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– Te vagy a legszebb nő, akit valaha láttam – mondta Raito
melegen.

– Ezért vettél feleségül? – kérdezte Begga hamiskás mosollyal. Szép
arcát világosbarna hajkorona keretezte.

– Ezért is – hangsúlyozta a férfi, majd magához húzta a nőt. –
Senkinek sincs ilyen csinos felesége! Ilyen kislányos derekú, karcsú,
szép szemű, bájos asszonya. Csókolj meg!

– Itt? Most? – Begga nevetve bontakozott ki férje karjaiból. –
Elfelejtetted, hol vagyunk.

– "A mérhetetlen mindenség közepén, iszonyú távol a lakott és
lakatlan világoktól…" – idézett Raito egy verset. Begga válaszul
megsimogatta a férfi homlokát:

– Térj magadhoz, szívem. Az igaz, hogy a mérhetetlen kozmosz
közepén, de egy harmincszemélyes utasszállító fedélzetén
vagyunk, ahol bizony rajtunk kívül is akadnak utasok. Annál is
inkább, mert erre a járatra az összes jegyet eladták…

Borles kapitány elgondolkozva keverte a kávét. A fekete folyadék
már-már kicsapott a csésze szélén – akkor végre abbahagyta. A
kiskanál megcsörrent a tálcán. A férfi behunyt szemmel emelte
szájához a csészét. Mindig így tett, amikor – napjában kétszer –
szertartásszerűen felhajtotta kávéját.

Glinda Vaale türelmesen állt előtte, kezében a kis tálcával. A
magas, karcsú, fekete bőrű lány kedvelte Borles kapitányt. Ismerte
már a reggeli és ebéd utáni kávézással járó hangulatot. Tudta,
hogy a kapitány számára a ceremónia minden apró mozdulatának
megvan a maga jelentősége, és azon Borles nem változtatna soha,
semmilyen körülmények között.
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Borles magas, de nem túl széles vállú férfi volt. A halántéka őszült,
és jól állt rajta az egyenruha. Ennyiben hasonlított az űrhajós
társaságok, évente ismétlődő reklámkampányaiban oly
előszeretettel használt csábító fotóhoz. A tévéképernyőkön
gyakran éppen ilyen, középkorú, deresedé halántékú, napbarnított
és szerfölött elegáns férfiak feszítettek, valamelyik cég jelvényével
a nyakkendőjükön, így toborozták a fiatalokat a polgári repülés
gépeire. Borles ötvenöt éves volt. Az űrhajókapitányok ebben a
korban már más foglalatosság után néznek, hiszen mindnyájan
tudják, hogy hamarosan búcsút kell venniük a kozmosztól. Mert
eljön a nap, amikor az egyik – kéthavonta kötelező – orvosi
vizsgálat után a doktorok hümmögni kezdenek, össze-összenéznek
a delikvens háta mögött, hosszan szemlélik a vizsgálógépek által
mért, komputerektől összesített adathalmazt, és az iránt
érdeklődnek hirtelen, mi a páciens kedvenc hobbija… Borles
kapitány maga is tisztában volt vele, hogy nagyon közel van már
ehhez a naphoz. Most – miután kiitta a kávét, és a csészét
visszatette a tálcára – Glindára pillantott. A lány fekete szemében
megértést fedezett fel. "Sejtik már" – gondolta hirtelen. No persze,
hiszen jó ideje repülnek együtt, a vizsgálatokra is együtt járnak.
Előttük az ilyesmi nem maradhat titok.

– Finom volt, köszönöm – mondta halkan.

– Egészségére, kapitány. – Glinda szokásos válasza ezúttal
kellemetlen benyomást ébresztett Borlesben. Egészség? Persze,
nem beteg. De az űrhajózásban igen szigorúak a követelmények,
és aki ötvenöt éves, az már…

– Minden rendben? – kérdezte. A hangja most megint úgy csengett,
ahogyan máskor. Ahogyan kellett. Ahogyan harminc éve
mindennap.

A lány kihúzta magát. Most is vakító fehér köpenyt és puha cipőt
viselt: Glinda mindig nagyon sokat adott az öltözetére. És lehetett
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rá számítani. Soha sehonnan nem késett el, és mindenre
emlékezett, amit megígért.

– Igen, kapitány úr. Csak… – Glinda elakadt, és tekintetét nem
emelte fel.

– Csak?

– Dalma megint… indiszponált.

Dalma Ouden a másik utaskísérő lány volt. "Ideges, szeleburdi
teremtés" – jutott Borles eszébe. Indiszponált?… Micsoda szó!
Egyszerűen megint rájött a hisztéria.

