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Köszönet  mindenkinek,  aki  hozzájárult  ahhoz,  hogy  e  könyv  megjelenhessen.  Elsősorban
szüleimnek, akik nélkül nem lehetnék itt a Földön. Családomnak: feleségemnek és leányomnak, akik
mindig  mellettem  állnak,  segítenek,  kritizálnak  és  inspirálnak.  Barátaimnak,  akik  biztattak  és
szorítottak nekem. És persze köszönet illeti a bátor olvasót, ki belelapoz írásaimba...

 

 

„Lehet, hogy a Nagy Bumm volt a Világegyetem
kezdete, de az is lehet, hogy csak egy olyan

szakadás volt, melynek során a Világegyetem
korábbi történetére vonatkozó információk

elpusztultak. Ám minden bizonnyal ez volt a
legkorábbi esemény, amelyről tudomásunk van.”

 
 

Carl Sagan: Az Éden sárkányai



2001. évi emlék
 

Örök éjszaka…

…fagyos, időtlen ragyogás…

…csillagéletek kavalkádja…

A Föld évmilliárdjai, pergő homokszemek a tér fekete homokórájában…

Az Ember…?

Néhány pillanat csupán…

 

 

Mork  az  utóbbi  két  órát  a  számítások  ellenőrzésével  töltötte,  s  úgy  tűnt,  hogy  minden  a
legnagyobb rendben van. Amióta elindultak a földkörüli pályáról, az L-5 pont varázsa csak most
érintette meg őket igazán. Ők ketten lesznek Alannal azok, akik az „alapkőletételt” űriesítik, és a
Gyűrű-1 építését beindítják.

A gyűrű, vagy inkább kövér hengerpalást alakú, mintegy 100 millió tonnás űrállomás, amely a
közel 10.000 ember befogadásával az eddigi legnagyobb vállalkozás a piramisok építése óta, a mai
naptól számított öt éven belül virágzó városállam lesz. A Föld-Hold rendszer kitüntetett Lagrange-
pontjánban  olyan  stabil  pályán  mozog  majd,  amely  szavatolja  hosszú  életét,  mely  hosszú  élet
sokszorosan  felülmúlhatja  a  Nílus-parti  nagy  piramisok  röpke  évezredeit… Távolsága  a  Földtől
mintegy 380.000 kilométer lesz, de a felületén tükröződő napfény új csillagként ragyog majd a Föld
éjszakai égboltján.

A Gyűrű-1 lesz az űrutazók depója, ugródeszkául szolgál majd sok-sok expedíciónak.

Pontosan úgy, ahogyan azt a XX. század nagy jövőbelátói megálmodták…

Csakhogy először igen prózai feladat hárul az űr munkásaira. Egyszerűen ki kell takarítaniuk a
Lagrange-pont környékét.

Bizony…

Hiszen az idők kezdete óta ide sodródott, és a Föld-Hold rendszer közös gravitációs mezőjében
lévő Lagrange-pont közelében rekedt számtalan, és persze jelentős tömeget képviselő kőzetdarab,
komoly veszélyt jelenthet mind az építőkre, mind pedig magára az építményre.

Mork és társa a Hermes-7  fedélzetén ezt a feladatot kapta, és alig néhány tízezer kilométer
megtétele után el is kezdhetik elektromos ágyújukkal, mint egy hatalmas legyezővel, új, távolodó
pályára lökdösni az építkezés útjában lévő törmeléket.

Pár száz éve az ember nekiesett a Föld esőerdeinek, utakat épített a helyére, városokat emelt,
termőföldet teremtett, és majdnem belefulladt az eredménybe. Manapság már az esőerdőt telepíti,



ahová csak a földi klíma engedi. Az űrbe és a Holdra költözik, s csak szabadságra, vakációzni tér
vissza az édenné varázsolt anyabolygóra.

