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Minden jog fenntartva!

 
„…aki hallja az én igémet

és hisz abban, aki elküldött engem,
annak örök élete van;
sőt ítéletre sem megy,

hanem átment a halálból az életre.”
 

János 5,24
 
 
 

„ Nézd, az ajtóban állok és zörgetek.
Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót,

Ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem.”
 
 

Jelenések 3,20



Műhold koordinációs központ – Valahol a nagyvilágban.
 

A  hely  és  az  idő  mellékes.  Szabadon választható  azon  létesítménykomplexumok bármelyike,
amelyek feladatuk szerint egy közös célból rendeltettek. Figyelni és szabályozni a föld körül keringő
ember  alkotta  objektumokat,  űrállomásokat,  szatelliteket,  katonai  és  meteorológiai  eszközöket,
polgári  rendeltetésű  technológiákat,  tudományos-kutató  célú  berendezéseket,  vagyis  minden
űrhatárbeli  struktúrákat.

Lehetőségeik  kiterjednek  továbbá  kommunikációs  kapcsolatfelvételre  is  az  űrhajókkal  és
űrsiklókkal, ám természetesen csak akkor, ha Houston, Cape Canaveral illetve Bajkonur, NASA, ESA,
elsőfokú prioritást biztosít mindehhez. Azaz, zöld utat enged a hivatalmentes locsifecsinek, tv showt
készít, vagy privát csevelyt engedélyez.

A hiper levédett objektum, távoli lakatlan, vagy mondjuk úgy gyéren lakott néptelen helyen áll,
mint bármelyik más hasonló, bárhol is a világon. Nevadában, Szibériában, dél Amerika őserdejében,
egyszóval stílszerűen az Isten háta mögött. Bejutni csak sokszorosan ellenőrzött biztonsági kódokkal
lehetséges, kijutni, pedig csak nyugdíjkor vagy talán még akkor sem. Egy blődli mindez, mely szerint
úgy hisszük,  hogy az itteni  kezelőszemélyzet  egyáltalán elvágyna innen,  mert  tudnunk kell  azt
jellemzően családnélküli  fanatikusokról,  van szó,  önjelölt  ám bizonyossá igazolódott  tudósokról,
kalandvágyó de megszelídített komputerkalózokról, egoista kutatókról és törekvő technikusokról.
Egy kreatív alkotógárda, kik mindig szomjazzák az alkotás lehetőségét,  kik külön-külön mind a
legfontosabbnak vélik önmagukat, ám megdöbbentő a tény de együtt, tökéletes csapatjátékosok.
Nem  mintha  itt  bármit  is  sűrűn  csapatkodni  kellene.  A  „nagy”  hivatalok  féltékenyen  őrzik
prioritásaikat, mert a hatáskör az aztán egy igazán fontos dolog – nem pancserkodhat ám bárki bele
az égi telefonba.

Tehát ezek a bázisok, például mint itt ez az egy, ez a Kerub nevű, utálják a kormányukat pláne,
hogy egy petákkal sem tőlük függnek és magabiztos módon utálják az elsőfokú hivatalokat is, mert
az tény, hogy bármelyik helyébe, bármikor képesek egyenértékűen beugrani. Ezért egyfajta kötelező
kényszer mosoly ami jellemzi és elfogadottá teszi fenntartásuk status quoját. Az alapítványok látnak
fantáziát bennük, hiszen kéz kezet mos alapon néhány igazán kormányközeli titkos alapító is pénzeli
ezen  privát  bázisok  működését,  egyfajta  kisvállalkozásbeli  meggondolásokból.  Főleg  magán  tv
csatornák illetékesek ebben, meg postai és Internet vállalkozások.

Mit lát a világ? A Houstoni csindradattát, NASA képeit a világűrből, meg sok-sok mázos PR szószt
a legjavából. Mellyel villogni lehet, melyet esznek az emberek, melytől hízik a politikus, mely belefér
és kívánatos a publikus imagébe. Kétségtelenül kellemes dolgok ezek, de a hasznot, az alsóbb, nem
látható csatornák biztosítják. A Kerub jó kis vállalkozás mindehhez.

Hivatalosan  egy  ilyen  „B”  kategóriás  obszervatórium  legfeljebb  kisegítőként,  egyfajta
alállomásként van elkönyvelve. Olykor navigálhat némi pálya korrekciót valamely arra kiszemelt égi
masina számára. Babér az nem sok terem az Isten háta mögött, hacsak nem kell felelőst keresni,
teszem azt akár azért, mert párszáz kilométerrel elprognosztizálódott a viharjelentés Nebraskától
nyugatra, vagy Shanghai nem képes időben felhívni a Capitóliumot.

