hatalmas íróasztala mögött ülve dolgozott, néha egy-
egy gyors oldalpillantást vetve a tőle balra lévő információs falra.
Jobbja felől  egy kisasztal,  két  karosszék,  ezek mögött  meg egy
szekrénysor látszott, alul fiókokkal, feljebb elhúzható ajtókkal. A
szobában  egy  kanapé,  egy  szeméttartó,  valamint  egy  kis
iratmegsemmisítő gép is helyet kapott, az ajtó mellett pedig egy
valódi  fából  készült,  három  lábon  álló,  nagyon  öreg  fogas
kornyadozott. Mills íróasztala előtt két szék állt, mindkettő a főnök
íróasztala felé fordítva. Mögöttük fal volt, derékmagasságtól fölfelé
törhetetlen üvegből.

A  hangszigetelt,  és  csak  az  irodából  kifelé  nézve  átlátszó
üvegfal túloldalán tekintélyes méretű teremben tevékenykedtek a
kirendeltség-  vezető  legközelebbi  munkatársai,  az  egyes
területeket felügyelő referensek. Ők irányították a többi emeleten
vagy távoli településeken dolgozó nyomozókat, ügynököket. Nagy
teljesítményű számítógépek segítették munkájukat. Egy nagy falat
odaát  is  megtöltöttek a  képernyők,  melyekre gyakran hívtak le
műholdképeket,  különböző  helyszínek  eseményeit,  különleges
információkat.  A  terem  kétharmadát  az  emberi  beosztottak



íróasztalai foglalták el. A maradékon három horob, valamint két
rohom beosztott  osztozott.  Jason  munkatársai  között  még  nem
ütötte  fel  a  fejét  az  a  gyanakvó,  ellenséges  acsarkodás,  ami
mostanában  egyre  erősebb  a  társadalom  legkülönbözőbb
rétegeiben  a  nem  tisztán  emberi  lakosság  jogaival,  szerepével
kapcsolatban.

Már  egy  évszázad  is  eltelt  a  szervátültetések  kezdeti
próbálkozásai  óta.  Sokan  kényszerültek  különböző  betegségeik,
operációik miatt mechanikus vagy elektronikai szervek, testrészek
beültetésére.  Idővel  olcsóbb  lett  műszervek,  műszövetek
beszerzése, beépítése, mint várni a megfelelő emberire. Az orvosok
is  addig  vetélkedtek  az  átültetések  műtéti  gyakorlatának
kidolgozásában, míg el nem érkezett az idő, hogy szinte minden
eredetit pótolhassanak "mesterségessel". Mennyivel tapintatosabb
volt ez a kifejezés, mint mindenben gépiesedést emlegetni! Ezek a
műtétek  ráadásul  kevesebb  összeférhetetlenséggel,  kevesebb
komplikációval jártak. A befogadó test nem erőlködött kilökődésen,
a felépülés gyors volt,  a  műtéten átesettek esetében a várható
élettartam hosszabb lett.  Megkezdődött  a  nem emberi  szervek,
szövetek sorozatgyártása, a gyártók pedig minél több terméküket
kívánták értékesíteni.

Mindennaposak lettek a hirdetések, akciók. "Cserélje ki rossz
fogsorát! Teljes fogsor- beültetés kívánság szerinti fogsorral! Alsó-
felső beültetés esetén külön árengedményt adunk!" „Túlságosan
alacsony? Hosszabb, erősebb lábakat szeretne? Netán gondja van
az  ízületeivel,  esetleg  gyenge  a  csontrendszere?  Megoldjuk!
Jutányos  áron  generálozzuk!  Keressen  fel  bennünket  mielőbb!”
Olyan reklám is született, amely a káros szenvedélyekből próbált
üzleti haszonra szert tenni. "Gyógyíthatatlanra itta máját, veséjét,
esetleg  a  gyomrával  is  baj  van?  Cseréltesse  ki  őket  nálunk,
egyszerre! Garantált minőség, olcsó árak! Ha most jelentkezik, fél
áron  végezzük  a  beültetést!"  „Amennyiben  három  napon  belül
megrendeli a műtétet, egy családtagjánál grátisz vállalunk hasonló



beavatkozást.”