Pontosan úgy, ahogyan a XXI. század nagy jövőbelátói megálmodták…

Ezt  vallotta  Mork  is,  ezért  tudta  örömmel  vállalni  mostani  feladatát.  Évszázadokkal  ezelőtt
biztosan Cook mellett hajózott volna a Déli-tengereken, vagy Scott csapatában menetelt volna a Déli
pólus felé, a végtelen antarktiszi hómezőkön.

-  Mindjárt  kezdheted!  -  szólt  oda Alannak,  aki  már az elektromos ágyú vezérlő  computerét
ellenőrizte.  -  Nézd  azt  a  nagydarabot!  -  Képernyőjén  már  vagy  ötven-hatvan,  kisebb-nagyobb
céltárgy villódzott, de volt köztük egy nagyobb, kb. 20 centiméter átmérőjű, gyorsan pörgő meteor
is.

- Látom - bólintott Alan, és finom mozdulattal odébb terelte a célkeresztet a fényes tárgy felé. Az
azonban, mint a vad, amely megérzi a vadászt, minduntalan odébb csúszott a figyelő tekintetek elől,
sőt,  pörgése  miatt  fényességét  is  igen  gyorsan  változtatta,  sokszor  majdnem teljesen  eltűnt  a
képernyőről.

- Közelebb kell még mennünk, amúgy sem vagyunk még a tervezett pályán - mondta Mork és
hirtelen úgy érezte  magát,  mint  Ahab  kapitány,  aki  valaha Moby Dick-et,  a  nagy fehér  bálnát
kergette tengereken át. Persze nem kívánta úgy végezni, mint falábú kapitány elődje, de azért egy
korhű vitorlásra örömmel felmerészkedett volna. Talán majd, ha letudta három hónapos szolgálatát,
rá tudja venni Agnest egy polinéziai kirándulásra…

- Érdekes… - mormogta Alan az orra alatt, s nyitva hagyta a mondatot, amely úgy lógott a kis
kabin levegőjében, mintha a súlytalanság a kimondott szóra is érvényesíthetné örökös jogait.

- Mire gondolsz? - fordult társához Mork, aki gondolatban sok-sok ezer kilométerre a Csendes-
óceán korallzátonyai közt, szél borzolta hajjal állt a hajóhídon, s talán még a sós víz permetező illatát
is érezte.

- Nézd csak meg a formáját! - mutatott Alan az imént kiszemelt kődarab képernyőn megjelenő
alakjára. - Téged mire emlékeztet?

A fénylő pont már sokkal nagyobb volt, mint amikor először megpillantották. Keringése közben,
mivel alakja egyenetlen lehetett, pályája egy-egy pontján hol egy bizonytalan kereszt alakra, hol
pedig egy kiterjesztett szárnyú madárra hasonlított. Közben persze a fényessége, így a láthatósága is
igen változó képet mutatott.

- Megnézhetnénk a hullámdetektorral - ajánlotta Alan, és átkapcsolt egy halványan fluoreszkáló
kisebb képernyőre. Az ott mutatott forma már kivehetőbb volt,  de a távolság miatt a kép jóval
szemcsésebb.

- Mintha néha két lába lenne… Várj!... Most! - bökött Mork izgatottan a vélt „lábakra”, amelyek a
jelenség közepéből V alakban mutattak egyszer lefelé, egyszer fölfelé, ugyanakkor a kereszt for-
mátum felső része zömökebb és vastagabb benyomást keltett.

-  Még közelítő  pályán vagyunk -  pillantott  Alan a  célterület  és  a  hajó  mozgását  elemző és
megjelenítő konzolra.

-  Rendben. Nem kezdünk még takarítani,  de a Földfénynek  jelentenünk kell  a késést -  mint
parancsnoknak Mork-é volt felelősség, minden, a programtól eltérő manőverért és tevékenységért.



