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A kezdet
Elmélázva üldögélek a félhomályban. Kényelmesek lettek ezek a
székek, már szinte fotelek. Mindent tudnak, amit egy csillagközi
űrhajó parancsnoki székeitől elvárhatunk. Karfájáról irányítható az
egész hajó és még masszírozó funkcióval is ellátták őket. Majdnem
fekszem, miközben enyhén masszíroztatom hegekkel teli testemet.
Lábamra terítettem még a földről hozott kedvenc plédemet, így kicsit
velem van az otthon melege. Kezemben az aputól kapott, nevemmel
ellátott rozsdamentes bögrém, melyből kedvenc mentateámat
kortyolgatom. REMÉNY, ezt a nevet adtam a Szövetség új hajójának.
Úgy éreztem jobb nevet keresve sem találhatnék. A parancsnoki híd,
vagy ahogyan mi nevezzük a Vezérlő, talán a legnagyobb helyisége a
hajónak. A tervezők és az építők is odatették magukat, mert bár nem
nagyok a helyiségek, de legalább otthonosak és kényelmesek. Kis
túlzással olyan lett a vezérlő, mintha az ember egy nagyon szuperül
felszerelt nappaliban lenne. A fedélzeti számítógép még a hajó
illatosításáról is gondoskodik azért, hogy a legénység a lehető
legjobban érezze magát. Akaratlanul is beleszívok a levegőbe,
próbálom kitalálni milyen illatot is érzek. Orrlyukaim kitágulnak és
ízlelik a levegőt. Idegrendszerem közvetíti agyamnak a jeleket.
Megvan! (Emlékeim közül előjön egy vadvirágos rét, amin kislány
koromban rohangásztam és sárkányt eregettem, ott éreztem ehhez
hasonló illatokat.) Micsoda csodás emlék konstatálom és akaratlanul
is elmosolyodom. A vezérlőt, csak a szélvédőbe integrált monitorfalak
és a műszerek színes kijelzőiről virító fények töltik be. Folyamatosan
futnak az adatok a kijelzőkön a gravitációs térről, létfenntartásról,
energiafogyasztásról, miközben a hipertéren keresztülhaladunk egy
ismeretlen cél felé. Kár, hogy a hipertérben haladva nem lehet a
szélvédőt védő mechanikus pajzsot elhúzni, mert csodás látványt
nyújtana. Így be kell érnem a külső kamerák képével. Nem is igen
értem, miért van szükség még a mechanikus pajzsra, miközben a
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pajzsgenerátor védőpajzsot von a hajó köré. Na, de mindegy is fő a
biztonság.
A hajtóművek folyamatos duruzsolása hallatszik. Hiába vannak több
szinttel lejjebb és távol a vezérlőtől, mégis ezeknek a gigantikus
gépeknek a „hangja” az egész hajón hallatszik! Ez a zaj, ennyi idő
után iszonyatosan őrjítő tudd lenni. A monitorfal fölött az aktuális
földi idő látszik.
2030. január 1. 00.45.15
Odahaza, most mindenki örül és ünnepli az újévet! Egy éve, hogy
véget ért! Remélhetőleg ez volt az emberiség utolsó nagy háborúja,
amit saját maga ellen vívott. Kicsit én is örülnék, ha a földön lehetnék,
de ha belegondolok, minek? Nem vár már ott engem senki, nincs már.
akinek hiányoznék! Most, van időm átgondolni az elmúlt éveket,
számot vetni eddigi tetteimmel és döntéseimmel. Hogy kerültem ide?
Hogyan hozhattam ilyen helyzetbe a barátaimat és saját magamat?
Talán apám miatt, aki meglátta a jövőmet? Lehet csak saját terveinek,
céljainak az eszköze lettem? Nem-nem! Elhessegetem a gondolatot.