Persze ha az illetékes kormányhivatalokon múlna, szíves örömest átruháztak volna néhány nem
kívánatos malőrt „B” hatáskörbe, mint az Apolló 13 útját, vagy a Challenger katasztrófát is akár,
gátlástalanul, faarcú pofával. Ám a sors olyan amilyen, hát így minden ottmaradt a nagy gazdáknál,
„ad hoc”, a sár vissza a feladónak.



A hely és az idő mellékes.

A hely tehát bárhol lehet, ez itt most konkrétan viszont a Kerub irányító. Nyílt mellőzöttséggel és
burkolt  érdekeltségekkel  felruházottan.  A  sikerre  mindenütt  vágynak,  hajhásszák,  hogy
villoghassanak. A háttérben a nem villogók, pedig dolgoznak ezért. Keleten és nyugaton egyaránt.

Ráadásul  még  szempont  az  is,  hogy  a  föld  gömbölyű.  Be  kell  pásztázni  valahogy.  A  háló
körbevonja és sok kis apró pók vigyázza ezt a rendet.

A hely és az idő mellékes.

Tehát mi a helyzet az idővel? Mi ez a történés, ami nem keretezhető időbeli korlátok közé? Mi ez
amit a’le natur csak úgy mondanánk, hogy jelen?

Annyi  és  csak  annyi,  -  sem  több  sem  kevesebb,  hogy  ez  az  esemény  behatárolhatatlan,
megtörténhet akár holnap, ma este, tizenöt nap múlva, vagy bármikor. Vasárnap éjjel. A dolog érik,
érlelődik,  de  létrejön  a  jelenben…  Most,  pontosan  ebben  a  pillanatban.  Mert  itt  van  és  ez
bizonyosság!

 

a~w
R.W. eldöntötte. Igenis beüt a királynővel. A fehér futó sávjára lép, ám J. képtelen visszaütni, hisz

a bástya fogja őt szemből. Jó lesz! Két lépés és matt!

Tehát lassú mozdulattal előretolta királynőjét és levadászta a faarccal szemlélődő gyalogot. J.
feszült görnyedtsége leomlott, sóhajtva hátradőlt a székén.

- Tudtam! Tudtam, hogy betámadsz. A rohadt lovam meg a határban legelészik!

- Te vagy a zabos nem a lovad. Azt hitted kihagyom ezt a ziccert?

- Áh! – legyintett J. Már sáncolni sem tudok.

R.W. belekortyolt a kávéjába, mikor felcsörrent a telefon. J.-vel egymásra pillantottak, majd a
készülékre. Ekkor a faxgépek is beindultak. Kormányzati diszpécser. Egy évezredben egyszer hív.

- - A franc!... Mi a gáz?

R.W. és J. mindketten tudták, valami akció van. Mostanra már vagy tíz fax szórta kifelé a papírt és
ez beszédesebb volt bárminél. Ez vörös kód. Más nem is lehet. Ez a telefon csak erre lett idetelepítve.
Vagyis egyes prioritás! R.W felvette a kagylót. A rögzítő azonnal elindult.

- - Kerub AC10 Referencia kód Béta 632 Béta 184. A nyitás részleges. Interaktivitás online.

R.W. elhallgatott, érkezett a visszaigazolás. J.-re nézett és úgy válaszolt.

- - Kerub AC10 Nyitó kód Omega 412 Lambda 020 Aktív szekvenciák 6, 86, 6, 112. A nyitás teljes!



A terem ez idáig sötét hátsó fala kivilágosodott, mintegy varázsütésre és négy hatalmas LCD
kijelző ragyogott fel. J. szájtátva felállt és elsodorta a sakktáblát.

R.W. a fülére szorított kagylót hallgatta, közben nyugtázott néhány kontroll lámpát.

- - Itt Kerub AC10. A vezérlés átjött. Kerub AC10 kiszáll!

R.W. letette a telefont, egyúttal a központi riasztóra tenyerelt. Vijjogó hang harsant fel.

- - Matt!...-mondta R.W.

- - NASA? Kérdezte J.

R.W.  a  beözönlő  technikusokra  pillantott,  majd  a  földön  heverő  sakktáblára.  Összecsípte
orrnyergét és csak ennyit mondott.

- - Washington.
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J.F.K. – Jason Francis volt és nem John Fidgerald. A Kennedy névazonosság miatt így is ki kellett

járnia a ’Húzzuk fel és hecceljük a mandrót’- típusú iskolát, hisz lángelme lehetsz te a legjavából, ha
a szüleid sznobizmusa végett efféle keresztség, amit szánnak neked név gyanánt, pláne tekintettel
ott ahol a Kennedyt keresztnévként ragasztják az emberhez. Semmi nem mossa le rólad, hogy csak
ezen apropó végett viheted bármire is az életben. Nomen est omen!