– Amint hazaérünk, intézkedem, hogy levegyék a hajóról. – Ígérte
Borles.

– Talán… talán nem kellene, kapitány úr. Nem azért mondtam.
Csak mert önnek tudnia kell mindenről, ami a hajón történik.
Végtére is… Nem árt senkinek. – Glinda alapjában véve jószívű lány
volt.

– Többet pihen, mint amennyit dolgozik – dohogott Borles –, és az
utasokra ki gondol? Egy stewardess kiesését mindenképpen
megérzik, óhatatlanul romlik az ellátás színvonala.

– Majd gondoskodom róla, hogy…

– Nem áldozhatja fel magát állandóan, Glinda. A fekete lány
elmosolyodott:

– Dalma is ezt tenné, ha… ha nekem lenne problémám.

Borles nyelt egyet:

– Maga annál okosabb lány, Glinda. Nem hisztériázik egy férfi
miatt.

– Az a férfi elhagyta Dalmát, uram. Másfél év után…

– Nem a férje, csak a vőlegénye volt, ha jól tudom. Valami közepes
kis automatabeállító a Mars–3-ban… – Borles legyintett. Bár ezt
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soha nem vallotta be magának, de – oly sok pályatársához
hasonlóan – csak az űrben dolgozó férfiakat becsülte valamire. Az
itteni nehéz körülmények között mutatkozik meg igazán, ki mit ér,
mire képes. Még manapság is, ebben a fene modern világban…

Glinda még állt egy percig kezében a tálcával, aztán megfordult, és
kiment a vezérlőből.

Borles rutinpillantást vetett a műszerekre. Bár a szerelvényfalon
legalább hatszázötven kijelző, lámpa, kis számítógép-képernyő,
gomb és kar volt, Borles tudta: minden rendben van. Egyetlen
vészjelző sem égett. És… az ösztönei sem jeleztek bajt. Annyi éve
hajózott már, hogy munkájában számíthatott a megérzésre, az
intuícióra is.

Leült székébe, és maga elé húzta a hajónaplót. Közben azért
odanézett a nagy központi radarernyőre is. A kerek, halványzöld
ernyőn foszforeszkáltak a radarhullámokat visszaverő égitestek.
Néhány kisbolygó, nagyobb meteor – ezek elég gyorsan
száguldottak. A legközelebbiek pályáját és sebességét a radarral
összekapcsolt számítógép egy kisebb képernyőre vetítette. Borles
azonnal látta, hogy ezek a pályavonalak nem metszik a hajó
irányát, így nem jelentenek veszélyt az Atlasz számára. Mellesleg az
automata ütközésgátló úgyis időben eltérítené a hajót.

A tiszta lapra beírta:

2251–10–16 (Egys. világidő)

Mars–Föld pálya, IX-es variáns, 2. szakasz

Hajtómű: 0,6

Belső és külső – műszerek: rendbéri

Személyzet: 5 fő

Utasok: 30 fő

Beteg: nincs
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Különleges esemény: nem történt

Itt tartott, mikor nyílt az ajtó. A másodpilóta lépett a
vezérlőhelyiségbe.

– Üdv, Jan. Kialudta magát? – kérdezte Borles, és egy vonalat húzott
a naplóba. A jobb szélére, a margó mellé tette a kézjegyét.

Jan Labin pilóta negyvenéves múlt. Magas volt, szőke, rózsaszín
arcú és jóvágású. Kisportolt termetén feszült az egyenruha, a nők
szeme gyakran megakadt rajta. Tizenegy éve szolgált a Föld–Mars
vonalon, és – ahogy mondani szokta – errefelé már a kóbor
meteorok is "szervusszal" köszönnek neki… A járat vonalain, az
utasszállító flottában valóságos legendákat meséltek a Labin által
elcsábított nők számáról… Borles tudta, hogy jó, ha ennek a fele
igaz (a szám így is imponálóan magas volt), és kedvelte Jant. A
másodpilótákat első tisztnek is hívták a hivatalos
nómenklatúrában, és Jan Labin ezen a poszton is helytállt. Jól értett
a kozmikus navigáláshoz, ritkán vesztette el hidegvérét –, és
tulajdonképpen jó űrhajós volt. Más lapra tartozik, hogy majdnem
minden Föld–Mars–Föld úton udvarolt valamelyik hölgyutasnak.
Természetesen a legcsinosabbnak.