Mindenért nem tehetem aput felelőssé. Bár ez eredetileg az ő álma
volt, de időközben annyira az enyém is lett, mint az övé. Érdekes,
vajon hogyan alakultak volna a dolgok, ha nincsen az a szép nyári
nap. Szemem becsukom, hogy ma agyam rejtett zugából előkeressem
azt a szép emléket. Míg élek nem felejtem el apám arckifejezését,
mikor megcsörrent a telefonja, miközben az állatkertben éppen a
kecskéket etettük. Akkor voltam 4 éves. Vörösesbarna, hosszú hajú
kislány, akinek fogalma sem volt, nemhogy a hipertérről, de még arról
sem, hogy mi a föld és mik a bolygók. Bár apu kicsi korom óta
oktatott és mindent elmagyarázott, de az összefüggések, csak jóval
később álltak össze egy egésszé. Kicsinek még nem tűnt fel, de ahogy
idősödtem rájöttem, hogy apunak nem sok barátja van és az emberek
eléggé különcnek tartják. Az tény, hogy álmodozó típus volt. Mindig
vágyott a csillagok közé, de kevesen értették meg az álmait. Végül
megértettem, nem különc volt, csak távolságtartó. Nem bízott az
emberekben és csak keveseket engedett magához közel. A sors
iróniája, hogy pontosan olyan lettem, mint apu. Vajon, hol tartana az
emberiség, ha nincs az a nap? Azon a napon kezdődött életünk
legnagyobb, legszebb, de egyben legszörnyűbb kalandja. Azon a nyári
napon apunak is köszönhetően megfordult az emberiség sorsa és ezzel
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együtt visszafordíthatatlanul az enyém is! Ezen a napon tört meg a jég,
mert a gazdag, befolyásos emberek egy része eldöntötte, hogy nem a
hatalmat és a pénz világát támogatja, hanem az emberiséget. A
politika elkorcsosult. A politikusok eladták népüket és bármit
megtettek akár a választóik ellen is, csakhogy a pénzemberek lévén
hatalomban és gazdagságban maradjanak. Az új csoport tagjai titkos
szövetséget kötöttek a fejlődés nevében. Támogatják a szövetséget,
azzal a feltétellel, hogy az, az emberiség javát szolgálja. A mindenkori
kormányok előtt rejtve működtek. Maguk köré gyűjtötték az élet és a
tudomány minden területéről a meghatározó segítő embereket. Nem
volt nehéz dolguk, mert abban az időben, a korrupció és elnyomás
nem látott méreteket öltött a szabadság égisze alatt futó
„demokráciában”.
Göröngyös, embert próbáló és sokszor reménytelen próbálkozások
után eljutottak a Marsra és a külső bolygókra, ahol hihetetlen
felfedezéseket tettek. Beigazolódtak azok az elképzelések, hogy nem
vagyunk egyedül az univerzumban, sőt! Egy a mienkhez sok
szempontból hasonló faj bázisaira találtak a Marson illetve az Ión.
Magukat It’sennek hívták. Leírásokat hagytak a világegyetemről,
veszélyekről, energiacellákról, normál tér hajtóművekről illetve
hiperhajtóművekről, védőpajzsokról, gyógymódokról. Arról is, amiért
talán a leginkább hálás vagyok, az antigravitációs mezőről. Mire
felnőttem, már szerves része lettem nem csak az új technológiáknak,
hanem magának a szövetségnek is. Bár még nem töltöttem be a 20.
életévemet sokszor úgy érzem, túl sok mindent kellet átélnem, és túl
sokat osztott rám a sors. Túl sok embert vesztettem el, miközben az
emberiség jövőjét építettük. Vajon megérte? A saját veszteségeimért
kárpótol valaha valaki? Nem hiszem, de nem is várom el! Az én
döntésem volt és döntéseimnek ára van. Sajnos, voltak rossz
döntéseim és ezek miatt emberek haltak meg. Olyanok, akiket
szerettem és végtelenül hiányoznak. Egyedül érzem magam és
hihetetlen űrt érzek a lelkemben. A barátaim (csapatom) akik
elkísértek erre az útra, ők a családom. Szeretem, imádom őket, de
eszembe jut, vajon mennyiüket veszíthetem el még a hosszú utazás
alatt. Önként vállalták, ők akartak velem tartani, de a sorsuk mégis az
én felelősségem. Most azokra gondolok, akik már nem lehetnek
velünk. Ó Istenem! Vajon gondol-e rájuk rajtam kívül valaki? Nem
tudom, de én soha nem felejtem el őket. Arcuk mindörökké beleégett
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emlékezetembe. Csak remélni tudom, hogy valamikor, talán egy
másik életben bocsánatot tudok tőlük kérni, és megköszönni az értem
való önfeláldozásukat. A háborúban jelképpé váltam, bár egyáltalán
nem vágytam rá. Vakon követtek, és ha kellett meg is haltak értem.
