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Prológus
 

Nagytanács.

Mióta a Magellán a Világűr hullámait szeli, és ez kis híján 150 éve történik, mindössze ötször ült
össze.

Csak kivételes dolgok megvitatására, a Magellán Közösség számára életbevágóan fontos döntések
kidolgozására, véghezvitelére.

A vezérlőpultokkal, monitorokkal szegélyezett terem most is szűknek bizonyult, a Tanács tagjai és a
meghívott  konzultánsok  a  pult  forgószékein,  padokon,  összecsukható  székeken  szorongtak,
néhányan  a  bejárat  lépcsőfokain  kuporogtak.

Most itt voltak a Magellán Közösség választott vezetői, a Navigációs Testület, a Fegyveres Erők
parancsnoka, a civil szervezetek képviselői, a gazdasági irányítás; nem hiányoztak a két napilap — a
Star Mail és a Caminante főszerkesztői sem, valamint Juan Xavier atya és Wiliams tiszteletes.

— Kezdhetjük.  — Láng Ernő,  a  hat  hónapja  elsöprő  többséggel  megválasztott  parancsnok,  a
Magellán  űrobjektum kapitánya,  az  ovális,  másfél  méter  átmérőjű  központi  képernyő  előtt  állt
amelyen a kozmikus éj sötétjében a távoli csillagok, torz csillagképekbe csoportosulva, látszólag
mozdulatlanul állva jelezték a követendő utat. Ernő várta, hogy csendesüljön el az ilyenkor szokásos
moraj. Fiatal volt, alig 32 éves, magas, szőke, sportos alkatú, hangja csengő és tiszta, búzavirág-kék
szeméből korát meghazudtoló erő és határozottság sugárzott.

— Gondolom, mindnyájan tudjátok, miért jöttünk össze. Dédapáink, nagyapáink, akikre mindig is



tisztelettel gondolunk, a Föld emberisége sorsát, jövőjét alapvető módon meghatározó, felfedezőútra
vállalkoztak. Büszkék lehetünk az expedíció eredményeire, elődeink bátorságára, leleményességére,
türelmére és kitartására. A mi generációnk nem végzett felfedezéseket, de ránk hárult elődeink
eredményeinek feldolgozása és a Földre való eljuttatása. Minderre azért van szükség, hogy a Föld
szaporodó lakosságának hírt hozzunk új világok, új élettér létezéséről. De most, hogy a küldetésünk
vége felé jár, és újra itt vagyunk a Naprendszer közvetlen közelében, minden jel arra mutat, hogy a
Föld nem akar tudni rólunk. Pontosabban: közeledésünket, visszatérésünket teljes közöny övezi.

— Lehet, hogy technikai okokból — jegyezte meg Aziz Manat, a főnavigátor.

— Nem jön, hogy higgyem. Tudják, hogy itt vagyunk, jövünk, vagy legalább is kéne, hogy tudják.
Hat hónappal ezelőtt, amikor sikerült végre kimanővereznünk az Idő-csatornából, rögtön feladtuk az
első  QS-t.  Kaptunk  is  rá  választ,  pontosan  húsz  nap  múlva:  QS received,  OK,  your  purposed
trajectory — és az ajánlott pályaelemek. Az űrbóják automatáinak válasza. Rendben, végrehajtottuk
a szükséges pályakorrekciókat, s leadtuk a második QS-t. „Itt a Magellán, eredményes utunkról
visszatértünk, közelítünk a Naprendszer felé; Föld, válaszolj. Jött is a válasz, tizenhét nap múlva, egy
OK, újabb pályakorrekció, ennyi és semmi más. Laundenék többször is végigfuttatták az üzeneteket
a hullámfázis-analizátoron — a jelek gépi jellegűek, a legcsekélyebb szóródás nélkül, tehát az Űrből
erednek, nem a Földről. A mi QS-eink vagy nem jutottak túl a Föld légkörén, vagy senkit sem érdekel
a Magellán visszatérése.

— Vagy nincs ki válaszoljon...

Namuro Korita közbevetését mélységes csend követte.

— Bizony, ez is lehetséges.

— Mikor a Magellán útnak indult — tette hozzá Domenico Bianchi ezredes, a Fegyveres Erők
parancsnoka, tudjátok jól, hogy a Föld komoly problémákkal konfrontálódott...

— Túlnépesedés, krónikus szegénység, terrorizmus, fegyveres konfliktusok — folytatta Korita —
hogy a környezet állapotáról ne is beszéljünk. Ezért született meg az Exodus-terv.

— Tehát — vette újra át a szót Láng Ernő — minden jel arra mutat, hogy komolyan fontolóra kell
vegyük: mi a teendő, ha a Föld csakugyan nem akar, vagy nem tud bennünket visszafogadni.

— Sokan közülünk felteszik a kérdést, egyáltalában oly nagy szerencsétlenség, ha nem térünk
vissza a Földre? — ezt Simon Oti kérdezte, a Civil Szervezetek Tömörülésének soros elnöke, egy
nagydarab, sötét bőrű, göndör fekete hajú, középkorú ember. — Jól meglennénk mi itt, a mi kis
világunkban, a Magellánon. És senki sem akadályozhatja meg, hogy visszatérjünk a Lambdára és
megvessük ott a lábunkat. Ha már a Földnek nincs ránk szüksége...

— Nem tehetünk mást, vissza kell térnünk a Földre, ez a kötelességünk. Simon Oti kolléga felvetett
egy  kérdést,  ami  máskülönben  a  Magellán  tervezőinek  és  mind  a  kétezer  ötszáz  lakójának
dicséretére válik. Csakugyan, mi, itt és őseink is kezdettől fogva otthonosan éreztük magunkat, egy
földi  városhoz,  egy kis államhoz hasonló közösségben. De mindez csak addig fog tartani,  amíg
visszatérünk a Földre, a Föld lakói alkotta nagy közösségbe, amelynek a neve: Emberiség.

— Akik tudni sem akarnak rólunk! — jegyezte meg Bianchi.

— Vagy az érkezésünk híre nem jutott le a Földre — tette hozzá Aziz Manat.

— Vagy az Emberiség megszűnt létezni.



— Igen — összegezte Láng Ernő. — Mind e három lehetőség fennáll. Most azért ültünk össze, hogy
döntsük el, mi a teendő, ha e három feltételezés részben vagy egészben igaznak bizonyul. Ez lesz a
Nagytanács ülésének egyetlen napirendi pontja. S miközben sorra veszünk minden tételt, pro és
kontra, emlékeztetem a tisztelt résztvevőket: összejövetelünket úgy időzítettük, hogy a mai napra
esedékes a válasz az utolsó QS-re, amelyben röviden összefoglaltuk az expedíció eredményeit és
nyomatékosan kértük, hogy ne az űrrobotok, hanem a földi irányító központ válaszoljon érdemben.
Tehát az első feltételezés: a Föld nem kapta meg a jelzéseinket.

A vita  megkezdődött.  A résztvevők,  minden felszólaló  tudása szerint,  vagy az  általa  képviselt
egység szemszögéből, elemezte a helyzetet, mérlegelte a következményeket, ajánlásokat tett — s így
folytatódott órákon át, miközben a Magellán többi utasa TV-n követhették a vitát, akár hajdanában a
földi parlamentek üléseit.

Láng Ernő előtt a műszerpulton kigyulladt egy apró zöld fény.