– Mondjuk, hogy kialudtam magam. – Labin nyújtózkodott egyet,
aztán megigazította egyenruháját. Gyorsan ellenőrizte a főbb
műszerkijelzőket. Borles felállt, és Jan elé tolta a hajónaplót. Amaz
szintén kézjegyével vette tudomásul, hogy az indulástól számított
második napon átvette a szolgálatot.

– Szóval semmi újság – mormolta Borles; Dalmáról nem akart most
beszélni. Aztán eszébe jutott még valami, megtorpant a küszöbön:
– Porovra nincs szüksége, Jan?

Yvan Porov a hajó fedélzeti mérnöke és rádiósa volt. A hajtóművek,
a távközlés és az energetikai berendezések tartoztak a felügyelete
alá, de természetesen részt vett a hajó irányításában is, ha rákerült
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a szolgálat sora.

– Egyelőre biztosan nem. Azt hiszem, ő is alszik.

– Rendben. A kabinomban leszek, ha valami történnék – mondta
Borles, és elindult. Csak a személyzeti folyosón jutott eszébe, hogy
ezt a mondatot az Atlasz fedélzetén legalább ezerötszáz
alkalommal mondta el eddig. Négy éve övé a hajó, és megkedvelte.
Ahányszor – letéve a szolgálatot – kilépett a vezérlőből, mindig
meghagyta váltótársának: a kabinban találják meg, "ha valami
történnék"… De sohasem történik semmi. Eddig nem történt. Az
Atlasz új hajó volt, öt évvel ezelőtt állították forgalomba, műszerei
ellen eddig semmi kifogás nem merült fel. Még a garanciális
szemléken, az évi egyszeri kötelező dokkba vontatásnál végzett
alapos vizsgálatokon se leltek fel hibát az árgus szemű műszakiak,
így hát csak a hajtómű váratlan meghibásodása vagy egy kósza
meteor miatti pályakorrekció okozhatott kellemetlen
meglepetést… Így morfondírozott magában Borles kapitány, aztán
benyitott kabinjába. Mellkasában érezte a fáradtságot.

– Mi lesz vacsorára? – kérdezte az öregúr. A nevét senki sem tudta;
mióta elindultak a Marsról, csupán két nap telt el, és ezalatt az
öreg senkinek nem mutatkozott be. Amúgy különben
rokonszenves volt szép formájú fejével, tömött ősz bajuszával,
szálegyenes termetével, pirospozsgás arcával.

– Itt a menü, uram – felelte Dalma. A fiatal nő sovány arcán ideges,
gyors mosoly futott át. Nem volt kedve hosszan magyarázkodni.
Még akkor sem, ha a Mars–Föld–Mars vonalat fenntartó vállalat
előírásai szerint az utasokkal mindig kedvesen kell bánni. "A
stewardess is ember" – szokta erre mondogatni Dalma, de csak
rossz napjaiban. Igaz, ilyen napjai egyre gyakrabban voltak.

Most az étterem melletti helyiségben állt, a hatalmas ételautomata
mellett. A klaviatúrán beprogramozta harmincöt közepes nagyságú
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adag leves, harmincöt dakari rizses hússzelet és ugyanannyi párizsi
torta "lassú ütemű" kiadását. Glinda már korábban kiadatta a
gépből a frissítőket, sőt nekifogott a terítésnek is. Nem fárasztotta
a munka, még örült is neki, hogy az utasszállító gépeken a tervezők
nem tartották kifizetődőnek az élelmiszer-kiadás teljes gépesítését.
A stewardessekre úgyis szükség volt, hiszen az utasokkal valakinek
foglalkoznia kellett. A pszichológusok nemegyszer hangoztatták,
hogy ennek nagy jelentősége van az űrben, ahol az élettelen és
veszélyes környezet tudata lehangolóan hat az emberek egy
részére. Dalma ezenfelül örült, hogy egy kis fizikai munkával
színesítheti napjait. Nem tartotta megalázónak, hogy mások
asztalára kellett kihordania a tányérokat. Még az is tetszett neki,
hogy az ultramodern űrhajókon ilyen "ősi" módszerrel szolgálják
fel az ételt: Ez is javította az utasok közérzetét, és családias
hangulatot teremtett az Atlasz fedélzetén. A helyiségben még alig
voltak utasok. A legtöbben a kabinjaikban pihenték ki a délelőtti
géptenisz és a délutáni úszás fáradalmait. De Dalma sejtette, hogy
még az uszodában és a tornateremben is lehetnek néhányan,
lenyomta hát a belső hangszórók mikrofonjának gombját:

– Kérjük kedves utasainkat, fáradjanak az étterembe. Tálalva van.