Kezdett  divattá  válni  a  beteg emberi  szervek kicseréltetése,
sokkal jobb, megbízhatóbb mesterségesekre. Idővel az embernek
születettek 2-3%-a már utóbb beültetett mesterséges szervekkel is
rendelkezett.  Azokra,  akiknek  eredeti  emberi  szervezetében  a
beültetett  mesterséges  anyagok  aránya  meghaladta  a  negyven
százalékot,  megszületett  a  horob  /homo  roboticus/  kifejezés.
Fordítva is előfordult hasonló: az egyre fejlettebb gépi szerkezetek
irányítására sok esetben alkalmasak voltak géptestbe beültetett
emberi szövetek, idegsejtek.  Kíváncsi  tudósok a szigorú tiltások
ellenére azzal kísérleteztek, miként lehetne ezekbe emberi agyat,
gerincvelőt,  érzékelő  idegeket,  különböző  szerveket  védett
tárolókban, idegkimenetekkel úgy átültetni, hogy a végeredmény
emberi akarattal, de gépi erővel és képességekkel rendelkezzen.

2034- től több országban - főleg a katonai vezetés nyomására-
zöld  utat  kaptak  ezek  a  próbálkozások,  sikereik  nyomán pedig
megszületett az eredetileg robot, de emberi szervekkel a gépinél
érzőbb, értőbb, tudatos lénnyé tett rohom /robot homoticus/. E két-
létszámában egyre szaporodó- sajátos felépítésű réteg követelte,
hogy  a  társadalom-  legfőként  a  törvényhozás-  mielőbb  állást
foglaljon jogi helyzetüket, lehetőségeiket behatárolva. Óriási viták
következtek. Nagyon sok helyen tüntetéseket szerveztek a két új
munkaerő- csoporttól munkájukat, megélhetésüket féltő emberek.
Nem maradhattak el  a  szélsőségesek rendszeres  uszításai  sem.
Egyre erősebb vita folyt arról, kinek, minek is számítanak ezek a
lények. Vajon meddig ember az ember, meddig gép a gép, mely
jogok  illetik  meg  egyiket,  melyek  a  másikat?  Mi  mindenre
kötelesek  tekintettel  lenni  azok,  akik  munkaadóként  vagy
beosztottként  érintkeznek velük?

A horobbá operáltak élettartama kitolódott húsz- negyven évvel,
a  rohomoké  több  száz  év  is  lehetett.  A  horobok  az  átlag
foglalkoztatottakkal azonos feltételek szerinti nyugdíjat követeltek.



A  törvényhozás  viszont-  arra  hivatkozva,  hogy  a  mesterséges
szervekkel  megújított  testűek az  átlagnál  messze tovább élnek,
évtizedekkel  tovább  munkaképesek-  megemelte  számukra  a
nyugdíjkorhatárt,  minimum kilencven,  munkában töltött  évre.  A
horobok számára ez a döntés elfogadhatatlan volt, ezért sorozatos
tüntetéseket szerveztek, de egyelőre jelentős kisebbségben voltak,
a  többség  egyetértett  a  törvényhozókkal.  A  rohomok  nem
számítottak  embernek,  életük  végéig,  gyakorlati lag
szétszerelésükig  munka  várt  rájuk.  Mivel  tudatos  lényekként
tevékenykedtek,  felfogták  ezt  a  számukra  méltatlan  helyzetet,
elégedetlenségük folyamatosan növekedett.

A Szolgálatnál még nincs ilyen vita. Parancsok vannak, főnökök
és  beosztottak.  Igaz,  egyelőre  egyetlen  rohomnak sincs  emberi
vagy horob beosztottja,  fordítva viszont ez teljesen természetes
volt, s még most is az, ki tudja, meddig. Tanácsadóként egészen
magas körökben is  kikérik az utóbbiak véleményét.  Jason idáig
nem töprengett  még azon,  mit  tenne,  ha  főnökévé  egy  szuper
rohom  gépembert  neveznének  ki,  de  most,  hogy  a  gondolat
felvetődött benne, ideges borzongás futott át rajta. A törvényhozás
évek óta kotlik egy törvénycsomagon, mely rendezné a helyzetet,
de nem képesek dűlőre jutni,  annyi  érzékeny emberjogi  kérdés
ütközik racionális vagy épp üzleti érdekekkel. A téma egyelőre nem
aktuális,  munkája  kapcsán  sokkal  fontosabb  kérdésekkel  kell
foglalkoznia!