— Igen, Chris, értem, kösz... — s a tanácskozók felé fordult. — Figyelem, megjött a várva várt földi
üzenet. A dekódolás folyamatban van — Chris, ha kész vagy, küldd fel a C-monitorra.

Pár perc múlva a központi monitoron a csillagképek eltűntek, a képernyő kivilágosodott és a kék
mezőben megjelent egy rövid szöveg.

„Üzenetüket megkaptuk, de garanciákat kérünk arra, hogy csakugyan a Magellánról jeleznek. A
közölt tények kiértékelése folyamatban van. Kérjük az utasok névsorát és a rakomány tételes leltárát.
Ajánlott pályaelemek mellékelve.

Carlos Vileda

a Niels Armstrong Bizottság titkárságától”

— Hát ennyi az egész.

— Úgy néz ki, hogy se díszkapu, se piros szőnyeg, se fúvószenekar nem vár ránk — jegyezte meg
Mónica Seguiero, a Caminante főszerkesztője.

Szavait csend követte, csend mint a templomban, a szentbeszéd és a Hiszekegy között.

Csak nagy sokára szólalt meg Korita.

— A Föld tehát él. De félek, ez már nem az a Föld, amelyről őseink útra keltek, és amire áhítattal
gondol mindenki. E rövid kis szövegből sok mindent ki lehet olvasni.

— Így igaz — tette hozzá Domenico Bianchi. — Ügyeljünk magunkra, míg nem késő!

— Gondolom nem olyan vészes a dolgok állása, hogy mindjárt a kardunkhoz kapjunk — jegyezte
meg Roman Lerescu, egy idős úr, a Magellán gazdasági ügyvezetője. Próbáljunk meg szót érteni a
lentiekkel — hisz elvégre nem jöttünk üres kézzel. A névsor meg a leltár szerintem egy képtelenség.
De feltételezem, hogy a nevezett Vileda úron kívül még találunk tárgyalóképes partnereket a Földön.

— Akkor folytassuk a vitát — ajánlotta Láng Ernő. A Föld létezik, de... fura módon viselkedik.
Lássuk, mi a teendő.



I. Az Egység
 

— Józsi...

Lágy,  simogató,  bársonyos volt  a hang, egy jól  ismert,  de már-már elfelejtett  suttogás,  amely
valahonnan a mélyből, az éj sötétjének egy meghatározhatatlan pontjából hallatszott, vagy talán
onnan, belűről, az álmok helyhez és időhöz nem kötött világából, a múltból, amely időnként jelenné
testesül, a nehezen meghatározható, hullámzó, zavaros öntudatból.

— Józsi...

— Igen, Édesanyám...

Joe, a 12. számú Egység negyedik emelete 656 sz. hálófülkéjének védence lassan, óvatosan hanyatt
fordult és tágra nyitotta szemeit.

A hálófülke félhomályában, a LED-ek zöld lüktetésében csak a fölötte húzódó hálóhely konzolja, az
alumínium-hágcsó és  a  szemközti  fal  bordázata látszott.  A hálófülke tompa neszeit  elnyomta a
szellőztető-berendezés halk moraja. Alulról Prat elfojtott sóhajokhoz hasonló lélegzete, felűről Kitty
ütemes szuszogása hallatszott, s időnként a legfelső fekhelyről Sid rövid horkolása és mocorgása. Joe
lehunyta a szemét, jobb oldalára fordult és elkezdett gondolkozni.

Mióta van ez így? — nem tudta. Egy hónapja, vagy két hete? Itt, benn, az eseménytelen napok,
éjszakák egyhangúan követik egymást, nem történik semmi, amihez a napok, hetek, hónapok, netán
évek folyását rögzíteni lehetne. Egy este, a második váltás után, nem tudni miért, nem volt kedve
vacsorázni. Az étkezde pultján hagyta a kis műanyag-tálcát, a ropogós kekszdarabokat, a rózsaszínű
krémmel megkent szendvicset, a pohár narancsízű üdítőt... S éjjel — életében először — álmodott!

Álmodott. A bölcsődében találta magát, érezte a tejes kakaó édeskés illatát, a műanyag-székecskék
hűvös tapintását s anyja meleg, bársonyos, cirógató kezét.

— Józsi...

Aztán egy ének foszlányait vélte hallani:

— Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta...

Mi az, hogy csikó? Hát az, hogy nyereg? A csikó, fiacskám, egy kicsi ló. A ló kisfia. És mi az, hogy ló?
A ló, az egy állat. Négy lába van, szőre és farka és feje és szeme és füle — így, ni. Ez meg itt, a
nyereg. Erre ül a lovas. A színes ceruza furcsa vonalakat húzott a papírlapra. Itt van a szája. Füvet,
szénát eszik vele. És mi az, hogy fű? Ez, ni. A fű a földből nő ki. Zöld. Ha levágják és megszárítják,
akkor széna lesz belőle. És te ezt honnan tudod? Onnan, hogy láttam, mikor kicsi voltam. Mint én?
Mint te. Nekünk is volt. Lovatok? Igen. Dédnagyapádnak. Dédnagyapa: az én apámnak az apjának az
apja. Ne felejtsd el azt a szót: Kecskemét.

Furcsa szó, furcsa beszéd. Te másként beszélsz, mint a többiek.

Igen, ez magyar beszéd. A többiek angolul beszélnek. Te is angolul beszélsz. De azt ne felejtsd el,



hogy ló, fű, széna, zöld, barna, anyám, Kecskemét...

Én vagyok a te édesanyád. Az én nevem: Molnár Kati, a te neved: Molnár József. Józsi.

— Igen, Édesanyám.

És az álmok jöttek. Minden éjjel.

Egyszer álmában kint volt. Kint. Az ég kék. A fű zöld. Az ott egy fa. A fán levelek. Fúj a szél. A
levelek mozognak. Látod, ott jön egy fehér felhő. A felhőből esik az eső.

— Igen, Édesanyám...

Ez mind kint van, mi meg bent vagyunk.

Igaz,  később,  az iskolában azt  tanulták:  kint  van egy csúf,  rossz,  világ,  hideg,  ellenséges,  az
emberre  úton-útfélen  veszélyek  leselkednek,  nincs  étel,  nincs  narancs-üdítő,  nincs  kényelmes
alvófülke.

Itt, benn van étel, van ital, meleg van, védelem, sok-sok ember, rend, tisztaság. Úgy hívják ezt a
világot, hogy az Egység. The Unit.

Mindent  megkapsz,  amit  kívánsz.  Csendet,  nyugalmat,  biztonságot,  szórakozást.  Minderről
gondoskodik az Egység.

— Édesanyám, mi van kint ? Mesélj!

— De csak halkan,  fiacskám.  Kint  van a  Világ.  Erdők,  mezők,  házak.  Sok ház az  egy város.
Kecskemét. Víz folyik, sok víz: az egy folyó. Duna, Tisza.

— És mi miért vagyunk bent és nem kint?

— Nagyapád akarta ezt így. Azért, mert kint sehogy sem tudott boldogulni. Házát elvették, nem volt,
hol lakjon, nem volt hol dolgozzon. Nem volt mit enni. Az én anyám meghalt. Akkor aztán jött egy
bácsi. Azt mondta: gyertek velem. És nagyapád megfogta a kezemet és mindketten idejöttünk azzal a
bácsival.

— Hol van most a nagyapám?

— Bizony én nem tudom. Én az iskolába kerültem. Ott csak gyerekek vannak. És számítógépek.
Computers.

— És az én apám hol van? Vagy nekem már nem is volt apám?