Így a Holdon lévő bázisnak tudnia kellett arról is, ha esetleg a takarítóbrigád, úgymond nem a
seprűt, hanem a porszívót szeretné használni…

 

 

-  Begyűjthetik!  -  adta  ki  az  utasítást  Carl  Sorian,  a  Gyűrű  Társaság  Elnökségének  Holdon
tevékenykedő főkoordinátora. Mivel a Gyűrű-1 építéséhez szükséges anyag 98%-a a Hold bányáiból
kerül  majd  az  építkezés  helyszínére,  a  multinacionális  vállalkozás  (  117  ország  közel  8000
befektetője ) jól döntött, amikor a Holdra helyezte az irányítást. S jól döntött akkor is, amikor Carl
Sorian kezébe adta a karmesteri pálcát.

Sorian  volt,  aki  először  és  nem akármilyen  körülmények  között  átrepült  a  Cassini-résen,  a
Szaturnusz gyűrűjén, de ő volt az is, aki szembeszállt az antarktiszi jég felolvasztását élőirányzó
ENSZ bizottság  hatalmasságaival.  Itt  a  Holdon a  keze  nyomát  viselte  három ipari  bázis,  több
anyagkilövő pálya és bánya, no meg a félig kész Földfény Bázis a Nyugalom-tengere közepén.

-  Begyűjthetik  -  ismételte  meg,  mintha  attól  félt  volna,  hogy  az  utóbbi  órák  fokozott
naptevékenysége miatt nem jól értik odakinn a szavait. - Begyűjthetik, de hozzá nem nyúlhatnak!

Aztán, már kikapcsolt videofonjára meredve tette hozzá:

- Legalábbis, amíg oda nem érek…

Asztali monitorán ott tündökölt e tárgynak a kimerevített képe, amely ebben a pillanatban az
emberiség újabb nagy rejtélyét szülte.

Ott volt annak a valaminek a képe, amely messze, a hideg és fekete téróceán egy nyugalmas
lagúnáján, az L-5 pont örökké nyugvó pályáján, ki tudja hány ezer ( tízezer? százezer? ) éve vár
háborítatlanul …

Kinézetre egy egyszerű szobor, anyaga az eddigi vizsgálatok szerint, ismeretlen. Méretét tekintve
alig nagyobb, mint egy jól megtermett vizespohár.

De a formája…

Soriannak azonnal Leonardo jutott eszébe - amint meglátta a terpeszben álló, két kezét széttáró
meztelen férfialak szobrát - a polihisztor, és híres rajza, a Vitruvius Ember. Egyedül az alak lábfejét
és kezeit érintő körív és négyzet hiánya volt zavaró egy picit.

De közel sem annyira, mint a helyszín, ahonnan a szobor képe érkezett…

 

 

- Finoman - lihegett parancsnoka nyakába Alan, de csak ilyen közelről láthatta ő is jól a befogó
manővert.

Egy másfél méter hosszú robotkar nyúlt ki a Hermes-7  orrának jobb oldalából,  és araszolva
közelített az előttük lebegő tárgy felé. A hajó és a tárgy azonos pályán mozgott, a két űrhajós pedig a
vezérlő magányából nézett farkasszemet a fantasztikus jelenéssel.



Minduntalan azt várták, mikor mozdul meg, mikor kel életre a kis szobor. Olyan élethű volt, mint
Michelangelo Dávidja, felülete sík, mint a tükör, színe, mint a hó…

- Átverés - dohogta Mork. - Nézd, semmi roncsolódás nincs a felszínén. Hihetetlen, hogy semmivel
nem ütközött, a mi mikro meteor detektorunk egy nap alatt olyan, mint a szita. De ez…

- Fogd már meg! - dobolt türelmetlenül Alan a kabin falán lévő kapaszkodón. - Mi lesz már?

- Nem záródik beljebb a fogókar - nyögte Mork. Finom izzadságcsepp lendült tova a homlokáról,
ilyen ideges még sosem volt.

- Elromlott volna? Pont most? - hitetlenkedett Alan.