Náluk  az  eredményesség  titka  olyasmikről  is  ismeretekkel
rendelkezni, amiket mások nem tudnak, vagy nem tudhatnak meg.
Ezzel  együtt  jár,  hogy mások tevékenységéről  a  lehető legtöbb
információt gyűjtsék be, a sajátjukról pedig a lehető legkevesebbet
árulják el. Ezért is hasznos a rohom és a horob munkaerő. A rohom
számára nem érdekes a munkaidő, szinte korlátlanul működőképes,
elképesztő sebességgel gyűjt be és analizál jeleket. A biztonság
kedvéért négy is van belőlük, párosával –felváltva - dolgoznak. Az
értelmezésbe már besegít a nyolcórás váltásokban dolgozó három



horob, régi, profi elhárítósok, biztonsági emberek, akik pont azért
váltak  horobbá,  mert  munka  közben  szerzett  sérüléseik  miatt
idővel  ki  kellett  cserélni  eredeti  szerveik  legalább egyharmadát.

Ezek a beosztottak a szakma csúcsát jelentették. Egy terület
kivételével bármikor, bárhonnan, bármilyen információhoz hozzá
tudtak  jutni.  A  fájó,  évtizedek  óta  számukra  bevehetetlen,
megismerhetetlen terület az Alapítvány informatikai rendszere volt.
Műszakonként több tucat támadást indítottak, munkatársaik pedig
gyakorlottabbak, felkészültebbek voltak a Föld legtöbb hackerénél,
mégsem tudtak behatolni az említett szervezet rendszereibe, vagy
ha néha mégis, talán csak ezredmásodpercekre.

A védelmező tűzfal  a túloldalon mindig villámgyorsan lezárt,
ráadásul  úgy  tűnt,  a  megtámadottak  bármikor  képesek  voltak
behatolni  a  Szolgálat  rendszerébe,  rendszeresen  letöltve
valamennyi féltve őrzött információjukat. Mivel egyrészt maguk is
törvénytelenül  kémkedtek,  másrészt  képtelenek  voltak
rábizonyítani  az  alapítványosokra  a  visszakémkedést,  így
hivatalosan nem tudtak fellépni a titokzatos működésű társaság
ellen, ment tovább a láthatatlan háború.

Időnként  munkatársak  kopogtattak  a  főnöki  ajtón,
bejelentkeztek,  jelentettek  vagy  kérdeztek.  A  szokásos  napi
rutinmunka  folyt.  Miközben  a  különböző  jelentéseket,
beszámolókat tanulmányozta, Mills az íróasztalán, a keze ügyében
heverő  légszűrőjét  babrálta.  Az  övé  egyszerű  példány  volt,
csíptetős, orrdugós, szűrőbetétes bolti darab. A rohomok, valamint
a horobok többsége nem szorult rá a maszkok használatára, de
mindenki  más  igen.  A  főnök  nem  divatozott,  mint  egyes
munkatársak,  közülük is  leginkább a nők,  akik gyakran mintás,
színes maszkokat viseltek, amikor a szabadban kellett dolgozniuk.
Annak ellenére, hogy a gépkocsik többsége a húszas évek végére
kőolaj- származékok helyett már elektromos áramot vagy hidrogént
használt, és az üzemek károsanyag - kibocsátását egyre szigorúbb



törvények szabályozták, nem javult jelentősen a levegő minősége.
2028-tól világszerte sokan kezdték viselni az orr- és arcmaszkokat.

2039-től  ez  a  légzéskönnyítő  eszköz  a  legtöbb-  korábban
iparosodott-  országban  elterjedt,  a  lakosság  többségének
mindennapos  használati  tárgyává  lett.  Állítólag  ekkoriban  még
akadtak  olyan  helyek  a  világon,  ahol  az  egészségügyi
határértéknek mindössze négyszerese volt a légszennyezettség, és
a  helyiek  nem  használtak  semmiféle  védő  felszerelést.  Több
kontinensen viszont a gazdag civilek értékes anyagokból készített,
neves tervezők által összeállított különleges darabokat vásároltak,
melyek a gyakorlati használhatóságon túl orr- vagy arcdíszeknek
tűnhettek.  A  közönséges  kiskeresetűeknek,  átlagos
közalkalmazottaknak  erre  nem  volt  pénzük,  a  még  sokkal
szegényebbek meg többnyire kukákból turkáltak maguknak sérült,
esetleg erősen használt, mások által kidobott példányokat.