J.F.K.  azonban sikeresen kijárta az önérzet iskoláját,  mert emberségből  és a szakmai tudást
illetően  minden  környezetén  felülemelkedett,  és  bár  ez  utóbbi  a  legtiszteletreméltóbb  pozíciót
indokolta számára de visszatarthatatlan humanitása nem engedte ugyanezen egzisztenciába. Vagyis
nem volt törtető, nem volt hajlandó senki nyakán sem átgázolni.

J.F.K. a Kerub állomás vezető koordinátora lett és nem is vágyott ennél többre. Kinézetre amolyan
Ed Harris-es fizimiskával rendelkezett és a mérsékelt vehemenciája szintén ezen hasonlatosságot
idézte. Most ott állt a négy hatalmas LCD kijelző előtt és töprengve a mutatott vonalait fürkészte.
Várt egy percet, míg a húszegynéhány technikus zsivaja várakozó sustorgássá csitult és mikorra az
utolsó faxgép hangjai is elnémultak, hallgatósága felé fordulva kezébe vett egy papírlapot, felemelte,
majd beszélni kezdett.

- - Uraim! Sem a CIA, sem a Nemzetbiztonsági hivatal, sem bármelyik kormányzati szerv, sem a
KGB sem a kínaiak, sem senki nincs az LCD kijelzők mögött. Nincs félig áteresztő tükör. Teljesen
magunk vagyunk.

Gondterhelten megdörzsölte homlokát.

- - Szóval semmi teatralitás. Ez a felvezető szöveg sajnos nagyon is helytálló. Úgy néz ki, jelen
pillanatban – Még – nyomta meg a szót, - még most teljesen egyedül vagyunk. Egyedül akik képesek
bármit is fogni, az asztenoszférán túlról.



Aprót köhintve, maga elé emelte a kezében tartott papírlapot és sorolni kezdte.

- 9 óra 44 perc Delhi, Szmolenszk, Canberra és Kuala Lumpur. Információfagyás.

- 9 óra 46 perc Bajkonur, Novgorod, Moszkva. Információfagyás.

- 9. 46 Minden Orosz, Kínai, Ausztrál és Japán obszervatórium teljes fagyás.

- 9. 47 Kelet Európa, közel kelet és teljes Afrika. Kommunikáció, teljes információfagyás.

- 9.50 Amerikai Egyesült Államok és Dél Amerika…Teljes interaktív fagyás.

- 9.55 Az Óceániai bázisok és a sarkok nem elérhetőek.

- 9.56 Minden űrkutatási hivatal kommunikációsan teljesen kapitulál.

- 9 óra 57 perc Washington vörös kóddal riasztja Kerub AC10 állomást, és kizárólagosságunkat
visszaigazolja.

- - Uraim. Jelenleg egyedül vagyunk a földön, akik képesek szólni kifelé! Sejthető mindezekből,
hogy valami nagyon nem jól van.

R.W. felállt.

- - Kennedy úr! És mi a helyzet az egymás közti kommunikációval?

- - Jelen pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy az is akadozik, bár… - J.F.K. ellépett az LCD-ék elől
és  ujjával  rámutatott  a  plazma világtérképre  –  bár  egyre  több  a  visszacsatolás.  Igen!  Tudunk
egymással beszélni!

- - És a lokátorok meg a rádióállomások? – szólalt fel G.B. csillagász.

- - Csak földi az adatátvitel. Még Nebraska is kiesett. Most látom Cornwall is néma.

J.F.K. az órára tekintett. Tíz óra öt perc. Töprengve összeráncolta homlokát majd bizonytalanul
kibökte.

- - Ha csak a statisztikát vesszük alapul, akkor azt gondolom mi nem esünk ki. Mi nem fagytunk le,
kommunikálni vagyunk képesek, mi tényleg kizárólagos helyzetben vagyunk.

A plazmatérkép milliónyi apró fénypontot árasztott. A földi telekommunikáció teljesen helyre állt.
Sorban, szinte egyszerre szólaltak meg a terem telefonjai, a számítógépek nyomtatói, a monitorok
villództak a rájuk zúdult üzenetektől. Sőt talán mindenki mobilja is felcsilingelt, majdnem hogy csak
egyszerre.

Kerub állomás a világ közepére került.
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- - Nem fogják bírni a szerverek!



- - A hálózat túlterhelt! Kapcsoljatok fel szűrőket!

J.F.K. a négy LCD előtt járkált és a fény sebességével pörögtek gondolatai.

- - T420 pályakorrekció! – szólt hátra – Tangó szekvencia 312-314.

- - Juno keresztezi a T222-es szondát. Horizontális differencia sinus 42̊

- - Artemis kontra V14. Szekvencia 308-300.