- Nem, az kizárt! Hisz te is láttad, amikor az imént kipróbáltam - méltatlankodott Mork. - Figyelj…

Határozott  mozdulattal  eltávolította  a  szobor  közeléből  a  robotkart,  majd  a  fogókart
akadálytalanul  összezárta.  Egymás után többször  is.  Ezután lélegzetvisszafojtva újra  a  tárggyal
próbálkozott, de ismét eredménytelenül…

 

 

-  Azt  akarják  mondani,  hogy  nincs  szobor  körül  ott  semmi,  de  mégsem  lehet  a  tárgyat
megragadni? -  Sorian hajóját már csak néhány órás út választotta el  a Hermes-7-től,  amikor a
sikertelen akció híre eljutott hozzá.

- Így van uram - jött a válasz, olyan hangsúllyal, ami több volt, mint bizonytalan. - Nagyon úgy néz
ki, mintha egy láthatatlan gömb belsejében lenne a szobor. Egy szappanbuborékban, de ez a buborék
áthatolhatatlan, uram. Legalábbis a rendelkezésünkre álló eszközökkel az.

Ekkor váratlanul egy jeges, gyomorszorító érzés csapott le Sorianra. Egy gondolat, amely ott
motoszkált benne, de felszínre nem tudott törni, egy deja’ vu érzés, de tudta, ez most nem az. Ez egy
másik történet…

„…TMA-1…”

-  Hagyjanak  abba  mindent!  -  nyögte  ki  nagy  nehezen,  lába  remegett,  ülni  alig  bírt.
Legszívesebben ordított volna, de rekedt nyögés jött csak ki a torkán.

Belsőjét rázta az érzés, mint az orkán az erdő széli fákat.

„…TMA-1…”

„…Clarke…”

Most már emlékezett mindenre. Kitárult előtte egy ajtó, és ő belépett…

Egyetemista volt még, amikor olvasta a könyvet (a filmet csak később sikerült megszereznie), a
könyvet, amely már régen klasszikussá lett, melynek első megjelenésekor még csak gyenge szárny-
próbálgatás volt a SETI és a CETI, a könyv ( s a film ) a múltat és a jövőt érintette meg egyszerre,
úgy ahogyan még nem tette előtte semmi…

A hatalmas monolit - TMA-1 és társai - amely a történetben elindította az emberiséget a tudás



mérhetetlen birodalmának ostromára, itt és most, a valóságban, egy kicsiny szobrocska csupán. De
jelentősége és szerepe az ember felemelkedésében megváltoztathatatlan nyomokat hagy majd…

Csak működjön…

 

 

…36 évvel később, a Földön…

 

 

- Gyere, kicsim! Itt van!

Sorian dédunokája kezét fogva lépett be a boltozatos csarnokba. A kislány afro frizurát viselt, 7
éves volt, és borzasztóan büszke. A világ minden kincséért sem engedte volna el Carl papó kezét.

- Hol? Mutasd! - nógatta a dédapját, de már oda is értek.

Egyszerű márványlapon állt a fehér szobrocska, alatta arany plaketten a felirat:

 

„De a távolság válaszfalai omladoznak:
egy napon a csillagok közt

összetalálkozunk a velünk egyenlőkkel,
vagy a nálunk különbekkel…”

Arthur C. Clarke: 2001Űrodisszeia

- Tudod, Naomi - kezdte el Sorian nehezen - a légkör tette. Ugyanúgy jeladó volt, mint a 2001
Űrodisszeiában a Hold Monolitja, de itt a földi légnyomás és a légkör összetétele indította be a
folyamatot. Mindenkit meglepett, mert nem tudták elhinni, hogy egy kitalált történet akár valóra is
válhat. Pedig hányszor megtörtént már…

Fátyolosan  nézett  a  kislányra,  és  Naomi  mintha  fényesebbnek  látta  volna  egy  pillanatra  a
melegbarna szemeket. Azután Sorian mosolyogva megsimogatta a kislány kipirult arcocskáját, és
rámutatott a kis emberi figurára.