Mills- bár középvezetőként megengedhette volna magának- nem
akart  kitűnni  a  tömegből,  munkája  kapcsán  hasznosabb  volt
számára az egyszerű bolti tömegáru. A túlságosan feltűnő maszkok
viselését munkatársainál is helytelenítette, időnként figyelmeztette
is erre a beosztottakat. Ez a tárgy szükséges rossz, nem lesz tőle
sem jobb, sem rosszabb az ember, egészségi okokból kénytelenek
vise ln i ,  ezért  bosszantó ,  hogy  egyesek  még  ezt  i s
státusszimbólumként  használják.  A  maszkviselés  elterjedése
évtizedeken át nehezítette a rendőrség és a nemzetbiztonságiak
munkáját, míg el nem fogadták a honatyák a fülbevalóként vagy
fülbőr alá ültetve kötelezően viselendő parányi chipek használatát.

2042-től  számtalan  országban  már  törvény  írta  elő  az
állampolgárok  azonosítására,  egyének  helymeghatározására
kitűnően  alkalmas  chipek  beültetését.  Az  USA  és  az  Európai
Egyesült Államok / a széthullott Uniót később felváltó szervezet/
országaiba  való  bejutás  egyik  feltétele  volt,  hogy  ez  a  parányi
adatközlő ott lapuljon a beutazó személy fülében. A hatóságok úgy



öt-hat évig örülhettek ennek az újításnak. Egy ideig könnyebb lett
az  igazoltatás,  azonosítás,  nyomkövetés.  Egyes  cégek  olyan
ajtózárakat  kezdtek  gyártani,  melyekhez  nem kellett  kulcs,  egy
méterről  a  fülchip  jelzése  alapján  azonosították  a  belépni
szándékozókat,  és  csak  az  arra  feljogosítottakat  engedték  be
lakásba, garázsba, épületekbe. Könnyű volt megtalálni az elveszett
gyerekeket, elkóborolt, mentálisan zavart személyeket, kezdetben
még a bűnözőket is.

Később a bűnözők is léptek, begyűjtötték áldozataik chipjeit, a
sajátjukat meg lehetőleg eltüntették, amikor és ameddig tehették,
megpróbálták  büntetlen  előéletűével  helyettesíteni.  A  gyártók
ezután a chipen kívül íriszvizsgálót is építettek az ajtókba, újra
átmeneti  előnyt szerezve a bűnözőkkel szemben. Örök fogócska
volt  ez.  Az  utcákon,  közutakon,  aluljárókban  és  közlekedési
eszközökön  chip-  leolvasók  tömegei  ellenőrizték  a  közelükben
felbukkanókat,  s  ha  valakinek  hiányzott  az  azonosítója,  netán
elhunyt  személyét  viselte,  vagy  a  leolvasás  adatai  körözött
bűnözőre hívták fel a figyelmet, a készülékek lefotózták az illetőt,
közben riasztva a legközelebbi járőröket. A piti, kezdő bűnözők így
hamar  fennakadtak,  a  profi  nehézfiúk  viszont  hamar  kitalálták,
hogyan jussanak drága, nehezen beszerezhető, de nagyon hatásos
leolvasó-zavaróhoz.

Az egyik monitoron a napi hírek futottak, képbejátszásokkal.
Csupa  szokványos.  Lövöldöző  diák  egy  moziban,  12  halott,
negyvenöt sebesült. Jobboldali, magányos terrorista egy szigeten
74  táborozó  baloldalit  lőtt  agyon.  Repülőgép  -  robbantás,  240
halott.  Gerillák csoportos támadása itt,  magányos merénylő ott.
Vallási fanatikusok tüntetése, közben öten megerőszakolnak egy
riporternőt.  Robbantás  buszon,  hajón,  étteremben,  esküvőn.
Erőszak,  pedofília,  fojtogatás,  késelés.  Elköveti  kisebbségi  és
többségi,  idegen  és  családtag,  koros  és  fiatal.  Erősödnek  a
szélsőséges mozgalmak. Kínzás, csonkítás,  számtalan- különösen
aljas  indokból  elkövetett-  gyilkosság.  Csoda,  hogy  még  így  is



szaporodik  az  emberiség!

A legtöbb helyre már csak úgy lehet belépni, ha előbb az ember
áthalad  egy  testét  átvizsgáló  készülék  előtt,  s  azonosítja  egy
ujjlenyomat és egy íriszvizsgálat. Látják, mi van rajta, még a puszta
testét  is,  itt  már  nem létezik  szemérem,  háttérbe  szorította  a
terrortól való félelem. Ez jellemzi az iskolákat, de már az óvodákat
is, mióta ott is túszokat ejtett egy őrült. Ez lenne a létező világok
legjobbika? Nem, ez nem az, vagy csak keveseknek. Ezekhez kell
tartozni,  míg az egész rendszer össze nem omlik! Az erősek, a
gazdagok diktálnak, a többi jó, ha kedvére ugathat!