— Neked is volt apád, Józsikám. Csakhogy én nem tudom, hol van. Mi csak egy hónapot töltöttünk
együtt.

— Egy hónap, az sok vagy kevés?

— Nagyon kevés. Nagyon-nagyon kevés...

—...

— Fiacskám, ne felejtsd el:  a  nevedet,  az  igazi  neved Molnár József.  De ezt  csak magadnak



mondogassad. Halkan. Mert itt téged Joe-nak hívnak. Dzsó. És ne gondolkozz túl sokat. És főleg ne
túl erősen. Mert az nem jó.

— Miért nem jó?

— Mert aki túl sokat gondolkozik, azt kiteszik az Egységből.

— Miért?

— Nem tudom. Apád épp’ hogy elkezdett gondolkozni...

— És kiküldték?

— Úgy gondolom, ki, de nem vagyok még biztos, hogy nincs-e itt a közelben. Néha álmomban
megjelenik... És másnap nagyon szomorú vagyok, de te azért te csak gondolkozzál. De csendben,
halkan. Mintha suttognál. És ne felejtsd el, én vagyok a te édesanyád. És én téged nagyon szeretlek.
Ha már nem leszel velem, akkor is jussak eszedbe.

Kecskemét, ló fű, nyereg, folyó, város. Molnár Kati. Molnár József.

Miért pont most jutott mindez az eszembe?

Édesanyám. Emlékszem rád. Olyan voltál, mint a többi felnőtt, de mégis mintha más. A hajad rövid
volt, mint mindenkinek. Szőke, mint majdnem mindenkinek. A ruhád is olyan volt, mint a többié. Igen!
A szemed, az más volt. A szemed nézése. És a beszéded. Mikor leültél mellém a kis székre. Józsi.
Nem Joe. Beszélgessünk. Mondd utánam: Ház. Ablak. Utca. Fa. Fúj a szél. Esik az eső. Esik a hó. Tél.
Tavasz. Virág. Méhecske. Kert. Udvar. Kecskemét.

— Bolond vagy,  Kate,  úgyse fog ez megtanulni  in Hungarian.  Mire jó ez? A végén kitesznek
mindkettőtöket...

...

— Ébren vagy, Joe?

Ez Prat bácsi, az alatta lévő fekvőhelyről.

Szavait  a  szellőztető-berendezés  háttérzajánál  csak  egy  picit  hangosabban  suttogta,  de  Józsi
meghallotta és felé fordult.

— Igen, Prat...

— Ne gondolkozz olyan harsányan. Ha már én érzem, a Computer is észlelni fogja...

— Itt benn nincs szenzor.

— Ki tudja? Mindenütt vannak rejtett szenzorok...

— Lehet, hogy igazad van. De mondd, miért oly nagy baj, ha kiküldenek valakit?

— Biz’, az nagy baj, Joe. Nagy baj. Főleg számotokra, akiknek a szülei sőt a nagyszülei is itt éltek az
Egységben.

— Miért?



— Mert kint nem volnátok képesek élni. Nem azért, mert nem kapnátok enni, vagy nem lenne mit
dolgoznotok.  Hanem,  mert  nem vagytok  képesek  önállóan  dönteni.  Itt  benn mindent  elintéz  a
Computer.  Helyettünk  gondolkozik,  dönt  és  utasít.  Irányít.  Vezet.  Kint  mindezt  magad  kell
elvégezned.

— És te, Prat bácsi?

— Most hallgass, ne kérdezz, majd később elmondom.

A szerelőszalagnál Józsi Prat és Kitty között ült. Kitty a szerelőcsarnokban áradó zenét hallgatta
vagy legalább is úgy tűnt, hogy hallgatja. Gépiesen tett-vett, néha kiegyenesedett, vagy a széke
támláján igazított valamit. Néha pedig megvakargatta a bal füle tövét. Ilyenkor valami mosolyféle
látszott az arcán és azt mondta magában: Ha. A klubhelyiségben rendszerint egy fotelben hevert és a
zenét hallgatta. Vagy nem hallgatott semmit. Kifejezéstelen arccal bámult maga elé. Néha helyet
foglalt az egyik vagy másik nagy képernyő előtt, nézte, nézte az adást — de nem tudni, értett-e
valamit belőle.

Prat Józsi jobbján dolgozott; barna kezei szorgalmasan tettek-vettek a műszeres pulton, pillanatok
alatt elvégezték a chip  beszerelését,  aztán a következő modulra várva, hol a szerszámai között
matatott, hol a chipeket rendezte, hol a munkaasztalon dobolt.

Az  első  éjszakai  beszélgetést  követően  Józsi  várta,  hogy  folytatni  fogják  a  beszélgetést  a
szerelőszalagnál, esetleg a klubban, de erre csak több napnyi várakozás után került sor.

Egy bugyuta, réges-régi indiai videofilmet vetítettek az egyik képernyőn amikor, mintegy véletlenül,
Prat Józsi mellett foglalt helyet.

— Badarság. Ezek a filmben egész mást mondanak, mint amit a szinkron szövegel.

— Ezt te honnan tudod?

— Látom az ajkukon, mit beszélnek. És értem a nyelvüket, a hindit.

— Tehát te hindi vagy?

— Olyan, mint hindi, nem létezik. A hindi csak egy nyelv a sok közül. Ha azt mondanám, hogy indiai
vagyok, azzal se mondanék sokat. Még most is, miután hétszáz millió indiai dolgozik a Rendszerben,
még mindig százegynéhány népcsoport él India területén. Én magam szikkimi vagyok.

— Nem tudom mi az.

— Tudod, hol van Szikkim? Hallottál a Himalájáról?

— Igen. Tanultunk valamit róla az iskolában. Valami hegyek, ha jól emlékszem.

— Nos, a Himalája a világ legmagasabb hegyeinek láncolata. India e hegyek déli-délnyugati lábánál
kezdődik. India egy kis része, Szikkim tartomány, bent van e hegyek között. Magas, sziklás hegyek,
mély, szakadékos völgyek, kis települések országa ez, ahol még most, a XXIII. század elején is az
emberek a természet ölén élnek és dolgoznak. És gondolom, a maguk módján boldogulnak az életben.

— Akkor te mit keresel itt, köztünk?

— Mindjárt elmondom. Az én igazi nevem: Sri Pratap Namghial. Én vagyok az utolsó choigal.



— Hát az meg mi?

— Nem mi, ki. Mikor Szikkim még önálló állam volt, ezt az államot egy uralkodó, a choigal vezette.
Mondjuk, egy herceg. De a huszadik század vége felé az akkori choigalt elkápráztatta az európai és
az amerikai életmód, minden áron modernizálni akarta az országát, de ennek az lett a vége, hogy a
hercegség elvesztette függetlenségét és India része lett. A fővárosa, Gangtok csakhamar virágzó
központtá vált,  a déli  településeket elözönlötték az idegenek, nepáliak, bengáliak, muszlimok; a
hegyeket pedig a turisták. Csakhogy a beindult gazdasági fejlődés hamarosan megtorpant, a zord
hegyvidék nem kedvezett a gyors meggazdagodás reményében odasereglett kalandoroknak. Viszont
a „modernizáció”,  no meg a herceg amerikai  származású felesége elvitte az uralkodóház teljes
vagyonát, a birtokát is, amely jóformán az egész országot magába foglalja, s ezt súlyos jelzálog
terheli. Egyszer aztán mi, az utolsó uralkodó ükunokái, fejünkbe vettük, hogy kiváltjuk a birtokunkat,
a családunk még létező javait és megpróbálunk önállóan rendelkezni vele. Hát erre kell az én millió
dollárom.