- Látod… Ők mindent tudtak előre. Még néhány múló pillanat, és itt lesznek megint…

 



Egyedül
 

 

Amikor a férfi kinyitotta a szemét nem látott semmit, hiszen teljes sötétség vette körül. Érezte,
hogy kemény deszkapadlón fekszik hanyatt, a kezei a nadrágja szárát markolták, és az egyik lábán
nem volt cipő.

A levegő fojtott és nehéz volt, mint valami bányában, s talán ettől érezte olyan bezártnak magát.
Nem szerette még a félhomályt sem, a sötétségtől pedig egyenesen irtózott. De most valahogy ez
kevéssé zavarta, mint ahogyan a tarkóját hasogató fájdalom sem izgatta.

Egyre csak Péter járt a fejében és Júlia.

Júlia…

Őrá még most sem tudott igazán haragudni, a történtek után sem. Még mindig szerette talán?
Pétert viszont meg tudta volna ölni… Iszonyúan fejbe vágta az az állat. Érezte, hogy a nyaka, sőt az
egész  háta  ragacsos  a  vértől.  Nem  emlékezett  rá,  hogy  mivel  ütötték  le,  de  mintha  egy
konyakosüveget látott volna Péter kezében.

Aznap délelőtt kapott egy kósza hírt róluk, és az ebédszünetben elment ahhoz a mocsokhoz…

Tulajdonképpen nemigen akaródzott elhinnie a történetet - Péter gyermekkori jó barátja volt,
Júlia pedig… ő volt az igazi nagy szerelem -, de azért élt benne a kisördög, mert a kapucsengőt nem
használta, egyszerűen az épület mögötti kerítést mászta meg és a kert felől közelítette meg a házat.

Olyan váratlanul érte a dolog, hogy majdnem elvágódott…

A tornácablakon kukucskált  be és  ott  látta  őket  hemperegni  a  szőnyegen,  összegabalyodva,
zihálva, egymás karjaiba borulva. Nem tudta hogyan került vissza az utcára, a kapu elé, csak arra
emlékezett, hogy a csengőt nyomta veszettül.

- Hagyd abba! Jövök már! - Péter már a kerti úton sietett feléje, az ingét gombolta kapkodva, a
haját simította a füle mögé. Arca kicsit sápadt volt, de nem annyira, mint az övé.

- Nem hívlak be, telefonhívást kaptam - hazudta. - El kell mennem…

- Beszélnünk kell… beszélnem kell, veletek - nyögte ki a szavakat.

- Nem értem… - kezdte volna Péter, de nem hagyta neki, hogy befejezze. Belökte a kapun, majd
végig az ösvényen, húzta, vonta, ráncigálta, míg föl nem értek a házba.

- Engedj már el, meghibbantál?

-  Igen, eddig nem vettem észre, mit műveltek, amikor elutazom - hörögte. Belökte Pétert a
nappaliba és körül nézett.

- Hol van Júlia?- kérdezte remegő hangon. - Láttalak titeket a kertből, ne is próbáld tagadni!



- Elment… ott hátul - mutatott Péter a hátsó bejárat felé.

Igen. Akkor nyikorgott a kertkapu.

Lerohant, de csak egy távozó taxi helyzetjelzőit látta elsuhanni. Visszament Péterhez, aki addigra
már  összeszedte  magát  első  meglepetéséből.  Megpróbált  a  lelkére  beszélni.  Elmondta,  hogy
mennyire szereti Júliát (ő talán nem?), meg azt is, hogy milyen üres nélküle minden (pontosan…
minden üres nélküle), végül arra kérte a hitvány, hogy váljon el tőle.

Ekkor borult el az agya.