Vaskos,  megtermett  férfi  törtetett  Mills  irodája  felé,
megzavarva főnöke elmélkedéseit. Egyet koppintott az ajtón, majd
válaszra se várva nyomult nagy lendülettel befelé.

Főnök! Új figura tűnt fel a sakktáblán az Alapítvány- ügyben!

Portman! Kezdem unni a beköszöntéseit! A múltkor azzal jött,
hogy új csirke van a baromfiudvarban, előtte meg azzal, hogy új
lapok vannak a pakliban. Mindegyik esetben arról volt szó, hogy a
megfigyelt célszemélyek környezetében új alakok bukkantak fel.
Vagy nyugtasson meg, hogy most valami újat akar közölni, vagy ha
ugyanazt, akkor használja a szaknyelvet, amire tanították!

De főnök! Így sokkal emberibb, kedélyesebb, képszerűbb!

Nem költőnek alkalmazták! Jelentsen röviden! Kit látott, mit tud
róla, miért érdekes a számunkra?

Értettem.  Szóval  az  új  mókus-  bocsánat,  a  megfigyelt
célszeméllyel kapcsolatba került illető- egy ifjú rokon, mégpedig az
Alapítvány egyik nagyfőnökének, Charles Astornak az unokaöccse.
Jelenleg  épp  a  kedves  nagybácsijához  furikázik.  Lehet,  hogy
hosszabb ideig marad, és őt is bevonják az ügyekbe. Rá kellene
állni, míg lehetséges!



Miért tennénk? Érveket soroljon!

Az öcsköst Allen Astornak hívják. 31 éves, büntetlen, 182 cm
magas,78 kiló, kisportolt, az Oxfordra járt Rhodes- ösztöndíjjal, és
ugyanott,  négy  évvel  ezelőtt  doktorált.  Egyik  szakterülete  a
robotika, a másik a biofizika, mindkettő fajsúlyos terület, érdemes
rá odafigyelni! A srác nagyon okos, biofizikából doktorált, ráadásul
undorítóan gazdag. A különleges egyebek rovatba azt írták róla,
hogy kiváló memória, de ez szerintem értelmetlen, nekem is jó a
memóriám, rólam mégsem jegyezte még fel senki! A fiú hónapok
óta meglehetősen labilis idegállapotú: légi balesetben elveszítette
legközelebbi  hozzátartozóit.  Úgy  vélem,  mostani  helyzetében
könnyen befolyásolhatja egy olyan erős egyéniség,  mint  gyanús
bácsikája, akit már régóta figyelünk. Az ifjoncnak sok pénze van,
tehetséges, tehát veszélyes is lehet, ha vagyonát nem kívánatos
célokra fordítaná.

Azt  mondja,  sok  pénze  van?  Anyagi  téren  mennyivel  teheti
erősebbé a dúsgazdag nagybácsit vagy az Alapítványt ez a kora
harmincas éveiben járó úri fiú?

Nagyjából két- háromszázzal.

Kétszáz millióval? Nem kevés, de nem is vészes.

Két-  háromszáz  milliárddal!  Ennyi  a  fiú  jelenlegi  becsült
vagyona. A meghalt két testvér része, a szülők ingó és ingatlan
tulajdona,  részvényei,  és  az  összes  családi  befektetés  haszna.
Egyedüli örökös, akinek anyutól körülbelül nyolcvan- százharminc,
aputól százhúsz- száznyolcvan milliárd körüli összeg landolhatott a
számláján.  Ne  feledje,  főnök,  hogy  ez  a  família  a  világ
leggazdagabb  családjainak  egyike!  Adataink  szerint  negyvenöt
országban ötvenkét  bank,  153  kisebb-  nagyobb vállalat  termeli
számukra  a  profitot.  Több  hatalmas  részvénytársaságban  van
harmincöt-  hetven  százalék  közötti  részesedésük,  igazgatói,
vezérigazgatói, vagy épp elnöki fizetésük. A nem is olyan koros



nagybácsinak még ennél is nagyobb a vagyona. Vannak olyan kis
országok, melyeket szőröstől- bőröstől megvásárolhatna! Igaz, az
öreg egyelőre évente milliárdokat áldoz jótékonysági célokra, de
egy rossz döntése nagy zavart okozhatna.