— Egymillió dollár? Honnan ennyi temérdek pénz?

— Aki egy Egységben ledolgozik huszonöt évet, kerek egy millió dollárt kap kézhez. Mit csodálkozol,
erről még nem hallottál?

— Én bizony nem.

— Sok mindent nem tudsz te, Joe fiam... Jódzsi, ahogy az imént mondtad, hogy hívnak...

Most, az éj csendjében tudja, hogy Prat is ébren van, de most nem kíván beszélgetni. Azt is érzi,
hogy barátjának komoly gondjai vannak.

Hogy is  mondta  a  múltkor?  A choigal  birtokai...  millió  dollárok.  De mire  jó,  ha  valaminek a
tulajdonosa vagyok? Az iskolában egész mást tanultunk.

Iskola.  Az  első  napokra  jóformán  nem  is  emlékszik.  Csak  egy  tompa,  nyomasztó,
megmagyarázhatatlan, mélységes szomorúságra, egy végtelen hiányérzetre. Mert egy nap, miután
édesanyjával a szokásosnál is többet beszélgetett, az óvoda nagy képernyőjén megjelent néhány
világító nagy betű.

— Gyerekek, sorakozzatok fel a bal kijárathoz. Kezdődik a Nagy Teszt.

Édesanyja  remegő  kézzel  ölelte  át,  sokszor,  sokszor  megcsókolta,  arcán  könny  patakzott.  —
Józsikám, én egyetlenem... Ne felejtsd el édesanyádat...  menj, boldogulj,  Isten áldjon meg, édes
fiacskám! — A többi óvó néni erőszakkal tépte ki anyja karjai közül és tuszkolta be kabinba. Akkor
látta anyját utoljára.

A tesztre nem emlékszik, a többi hasonlóra sem, válaszként a képernyő villogásaira találomra
nyomogatta a betűket, gombokat. Arra viszont jól emlékszik, hogy az egyik ilyen teszt után két kis
barátjának  nyoma  veszett.  Különösen  az  egyiket  hiányolta  igazán,  napokon  át  leste,  hátha
valahonnan előkerül Niels, de soha többé nem látta viszont. Niels virgonc, intelligens, élénk eszű
fiúcska volt, állandóan izgett-mozgott, pillanatok alatt elkészült a feladványaival, mesés gyorsasággal
nyomogatta a billentyűket és verhetetlen volt a délutánonként rendezett számítógépes játékokban.
Az iskolás évek folyamán még három társától kellett búcsút vennie, egyszerűen eltűntek a tesztek
során. Ki tudja, hol vannak most.

Unalmas, érdektelen volt ez az iskola. Első évben még volt élő tanító néni, egy idős, egykedvűen
motyogó, ásítozó nőszemély, tőle tanulták meg a képernyőn megjelenő betűket és a rövid, buta kis



szövegek olvasását. Állandóan károgott: Nem beszélgetünk, gyerekek, figyeljetek a képernyőre, a
képernyőre. Valahányszor képernyőt lát — s ez naponta sokszor előfordul — a tanító néni rekedt,
ellenszenves hangja cseng a fülében.

Később már csak a monitorok és a terem nagy képernyője felügyelte a tanulókat, kisebb-nagyobb
sikerrel. A nyolc-tíz éves nebulók nem vették túl komolyan az időnként felvillanó figyelmeztetéseket:
Hors, ülj nyugton, Nick, ne beszélgess padtársaddal, Mye, menj a helyedre, Clark, csillapodj... Matek:
néhány számolási feladat, a négy alapművelet, háromszögek és négyszögek, s az utolsó évben pár
szó az egyenletekről. Írás: a billentyűzeten, olvasás a képernyőn, rövid fogalmazási gyakorlatok,
üzenet-felismerés. Ez utóbbi két éven át, nap mind nap. A többi tantárgy? Unalmas audiovizuális
előadások az emberiség történelméről, a Föld hegyeiről és vizeiről, az állatokról és a növényekről, a
technika fejlődéséről.  Jóformán semmi az emberi testről.  Néhány teszt,  az eredmény: O.K.,  Joe,
rendben van, add át a helyed a következőnek.

Negyedikben  kezdődött  a  Szakma.  Ötödikben  kétnaponta,  hatodiktól  kezdve  naponta:
számítógép-használat, konverzió, parancsok, interaktív kommunikálás. Kábé így: ha a képernyőn
megjelenik ez, akkor a tennivaló az. Órákon át gyakorolni ugyanazt, ezerszer és ezerszer.

És  a  Viselkedéstan.  A  Behaviour.  Időnként  élő  tanárral.  Ismétlések,  naponta;  hetente  teszt,
pontozott kiértékelés.

Hogy is volt?

Az Egységben öt fő erény, hét fő vétség létezik.

Engedelmesség, Tisztaság, Szorgalom, Nyugalom és Bizalom.

Aki az öt fő erények szerint él, azt az Egység minden bajtól megóvja, lelke háborítatlan, gondolatai
nyugodtak,  közérzete  kellemes,  lelkiismerete  tiszta.  Társai  szeretik,  segítik,  barátságosak  vele
szemben. Napjai változatlanul, csendes boldogságban követik egymást.

Engedetlenség, Kíváncsiság, Szemtelenség, Izgágaság, Tisztátalanság, Restség.

Aki nem tartja magát távol ezektől, nyugtalan lesz és elégedetlen a sorsával, gonosz gondolatok
születnek a fejében, napjai izgalomban és rettegésben telnek, társai utálkozva fordulnak el tőle, s a
végén az Egység kénytelen kizárni magából, mint káros, romlott egyént, aki nem csak a szűkebb
környezetének, hanem az egész Egységnek is felmérhetetlen károkat okozhat...

Az ember legaljasabb, legveszedelmesebb vétsége a Birtoklás. Az Egység mindenkit bőségesen
ellát mindennel,  amire szüksége van. Aki ennél többet kíván, azt a társaitól  akarja elvenni.  Az
Egységben minden mindenkié, a ruházat, a szerszámok, a klub monitorai és elektronikus játékai. Ha
eszedbe jutna valamit elvinni, magadévá tenni, az másnak hiányozna. És végül, mire is lenne jó? Hisz
az öltözékedbe, a hálófülkédbe nem rejtheted el, a markodban nem tarthatod, mit is csinálnál vele?

Bent és kint.

Igen, létezik egy világ az Egységen kívül is.  A Föld lakói valaha mind kint éltek, küszködtek,
boldogtalanok voltak. A zord északi hegyek felől minden évben hideget, havat, fagyot hoz a szél.
Azután, rövid tavaszt követően, forró levegő áramlik a déli sivatagok felől, az emberek szenvednek a
hőségtől, a szomjúságtól; a Nap leperzseli a bőrüket, időnként viharok dúlnak, a szélvész mindent
elsöpör, a folyók kilépnek a medrükből, elöntik az emberi településeket. Betegségek pusztítanak
szerte a világon. Az embereknek gyakran nincs mit enniük, nehéz munkát kénytelenek végezni, meg
kell küzdeniük minden falatért, minden nyugodt percért, nem csak a mostoha természettel, hanem



gonosz  társaikkal  is;  bántják,  verik,  ölik  egymást,  közben  mindent  beszennyeznek,  pusztítják
egymást és a természetet.