Üvöltözni kezdett, fenyegette Pétert, majd lekent neki egyet. Jó alaposat, mert valami bútort is
felborított estében. Hagyta felkelni, megölni nem akarta, még nem…

Az üveget már későn vette észre a kezében. Az ütést nem is érezte, csak azon csodálkozott, hogy
lábai kicsúsztak alóla és ő szépen oldalt dőlt a padlón. Egy darabig szembenézett a szőnyeg sarkán
csillogó fülbevalóval, amit tavaly karácsonykor vett Júliának, aztán az arany fénye lassan megfakult
és a sötétség bekúszott az elméjébe.

Most meg ez az émelyítő levegő…

Fel akart ülni, de beverte valamiben a homlokát. A sötétben nem vette észre az akadályt, és
lüktetni, dobogni kezdett az egész feje.

- Aaa… ha elkaplak! - fogadkozott.

Ki akart jutni a fényre, a szabadba, minél előbb. Kezdett már fájni a sötétség is. Ekkor taktikát
változtatva oldalt akart gurulni, hasra fordulni és úgy felállni. Talán könnyebben megy majd, mintha
a hasizmát erőltetné, no és persze a fejét sem óhajtotta újra beütni.  Mozdulata azonban ismét
akadályba ütközött.

Ugyanolyan deszkafal állta útját, mint amilyenen feküdt és amilyenbe az orrát is verte.

- A fenébe…

Tenyere végigsiklott maga előtt és a feje fölé is felnyúlt.

Iszonyú gyanúja támadt… Lábaival eszelősen körbetapogatózott, de mindenütt ugyanaz fogadta.

Durva, gyalulatlan deszka vette körül minden felől.

- Áááá… - ordította. - Egy rohadt, istenverte koporsó!

Nem tudta, hogy félméteres földtakaró fedi, és az üvöltözés hasztalan. Péter alig negyedórája
fejezte be a kis diófa csemete ültetését a ház mögött.

Biztosan jó termést hoz majd.

Néhány perces hangoskodás után kimerülve, légszomjtól kábultan, csendesen feküdt. Megölték,
eltemették, vége. Nincs tovább. Még él egy darabig, de ez már nem számít. Nekik nem számít…

Ez a tudat, utoljára még megsokszorozta erejét, azzal, hogy nincs esélye, nem törődött.

Nekifeszült a koporsó tetejének és nyomta, nyomta…



Erőfeszítéseivel csak annyit ért el, hogy némi föld szitált be a rosszul összeillesztett tető résein.
Arca már teljesen eltorzult az erőlködéstől, és a halálfélelemtől, de ott lenn ezt már senki sem
láthatta.

Egyedül maradt önmagával, mindörökre…

Ereje egyre fogyott, gondolataiból csak emlékképek maradtak. Júlia arcát látta maga előtt, de ez
az arc már nem a régi Júlia volt. Szemeiből kihalt a megszokott kedvesség, vonásaiba belegyűrődtek
Péter  jellegzetes  ráncai,  lénye  egyre  közömbösebbé  vált.  Aztán  vér  csorgott  le  az  ajkairól  és
mosolygott.

Az  idő  múlását  sem érzékelte  már,  egyre  távolodott  szelleme,  de  valami  visszarántotta.  A
földöntúli dübörgést sem a fülével hallotta, hanem egész testével érezte. Hánykolódott, dobálta és
rázta a természet örök energiája, és közben forró szél járta át mindenét.

Lassan eszmélt csak.

Ez volna a halál? Ilyen? Itt is érez, mozog, fáj… az ember?

Aztán hirtelen vége lett. Szeme kitisztult.

A koporsó egy mély repedésben az oldalán feküdt a törmelékek között, fedelét a ház romjai törték
darabokra. A férfi még egyszer összeszedte magát, lábával félrekotort néhány deszkadarabot az út-
ból, és felszabadultan, izzadtan, mocskosan, de élve mászott elő a föld alól.

Szeme boldogan kereste a napot.

De nem azt látta…

Mindenütt üszkös, forró romok okádták magukból a pusztulás hamuját, és a város helyén, a fél
égboltot betöltő gombafelhő terpeszkedett.