Glinda az előírás szerinti hófehér köpenyben bukkant fel mellette,
felkapta az első tálat, kivitte az asztalokhoz. Mire az ételautomata
kivette a hűtőből, és sugarakkal felmelegítette a rizses
hússzeleteket – mind a harminc utas asztalnál ült.

– Vigyázz a gyomrodra, szívem – mondta a lila hajú asszony. A
többiek nem jegyezték meg a nevét; a hajszíne csakugyan
világoslila volt, és attól kezdve csak a "lila hajú nőnek" emlegették
egymás közt az erős testalkatú, ötvenes nőt.

A férje – teljesen jelentéktelen külsejű idősebb férfi – bólogatott:

– Tudom, drágám, majd jól megrágom a húst… A mellettük ülő
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mandulaszemű lány, Mika, ügyet sem vetett rájuk. Egyetlen
mozdulattal dobta hátra súlyos fekete hajfonatait, és szótlanul
hajolt a tányér fölé. A másik asztalnál két férfi falatozott némán.
Apa és fia. Az apa bőre egészen fekete volt, a fiáé viszont
majdhogynem kávébarna. Mindketten gyorsan ettek, és nem is
néztek körül.

– Ettem már különbet is. – Ventenor úr eltolta maga elől a kiürült
levesestányért, és érdeklődve figyelte Glindát. A stewardess
mosolyogva tette eléje a húst, és elvitte az üres tányért. A férfi
körülnézett. – Maguknak fogalmuk sincs, milyen bonyolult
szerkezet egy ilyen kis űrhajó is.

– Kicsi? – csodálkozott Begga. – Hiszen van vagy százméteres! – A
fiatalasszony most élénksárga, rövid ruhát viselt, minden ékszer
nélkül, még az arcát sem festette ki.

– Száztizennyolc méter – javította ki Raito azonnal. A vállas,
rokonszenves arcú férfi vidáman nézett asztalszomszédjukra;
Rövidre vágott hajába még nem lopóztak ősz szálak – éppen
harmincéves volt.

Ventenor szeme megcsillant.

– Ez jó! Az adat helyes. Száztizennyolc méter. Szeretem, ha valaki
ilyen alaposan tájékozott…

Begga csodálattal nézett férjére:

– Honnan tudod?

– Szokásom megjegyezni az adatokat. Ez a szakmámba vág – felelte
a férfi mosolyogva. Ventenor azonnal lecsapott:

– Miért, mi a szakmája?

A fiatalember kissé zavarba jött:

– Állami tisztviselő vagyok…

– Kár. – Ventenor arcán némi csalódás látszott. A középkorú, mégis
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fehér hajú, széles vállú férfi szeretett beszélni.

A Földön kétszáz éve használatos világnyelvet – mint annyian
mások – ő is tászólással beszélte. A nyelvészek egy része már
komoly tanulmányokat is irt erről a jelenségről. Az indoeurópai
világnyelv szavait lágyan ejtették a kelet-ázsiaiak, keményen az
egykori spanyol nyelvterület mai lakói, harsányan-hangosan a
szibériai sztyeppék és ausztrál síkságok emberei. A gyakorlott fülű
szakember még ma is felismerte a szláv anyanyelvűeket, a
torokhangokat kedvelő arabokat. Persze a legtöbben már ügyet
sem vetettek az efféle különlegességekre – az volt a lényeg, hogy a
Földön vagy az űr emberlakta támaszpontjain bárki meg tudta
magát értetni másokkal.

Ventenor ibériai keménységgel ejtette az r-eket, erősen
hangsúlyozta az a-kat és g-ket. Beggára mosolygott, és folytatta:

– Én sokáig dolgoztam az űrhajóépítő iparban. Részkonstruktőr
voltam… Tudják, mi az?

– Nem – rázta fejét Begga.

Glinda körbepillantva ellenőrizte, mindenki megkapta-e az adagját.
A bal oldali sarokból rámosolygott az ázsiai kisfiú, aki Glinda
kedvence volt. Dalma az ételkiadó ablakon át nézte az utasokat, és
Raitóra mutatott:

– Még mindig nem tudod, kicsoda az a fiú?

– Az utaslistán a foglalkozási rovatba azt írta, hogy tisztviselő.

– Én inkább karatebajnoknak nézem.

– Az egyik nem zárja ki a másikat… Tetszik?

– Tetszik – bólintott Dalma komolyan.

– De vele van a felesége – tette hozzá Glinda józanul, és diszkréten
Beggára mutatott. – Ráadásul egy hónapja házasodtak össze.

– Szóval nászutasok.
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