De a kint élők között is vannak jó emberek. Önfeláldozó, hősies munkájuk eredményeként eljön
majd az idő, amikor megszelídül a zord természet, újra lakható lesz a Föld, megteremtik a békét és a
jólétet. Akkor, de csak akkor fognak megnyílni az Egységek kapui és mindenki boldogan fog élni a
világon. Addig is az Egységek lakói, a Védencek — the Protected ones  — szorgalmas munkával
segítik  a  kinn  lévő  és  küzdő  embereket,  ellátják  őket  szerszámokkal,  gépekkel,  különböző
eszközökkel, fogyasztási cikkekkel.

Néha  megtörténik,  hogy  a  kint  lévők  közül  egyesek  belefáradnak  az  önfeláldozó,  kíméletlen
munkába és ilyenkor befogadják őket az Egységek egyikébe. Boldogan hagyják maguk mögött a kinti
zord világot és életük végéig hálásak, hogy élvezhetik az Egység védenceinek bizalmát, szeretetét és
gondoskodását.

Az Egységben kétféle védenc él. Az Egység túlnyomó többségét képviselő jó védencek sorsukkal
meg vannak elégedve, lelkiismeretesen végzik munkájukat, őszintén válaszolnak a tesztekben feltett
kérdésekre, nem zaklatják társaikat ostobaságokkal, nem hangoskodnak, nem kíváncsiskodnak, nem
különcködnek, nem rongálják a berendezéseket, rendet és tisztaságot tartanak maguk körül.

Vannak olyan védencek is,  akik különböző okokból nem hajlandók beilleszkedni a közösségbe.
Hangoskodnak,  kérdezősködnek,  elégedetlenek,  elvonják  társaik  figyelmét  okoskodásaikkal,  a
képernyők utasításait állandóan bírálják, rendetlenek és restek, hanyagul dolgoznak... Sajnos, ilyen
védencekre nincs szükség az Egységben, a tesztek során előbb vagy utóbb kiszűrik őket és mehetnek
külső munkára. Egy védenc számára ez a legnagyobb büntetés.

Józsi többször is elgondolkozott mindezeken. Valami sehogy sem illett bele a képbe. Itt van például
Prat bácsi. Ő birtokolni akar, nem is keveset — egy egész kis országot! — de mire kell az neki? Mit
lehet egy országgal csinálni? S ha már olyan szerencsés ember, hogy befogadták az Egységbe, miért
akar mégis kimenni, a zord hegyek közé, mikor itt olyan jó dolga van? És anyám mit akart mondani
azzal,  hogy  Kecskemét?  —  Ha  nagy  leszel,  próbálj  kijutni  innen!  —  mondta  többször  is.  Ha
csakugyan  annyira  rossz  kint  lenni,  miért  küld  engem  oda?  Egy  anya  nem  kívánhat  rosszat
gyermekének. Máskülönben, ha oly pompás dolog itt benn élni, miért nem jön be mindenki?

Nehéz kérdések, ki tudná őket megválaszolni? Gondolatai összekuszálódtak, mint megannyi színes
huzal az általuk szerelt modul hátoldalán... de már nem bírt elaludni, érezte, hogy vége van az
éjszakának, nemsokára jön az ébresztő.

Csakugyan, halk csipogás a legfelső fekhely felöl. Halk, fémes csipogás, alig hallható szöveg — Sid
kinyújtózkodik, felnyög (az utóbbi időben többször is nyögdécselt, valami fáj neki, de soha senkinek
sem beszél róla) — nagy nehezen lemászik az alumínium-hágcsón, megvakargatja szőrös lábszárát és
elindul a fürdőfülke irányába, közben ráérősen lazít a hálóköntöse tépőzárain.

Zuborog a víz a fürdőfülkében, halk zúgás, aztán kattan egy zár, megnyílik a fülke kinti ajtaja.

Újabb csipogás, közvetlenül Józsi fölött: Kitty testvérünk, ébredj, vár az Egység, vár a munka, jó
reggelt! Néhány ásítás, mély sóhaj, motoszkálás — az alumínium-hágcsón megjelenik Kitty meztelen
lába, tömpe lábujjai, vastag bokája, húsos vádlija, majd a hálóköntöse szárnya. Még mielőtt kinyílna
a fürdőfülke automata ajtaja, hanyag mozdulattal leveti a hálóköntösét, a LED-ek félhomályában látni
lehet lapos melleit, vastag combjait, gyér szőrzetét a pocakja alatt.

Végre, ez nekem szól a falba szerelt kis hangszóróból: Joe testvérünk, ébredj, vár az Egység, vár a



munka, jó reggelt!

A fürdőfülkébe alig hogy behelyezte az összegöngyölt hálóköntösét a rekeszébe máris működésbe
léptek a falakra szerelt fúvókák, és pillanatok alatt ellepte az illatos, langyos hab. Józsi kisgyermek
kora óta irtózott a habtól, mindig attól félt, hogy a szemébe megy, viszolygott a fehér, buborékokkal
teli, de amúgy súlytalan és alaktalan tömegtől s mindig megkönnyebbülve fogadta a zuhanyokból
kiáradó  vízsugarakat  majd  a  zuhanyozást  követő  meleg  légáramlatot.  Közben  megragadta  a
villanyborotvát és végigpásztázott vele az állán, az orra alatt és az arcán fel, a füle tövéig. A szokott
rekeszben ott  van az overallja,  csak bele kell  bújni,  két  mozdulattal  megerősíteni  az öntapadó
pántokat, felhúzni a vászontalpú lábbelit és máris pattan a külső ajtó, gyerünk szaporán, az idő
ilyenkor borzasztó gyorsan telik, kell a fülke Prat bácsinak.

Megvárom, hisz az öreg mindig oly szaporán végzi a toalettjét.

A keskeny folyosón a szomszéd hálófülkék lakói vonulnak mind egy irányba, friss, vagy vontatott
léptekkel, de legtöbbjük unott képpel mered maga elé, tudomást se vesz az ajtó mellett ácsorgó
fiatalemberről, csak egy idősebb ember, Tim bácsi szólítja meg: Hello, Joe, nem jössz? — de választ
nem várva, elcsoszog a távoli kijárat felé.

— Hello, Prat. Gyere, vár a reggeli, vár a munka.

— Engem bizony már nem sokáig vár, az biztos. Számításaim szerint nemsokára, a következő napok
folyamán szabadulok.

— Úgy beszélsz, mintha örülnél neki.

— Hát mondjuk, örülök, habár mi tagadás, kissé izgulok. Az átállás, a külső életmód újrakezdése
miatt. Nem lesz könnyű, az is biztos.

— Mondd, mire kell neked az a ... hogy is hívják, hercegség?

— Mert az az én tulajdonom. Az őseimtől örököltem, az enyém. Most alkalmam lesz rendelkeznem
fölötte.  Testvéreimmel együtt  rendbe hozzuk a gazdaságot;  munkát,  megélhetést  biztosítunk az
embereinknek. És élhetek az életem végéig szeretett hegyeim ölén, alattvalóim között, a Himalája
kék ege alatt.

— De Prat, az Egység...

— Ugyan, Joe. Ezt nem nekem találták ki. És félek, neked sem.

— Számomra ez az egyetlen létező életmód.

— Majd ha másként gondolod, jusson eszedbe az öreg Prat, Szikkim, a Himalája.

— Kösz, de én akkor is Kecskemétre fogok gondolni.

— Ne feledd, kinn nehéz élet vár rád. És azt sem, hogy innen kijutni nem könnyű dolog.