A férfi, arcán a tűnő mosoly fagyott vigyorával mászott vissza koporsójába…



Orvvadászok
 

 

Az apró kis leszállóegység a landolás után még egy ideig könnyedén lebegett, mint egy ízeltlábú
nagy pók, majd megnyugodva lehasalt a földre. Belsejében Pat Regan és Mel Jones, a két első osztályú
kapcsolatfelvevő  már  javában  készülődött  a  kiszálláshoz.  Ez  éppen  a  tizenkettedik  bolygó,  amelyet
együtt derítenek fel. Az előző tizenegy közül csak négyen tudták megteremteni a Kapcsolatot. A többin
nem volt élet, vagy pedig annyira alacsony rendű, hogy az együtt műkö- dés ilyen magas foka szóba
sem jöhetett, bár mind egytől-egyig érdekes és egyedülálló világ volt.

- Ahogy elnézem, ez sem különb, mint a Kígyótartó csillagkép Yed Priorja - mondta Mel, és magára
csatolta a kézikamera kiszolgáló egységét. - Nézd ezt a sok páfrányt, fogadjunk megint valami ember
előtti korba cseppentünk vissza!

Pat szokásához híven biztatóan hümmögött, miközben a nagy sugárvető csatlakozójával bajlódott.
Társa erre csak legyinteni tudott, és a központi mikrofonhoz hajolt:

-  Oké,  fiúk,  akkor  kimegyünk.  Bár  nem  sok  jóval  kecsegtet  ez  a  dzsungel,  azért  figyeljétek  a
képeket, hátha lesz valami új!

Pat  már  a  légzsilipben  topogott  és  hangtalanul  fohászkodott,  hogy  menjenek  már  kifelé.  Ahogy
leléptek a porhanyós földre, azonnal lerohanta őket az új bolygó párás levegője, különös illatai és
kellemetlen, vöröses fényei.

Mel  gyakorlott  mozdulatokkal  közvetíteni  kezdte  a  hajónak  a  képet,  és  egyúttal  ő  maga  is  jól
körülnézett.  A leszállóegység egy kis öböl partján, az alacsonyan álló nap sugaraiban csillogott.
Jobbról, a dűnéken túl, a tenger tombolt. Az öböl túlsó oldalán összefüggő fenyőerdő húzódott, a zöld
függönyt,  csak  imitt-amott  törte  meg  egy-egy  rés,  vagy  kidőlt  faóriás.  Mel  lassan  balra  fordította  a
kamerát, és a tengerpart ívét követve végigpásztázta a tájat, egészen addig, amíg a látótérbe be nem
kúszott az ő nyolclábú Pókjuk.

Ezután egy panorámaképet sugárzott a többieknek.

Az előtérben zöldesen csillogó vízfelület, mögötte tűlevelűek élő fala és a háttérben az égbe nyúló,
fekete felhőkbe vesző hegyek.

- Nem is olyan ronda ez a táj - szólalt meg Pat.

Mel nem válaszolt, mert figyelmét lekötötte a gyenge mozgás a szemközti fák között. Azonnal
nagyobb nagyításra kapcsolt,  és a monitoron feltűnt egy kétlábon járó, fura kis gyíkocska. Alig volt
magasabb egy méternél és igen kecsesen mozgott. Ha nem lett volna az a hosszú farka és a hosszan
előrenyúló feje, Mel minden bizonnyal egy kisgyermeknek nézte volna.

A gyíkocska a fejét billegtetve, előrehajolva lépegetett a fenyők alatt, majd mintha megérzett volna
valamit, hirtelen beszökellt az erdőbe.

- Figyelted ezt? - kérdezte Pat. - Mintha csak a triászból, vagy a jurából lépett volna elő.

- Ha van ilyen pici, remélem, látunk nagyobbakat is - bólintott Mel.



- Micsoda mázlija van ennek a Sydnek, pont az őslénytan a hobbyja. Állítom, hogy félórán belül ott
lesz az öböl túloldalán és egy félméteres szitakötő maradványai fölött fog görnyedezni.