A hosszú folyosó végén rövid időközökben nyílt és zárult az automata ajtó. Józsi belépett a kis
fülkébe, jobb keze mutatóujja begyét az érzékelőre tette és várt pár pillanatig.

OK, Joe — villant fel a kis képernyő és máris nyílt az ajtó a szerelőcsarnok előterébe, ahol a fal
melletti konzolon, műanyag tálcákon várta már a szokásos, proteinekkel dúsított kétszersült és a
narancsízű,  vitaminozott  üdítő.  Pár harapás,  néhány korty a kellemes ízű,  gyöngyöző italból  és



kezdődhet a négy órás első műszak.

A gongütést követően megindult mind a nyolc futószalag és felcsendült a friss, ritmusos zene — a
dobozszerű modulban hol itt, hol ott, a megfelelő helyre került egy-egy chip, csatlakozó, elosztó,
nyomtatott  áramkör,  ellenállás  vagy  kivezetés.  A  szalag  végén  pedig  a  kész,  minőségileg
leellenőrzött modul elfoglalta a helyét egy kartondobozban és rásodródott a konvejerre, amely aztán
továbbvitte az alsó szintek felé.

 

— Kim Templar, please.

A váróterem ajtaja kitárult és benn, a tesztfülkében felvillant egy monitor.

A váróteremben nyolc különböző korú személy üldögélt a fal mellett húzódó műanyag-pamlagon,
kettő egy folyóiratokkal, prospektusokkal teli asztalka mellett, egy magas, fekete hajú, barna bőrű
fiatalember a szürke tapétás falnak támaszkodva várt. Neve hallatára mandulavágású szemével még
egyszer  végigtekintett  a  teremben  ülő  embereken,  megállapodott,  mintegy  búcsúzásképpen  az
ablakon túl látható park virágágyásain, a szélben rezgő nyárfa ezüstös levelein és a tesztfülkébe
lépett. Mögötte kattanva zárult az ajtó.

— Sit down and relaxe, please.

Üljön le és lazítson.

Akár az eddigi, számtalan teszt kezdetén. Ilyenkor az ember kikapcsolja a gondolatait, egy sima
szürke tárgyra, mondjuk egy labdára, vagy egy golyóra gondol, és mély lélegzetet vesz.

— Minden rendben?— jött a kérdés a monitoron.

Kim lenyomta a billentyűzeten az Y betűt.

— Csatolja a homlokára és a bal csuklójára a szenzorokat, OK?

Az érzékelők fémes érintése mindig is kellemes, hűvös bizsergéssel járt, de most, nem tudni miért,
a várt kellemes érzés elmaradt.

— Biztos abban, hogy végig akarja csinálni a tesztet?

Rutinkérdés. Persze, hogy akarja.

— Y.

— Ön valóban tagja kíván lenni egy Egységnek ?

— Y.

— Tudja, mit vár öntől az Egység?

— Y.

— Kérem, sorolja fel a kötelezettségeit.

Kim, gyakorlott számitógép-kezelőnél szokatlan módon, két ujjával, lassan, betűről betűre bevitte



az ismert szöveget, még egy helyesírási hibát is produkált. A computer méri az időt és pluszpontokat
ad a hibákra. A gyors, pontos szövegelés egyáltalán nem kívánatos.

— Most sorolja fel a tilalmakat.

— Engedetlenség, Kíváncsiság, Szemtelenség, Izgágaság, Restség.

— Még van egy.

— Igen... s hosszas gondolkozás után beütötte: tisztlanság.

— Kérem, sorolja fel a kintről jövők kötelezettségeit!

— Diszkréció, Elfogulatlanság, Szerénység, Lemondás.

— Mit ért ön a diszkréció alatt?

— Nem beszélek a kinti életemről.

— Mi az, hogy elfogulatlanság?

— Nem hasonlítom össze a benti életet a kintivel, és akárki teszi ezt előttem, nem mondok róla
véleményt.

— Beszéljen a szerénységről.

— Nem dicsekszem semmivel, amit kint vagy bent tettem.

— Miről mond le?

— Mindenről, ami kinn van.

— Meddig vállalja a közösségi életet?

— Huszonöt évig vagy életem végéig.

— Ha valami okból kifolyólag idő előtt kénytelen elhagyni az Egységet, mi történik a keresetével?

— Az az Egységé marad, teljes egészében.

— Felelőssége tudatában kérem, erősítse meg az előbbi állítását.

— Megerősítem.

— Kész részt venni önként az utolsó training-programban?

— Igen.

— Ha mégis meggondolta magát, nyomja le az Escape-t. Ha pedig nem, nyomja le az Enter-t.

— Enter.

— Wait... Wait... Wait...— hunyorgott a képernyő hosszú percekig aztán felvillant — Test program
accomplied. Welcome in FTP. Kezdődhet tehát a FTP, a Végső Felkészítő Program.



A tesztfülke egyik oldalajtaja megnyílt és Kim átlépett egy keskeny, gyéren megvilágított folyosóba,
amely egy lifthez vezetett. Megérintette a háromszögletű hívógombot, a liftajtó kinyílt és rögtön be is
csukódott mögötte. Rövid süllyedés — és máris célba ért — egy fénycsövekkel kivilágított, szürke
lapokkal kicsempézett peron és a két kocsiból álló automata metrószerelvény. Az első kocsiban
három személy, a másik üres.

Furcsa szagú, gyanúsan friss, de ugyanakkor nyomasztó levegő, valami fémes mellékízzel, ez már
nem a külvilág levegője.

Kim helyet foglalt a második kocsi leghátsó ülésén, fejét a falnak támasztotta és lehunyta a szemét.
Vége. Most aztán csakugyan mindennek vége.

— Helen, te akartad, hogy így legyen.

A két hónapja tartó, bevezető és szakosító training alatt tudatosan távol tartotta magát a múlt
emlékeitől. Most azonban, itt, a Föld mélyén, a Rendszer kapujában előtört az oly hőn kívánt feledés
homályából egy név és egy arc. Szőke, dús, hosszú haj, magas homlok, ibolyakék, álmodozó szemek,
fitos orrocska, pici száj, rózsás arc... Helen, mit tettél velem?!

Helent egy esős délután, a Neumann Intézet egyik unalmasnak ígérkező partyján ismerte meg.
Talán el se kellett volna mennie erre a partyra, hisz otthon, a számítógép képernyőjén már ott
sorakozott a hetek óta kemény munkával létrehozott program zárótétele — de valami érthetetlen és
megmagyarázhatatlan erő arra késztette, hogy utolsó pillanatban mentse el a file-t, szálljon ki a
programból és rohanjon, rohanjon e végzetes partyra, ahol várta már élete első, igazi szerelme,
Helen Gerber-Johansen, akiről eddig csak annyit tudott, hogy családjuk egyik Frankfurtban dolgozó
ismerősének,  az  Aurora  gazdasági  társaság  főrészvényesének,  Ort  bácsinak  az  unokahúga  és
egyetemista valahol az Államokban.

Hogy is kezdődött? Ort bácsi, egy pohár gyöngyöző francia pezsgővel a kezében megjelent a fiatal
kutatók között (máskülönben mindenki tudta, hogy az Aurora révén komoly érdekek fűzik a Rendszer
modernizálását célzó programok fejlesztéséhez).

— Gyere, Helen, bemutatlak a világ legfiatalabb agytrösztjének. Rusty, Egor, Louis, George, Leila,
Katya — ezek az én fiatal barátaim, mellesleg mindnyájan az informatikai tudományok kandidátusai,
elgondolni is rossz, mi van ezeknek a fejében. És — majdnem kifelejtettelek, gyere, Kim — ő Kim
Templar, ő meg Helen, az unokahúgom.

Helen a név hallatára felkapta a fejét.

— Kim Templar? — Szemei, azok az elbűvölően szép, ibolyakék szemek tágra nyíltak a csodálattól.
Templar, a Mester családjából?

— Igen, Sysiphus Templar és Kim Dongszan ükunokája vagyok. De ez nekem nem jelent semmit, én
is egy vagyok az informatikával foglalkozók közül és a Rendszerhez csak annyi közöm, van, hogy a
munkacsoportunk programokat készít neki.

— De szerény vagy! Azért mesélhetnél nekem egyet-mást a családodról, a Mester hagyatékáról,
hisz annyi érdekes, néha egyenesen hihetetlen dolgot hall az ember róluk!

Helen őszinte érdeklődését nem lehetett visszautasítani, így hát az egész délután együtt voltak és
abban  állapodtak  meg,  hogy  a  week-endet  is  együtt  fogják  tölteni  a  Gerber-Johansen  család
balti-tengeri nyaralójában.



És  ott  kezdődött  Kim és  Helen  szerelme,  a  szélbarázdás  parti  dűnék  között  meghúzódó  kis
házikóban, itt kerültek mind közelebb és közelebb egymáshoz, fiatal testük vonzódásában. Helen
érzéki volt és friss, mint a Balti-tenger hullámai, Kim tüzes és fáradhatatlan, a hétvégi kiruccanásból
kétheti vakáció lett, a lángoló szerelemből tartós viszony, izgalmas légyottok kísértetek lakta ősrégi
skót kastélyokban, arizonai ranchokban, hawaii álom-szállodákban, nápolyi trattoriákban... micsoda
találkozások, meseszép éjszakák... Két év, két gyönyörteli, álomba illő év.

Helen  szerelme  lankadatlan  volt,  a  Kimé  úgyszintén.  A  két  család  korántsem  ellenezte  a
viszonyukat,  Ort  bácsi  nagyon  is  helyeselte  unokahúga  vonzalmát  a  Templarok  iránt,  s  nem
mulasztott el egy alkalmat sem, hogy ne hangoztassa, lám, ő, egyszerű üzletember, egy milliomos a
sok közül, unokahúga révén a Mester szűk köréhez oly közel áll, hogy már félig-meddig a család
tagjának  érzi  magát.  Kim,  amikor  minderről  tudomást  szerzett,  nem  kimondottan  örült  a
Gerber-Johansen családfő tolakodó magatartásának, de mert sohasem kérkedett őseivel és annál
kevésbé sokmilliárdos személyi vagyonával, Helennek csak úgy mellesleg szóba hozta, hogy ne a
Mester családfáját, hanem őt magát tekintse szerelmük tárgyának, amit Helen tudomásul vett és úgy
nézett ki, hogy a dolgok a legnagyobb rendben vannak. Mikor azonban Kim visszatért Frankfurtba a
számítógépeihez, a kéjutazások abbamaradtak s ezt Helen ugyancsak zokon vette, hisz el sem tudta
képzelni, hogy egy ilyen vagyonos fiatalember másnak is tudjon élni, mint szerelmének. Minden
magyarázkodást sértődötten visszautasított,  szerinte a tudomány művelése csak egy hobby, ami
szóba sem jöhet, ha komoly szerelemről van szó. Különösen nehezményezte Kim kapcsolatait egy
fiatal riporterekből, történészekből, szociológusokból álló dizidens csoporttal, akik, Ort bácsi szerint
a múlttal  való nosztalgiázással  a jól  működő világrend ellen bujtogatják fel  a fiatal  generációt,
hisztériát keltenek és megkérdőjelezik az elmúlt négy emberöltő kemény munkáját és hatalmas
anyagi áldozatait.

Bizony Helen és Kim között elkezdődtek az ilyenkor szokásos magyarázkodások, a civódások, az
elkerülhetetlen féltékenységi jelenetek.

Egy este Kimnek a vártnál hamarabb sikerült lezárnia egy rég óta esedékes programcsomagot és
lelkendezve sietett Helenhez, hogy íme, most lesz egy szabad hetük. Helen otthon volt, de nem
egyedül — egy ismeretlen fiatalember karjai között.

— Te akarod, hogy így legyen! — védekezett a lány. — Menj csak vissza az ostoba ketyeréid közé,
számítógép való neked, nem nő!

Kim kábultan tántorgott haza, az Intézet egyik garzonjába, felkattintotta a computert, kitörölte
minden eddigi munkáját és egy gyötrelmes, átzokogott éjszaka után kigyalogolt a közeli reptérre.
Aznap délután már a wroclavi központ fogadótermében ült s várta, hogy sorra kerüljön, mint egy
ismeretlen a temérdek jelentkező között.

— Neve, állandó lakcíme, születési helye és ideje.

— Kim Templar, Nijmegen, 35; Stuart street; Philadelphia, 2195 december 12.

— Be akar lépni a Rendszer egyik Egységébe?

— Igen.

— Tudomása van arról, hogy egy előzetes teszt-sorozatnak kell alávetnie magát?

— Igen.

— Akkor írja alá. Itt. És itt.



Így kezdődött. A tesztek javarészét ismerte, a pontozás logikáját is, nem is egyet az ő csoportja
állított össze, nem csoda, hogy a többszörös túljelentkezés dacára bejutott az Előkészítőbe.

Most viszont már élesbe megy a training. Magyarul: nincs többé visszaút.

Sysiphus  Templar  ükunokája  mostantól  fogva  egy  védenc  lesz  a  sok  közül,  a  Mester  által
megálmodott és neje, Kim Dongszan által létrehozott Rendszer egyik Egységében.

 

— Ernő, ezek begolyóztak. Nézd csak, hová akarnak bennünket leparkolni?

Manat Aziz, a Magellán főnavigátora a parancsnok számítógépébe csúsztatta az adathordozót és
leadta a billentyűzeten a megfelelő parancsot.

A képernyőn megjelent a Naprendszer felülnézeti képe, a bolygók pályái, a két aszteroida-öv és a
Pluton-túli ún. Hideg-övezet.

— Ide, ni! — A kurzor követte a Magellán ajánlott pályájának vetületét, egy szaggatott vonalat és
megállt valahol az Uránusz közelében.

— Ez nem lehet igaz! — csóválta a fejét Láng Ernő. — Korita, Launden. Bianchi, Lerescu, sürgősen
jöjjetek fel hozzám.

A Kistanács. Néha naponta kétszer is összeül, néha hetekig csak a sétatéren vagy az ABC-ben
találkoznak, netán egy kártyapartin.

— A Föld távol akar bennünket tartani viselt dolgaitól — kezdte a kapitány. Hónapokig tart, míg
ebből  az  Isten  háta  mögötti  zugból  földközelbe  juthatunk  aszteroidák,  meteoritrajok,  holt
üstökös-magok  között  bóklászva.

— Ezt nem szabad elfogadni! — volt az egyhangú válasz.

— Ki kellene alkudni egy földközeli pakolópályát — tette hozzá Lerescu.

— Nagy a gyanúm, hogy ez nehezen fog menni! — jegyezte meg Korita.