 

 

Syd érdeklődve figyelte a bolygó növényzetét. Mint biológusnak lent lett volna a helye "lepkehálóval
és bonctűvel", de mint a hajó parancsnokának itt fent kellett kuksolnia, indokolatlanul nem hagyhatta el
a helyét. A száját harapdálva nézte a képernyőt, amelyen most tűnt fel a környék panorámaképe.

"Igen -  gondolta -,  tipikus jurái  táj.  Mintha csak a Földön lennénk 19o millió  évvel  ezelőtt.
Tűlevelűek  és  páfrányok  mindenütt.  Cikászok  tömege,  megtűzdelve  egy-két  hosszúszárú
Pleuromeiával. Szenzációs kép. Hiába, ez a Mel érti a dolgát."

Hirtelen, szinte fájón, meglódult a kép, a részletek száguldani kezdtek a képernyő széle felé, majd a
nagyítás után feltűnt a kényelmetlen szemtorna oka, egy kicsiny gyíkocska.

- Fantasztikus! - kiáltotta Syd. - Egy Saltoposushus a fogüreges fogúak csoportjából.

"Csodálatos ez a hasonlóság - fűzte tovább a gondolatait Syd. - Mint egy eleven földi reprodukció.
De ez él, mozog, eszik és menekül."

Sydnek már nagyon mehetnékje támadt. Iszonyúan szeretett volna lemenni erre a különös helyre,
de óvatos is volt. Még nem felejtette el a Ruticilus Alfáján beígért mammutcsordát. Akkor is ez a két
lókötő volt vele, és ő az első szóra rohant le, de csak két kis szerencsétlen ormányos tapírfélét talált a
mocsárban, mint "mammutcsordát". Azóta is emlegetik a szőrös ormányosokat, ha eszükbe jut.

Na de most nem verik át. Ezt a saját szemével látta.

Ekkor újra váltott a kép, Mel megint észrevett valamit. Balról a ritkás fenyők közül egy kígyózó nyak tört
előre, mögötte hihetetlenül magas és domború hát emelkedett a fák alsó ágai fölé. Az erdőből kilépve tejes
nagyságában és arányaiban mutatkozott meg a hatalmas állat.

Öt méter hosszú nyaka szinte beleolvadt az óriási törzsbe, amelyet, mint roppant oszlopcsarnok, tartott a
négy izmos láb. Ezek után egyre keskenyedő vaskos farok csúszott elő, mély barázdát húzva maga után.

A monstrum mellső lábai már a vízbe merültek, mire előbukkant a farok vége is.

A soktonnányi hús és csont valóságos szökőárat keltve csobbant a vízbe.

- A Galaxisra! - nyögte Syd. - Egy Brontosaurus!

 

 

Mel és Pat a vizet köpködve tápászkodott fel a földről a kényszerfürdő után. Nem sokkal ezelőtt Pat vette
észre a közeledő dinosaurust. Már előtte is érezte a föld furcsa remegését, de nem sejthette, hogy egy
húsztonnás hústömeg közeledik feléjük.

Ezután már gyorsan pergett minden.

Tőlük mintegy tizenöt méterre vágott keresztül a keskeny partszakaszon a kolosszus, és a testét a vízbe



merítve egybefüggő vízfüggönnyel borította be a két elsőosztályú kapcsolatfelvevőt.

- A dög! - krákogta Mel. Könyökével próbálta szárazra törölni értékes műszerét, nem sok sikerrel.

Pat még mindig a földön ült és hümmögött egy sort.

- Nem reméltem, hogy megússzuk egy sima zuhannyal - nézett döbbent arccal társára Mel.

- Valahol olvastam, hogy ezeknek félkilós agyuk van és ez csak a kajával, az ellenséggel meg az
állkapcsokkal foglalkozik - okoskodott Pat. - Barátom! Ez aztán megérdemli a "mennydörgő gyík" nevet.