— Kész tények elé kell  állítani  ezt  a hogy is  hívják,  Neil  Armstrong Bizottságot!  — ajánlotta
Domenico Bianchi ezredes.

— És ha, mondjuk, a Föld kemény eszközökhöz fog folyamodni? — A kérdést Manat Aziz tette fel, e
feltételezés mindnyájukat elgondolkoztatta.

— Ezt nem tehetik meg velünk! — hördült fel Chris Launden.

— És ha mégis? — Láng Ernő az ezredes felé fordult — Domenico, ez már a te asztalod...

— Én csak annyit mondhatok, hogy a Magellán meg tudja magát védeni mindenfajta agressziótól.

— Esetleg  még egy  földkörüli  stacionárius  pakolópályát  is  ki  tudna  magának  erőszakolni...—
gondolkozott hangosan Chris Launden.

— Hogy aztán azt állíthassák, hogy mi ugrottunk nekik a bunkósbottal — jegyezte meg Korita.



— Ha egyáltalán lenne megfelelő bunkósbotunk... — szólt Roman Lerescu.

— Én úgy sejtem, a Magellánnak még vannak rejtett tartalékai...— válaszolt Domenico Bianchi.

— Ki vele, ezredes! — nógatta Manat Aziz a Fegyveres Erők parancsnokát. — Van valami, amiről mi
nem tudunk?

— Félek, hogy igen!— válaszolt az ezredes. — De a szabályzat azt mondja, és ezt eddig szigorúan
betartotta minden elődöm — hogy csak a kapitány dönthet a Boríték felbontásáról.

— Akkor hát legyen! — szólt Láng Ernő. — A helyzet úgy kívánja, hogy bontsuk fel azt a borítékot.

Domenico Bianchi felállt helyéről és még egyszer rákérdezett:

— Ernő, csakugyan kívánod, hogy bontsuk fel a Borítékot?

— Igen, így döntöttem. Menj, Domenico, hozd ide. Lássuk, mi van benne.

Pár perc múlva visszajött egy jókora sárga műanyag-borítékkal a kezében.

A borítékban egy lapos, fekete vákuumszelepes doboz volt, piros betűs felirattal: „Csak nagyon
indokolt esetben bontandó fel

„A vákuumszelepen sziszegve tódult be a levegő. A dobozban, bársonyburokban egy adathordozó
volt elhelyezve, amit azonmód behelyeztek a számítógépbe.

— Captain, your code, please.

— P 1125 — írta be Ernő.

— Military Secret code, please.

Ez a biztonsági  kódot  a mindenkori  katonai  parancsnok ismerte csak,  úgy szállt  generációról
generációra.

— MS 325.

A képernyőn megjelent a tartalomjegyzék.

File 1. Missile inventory

A Magellán,  az utasai,  sőt  vezetői  tudta nélkül  tizennyolc hidrogénbombával  felszerelt  hosszú
hatósugarú rakétát hordott magával, a központi raktár egyik titkos rekeszében.

File 2. Tárolás, önműködő karbantartás, vákuum-biztosítás.

File 3. Indítás.

File 4. Pályára juttatás, vezérlés.

File 5. Célbajuttatás.

File 6. Élesítés, tűzparancs.

— Nos, Domenico — jegyezte meg, hosszú hallgatás után Láng Ernő, úgy látszik, biztonságban



érezhetjük magunkat.

— Feltéve, ha a Földnek nincs erről tudomása! — jegyezte meg Korita. Mert ha van, akkor érthető,
miért kíván bennünket tisztes távolságban tartani.

— Ezért hát muszáj óvatosan kezelnünk a Földet — folytatta Láng Ernő. Elsősorban — Chris, ez a te
feladatod lesz — meg kell győződjünk, hogy mi módon követnek bennünket tegyük fel, távolsági
radarral. És hogy a radar csak követ, vagy pontos bemérések is történnek. Ha kell, hát zavarni
fogjuk  a  beméréseket,  amíg  a  végleges  pályára  nem  jutunk.  Közben  próbáljuk  folytatni  a
kapcsolatfelvételt. A Föld közelébe érve, távérzékelő űrkompot fogunk pályára juttatni, megnézzük,
mi van lenn, mi az, amit annyira féltenek tőlünk. Addig is megkérek mindenkit, készítsen el egy
akciótervet,  vegyetek  számításba  mindent,  rossz  szándékot,  trehányságot,  nemtörődömséget,
titkolódzást,  mindent.  És  ...  ajánlom,  ne  riogassuk  az  utastársainkat  fölöslegesen,  például  a
rakétákkal kapcsolatban. Úgyis megtudnak mindent, ha sor kerül rá. Gondolom, ez minden.

A Kistanács tagjai rendre elhagyták a parancsnoki szobát, Ernő csak Bianchi ezredest tartotta
vissza.

— Domenico, kérlek, mondd el nekem, laikusnak, hogy állunk ezekkel a rakétákkal, mit tudnak,
hogy működnek, mire képesek... Eszem ágában sincs használni őket, de nem árt, ha tudok egyet-s
mást róluk.

 

Sid egész éjszaka nyöszörgött. Hiába fordult egyik oldaláról a másikra, hiába vett mély lélegzetet,
benn, a bal bordái alatt iszonyúan fájt valami. Hol éles, sajgó, hol tompa, nehéz fájdalom, néha pár
percig megszűnt, de mire lehunyta volna a szemét, hogy aludjon, újból fájt, fájt, fájt.

Már napok óta érezte a nyomást az altestében, hányingert evés után, vagy görcsös gyomorfájást,
de nem panaszkodott senkinek, csak végezte dolgát, szabad idejében pedig a klubhelyiségben, egy
fotelben töltötte, előregörnyedve.

—  Mi  van  veled,  Sid?  —  kérdezte  hol  egyik,  hol  másik  munkatársa,  de  az  egyetlen,  aki
végighallgatta,  Prat  volt.  Megtapogatta  a  hasát,  így,  lélegezz  mélyet,  most  tartsd  vissza  a
lélegzetedet, Sid, neked valami komoly bajod van, sürgősen jelentkezz az orvosi rendelőben; nem,
Prat, kitesznek külső munkára, kizárnak az Egységből, mi lesz velem, hagyd el, majd elmúlik magától.

Sid az Egység gyermekeként jött a világra, homályosan emlékszik egy kis székekkel teli szobára,
majd néhány színes játékkockára; zsibongó gyerkőcökre, furcsa képernyőkre, jelekre, betűkre és
hangokra majd egy érthetetlen tesztre... Hasonlóan homályos emlékek fűzik az iskolához, a szakmai
felkészítéshez, a forrasztópáka fémes szagára, a teljesítménymérő tesztek végén a gong-ütésre és az
OK, Sid!-feliratokra. Aztán a napok, éjjelek összemosódtak, nap mint nap ugyanaz a chip, ugyanoda,
a modul bal felső sarkától úgy két ujjnyira, benyomni, érintés a pákával, három rövid sistergés, pákát
le, aztán jöhet a következő chip a következő modulba. A klubhelyiségben mindig ugyanaz a ropogós
kétszersült (vagy keksz?), narancs vagy citromízű szénsavas üdítő, szendvicsek, szószok és levesek,
műanyag tálcákon, tányérokon, poharakban, ó, de utálok még gondolni is rájuk... aztán videofilmek,
zene, zene, zene, ott dübörög a fülében, a dob mintha benn verne, lüktetve, a bal bordái alatt, a
gitárszóló nagyokat hasít az élő húsba, elég, elég, elég!