Nekik köszönhettem, hogy túléltem, bár ilyen áron azt kívánom, ne
így lett volna. A sors a túlélőkhöz sem kegyes, mert az elvesztett
társaim és a háborúban megölt emberek üres tekintetű szeme, mint
egy heg megmaradt emlékezetemben. Hatalmas lelkesedésem, mely
belehajszolt az elnyomás és egyenlőtlenség elleni harcba - aminek
végül jelképe lettem - útközben megkopott. Minden egyes barát,
bajtárs, szülő, szerelem elvesztése koptatott a kezdeti lelkesedésemen,
mely a háború végére teljesen elveszett. Ünnepeltek lettünk.
Hősöknek kiáltottak ki bennünket. Mosolyogtunk a kamerák és a
tömegek előtt, de a lelkünk már össze volt törve és semminek sem
tudtunk igazán örülni. Túl sok volt, amit átéltünk! Valami
megmagyarázhatatlan erő nem hagyott megpihenni és elfelejteni a
múltat. Megtaláljuk-e valaha a lelki békénket? Lehet, a lelkem csak
akkor bocsátja meg tetteimet, mikor életem utolsó lehelete is elhagyja
testemet? A harc, a veszteségek az ölés visszafordíthatatlanul
megváltoztattak bennünket. Ilyen lenne a sorsa-jutalma egy hősnek?
Összezárva örökre a tetteivel, lelkiismeretével saját magányában?
Kislányként nem így képzeltem el az életem!
Huppanást hallok, reflexszerűen, támadóan fordulok a hang irányába.
Teljesen elmerültem gondolataimban és észre sem vettem, hogy Gim
bejött a vezérlőbe. Gimely egy különleges csaj, még az akadémiáról
ismerem. Különleges megjelenésében és személyiségében is. Nem
magas, jó ha van 165 centi és nem is több 45 kilónál, mégis ő maga a
fegyver. Hihetetlen érzéke van a fegyverekhez és a
harcművészetekhez. A háborúban sokan köszönhették neki az
életüket, többek között én is. Nem tudom elfelejteni, mikor a háború
első napjaiban támadás ért bennünket. Fordulópont volt az a nap
életemben, mert akkor szembesültem először igazán azzal, hogy a
mellettem lévő embereket elveszíthetem és én is belehalhatok. Azon a
napon halt meg a szemem előtt és a karjaimban az első ártatlan ember.
Így utólag, az jut eszembe, bár fordítva történt volna és én haltam
volna meg. Akkor nem kellett volna mindazt átélnem, ami ezután rám
várt. Egy mesterlövész, akit aljas módon az akkori politika bérelt fel
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ellenem, engem vett célba, de egy fiatal lány, aki autogramot szeretett
volna kérni, szerencsétlen módon elém lépett. Őt találta el a lövés.
Hirtelen nem tudtam mi történik, azt hittem megbotlott és rám esett.
Majd, mint a kés a szívbe úgy nyílalt belém a felismerés! Magamtól
eltartva, előbb értetlenül rám tekintő üvegesedő szemébe néztem,
majd megláttam pólóján az egyre nagyobb vértócsát. Nem maradt
időm magamba roskadni. Gim ránk vetette magát és a testével
védelmezett, miközben a többiek védőzónát alkottak és viszonozták a
tüzet. Akkor ott, én is meghalhattam volna akár az a lány. Gim mindig
mellettem állt, sosem tágított bármilyen eszetlen ötleteim is voltak.
Nagyon sokszor küzdöttünk vállvetve reménytelen helyzetekben és
sokszor lábadoztunk a kórházban félholtan. Gim, az egyik legjobb
barátnőm, harcostársam olyan, mint a testvérem. Ő igazán akkor van
elemében, ha harci helyzetbe kerülünk. Mégsem egy harcoló gép, sőt
nagyon is emberi. Aki ismeri, az tudja, hogy milyen érzékeny lelke és
érző szíve van. Igaz a jó modor és szép beszéd eléggé távol állnak
tőle. Ami a szívén az a száján és én ezért nagyon tisztelem. Gimnél
nem kell azon gondolkodni, mit is gondol az emberről, mert
egyenesen már-már bunkón bárki szemébe megmondja. Nézem, amint
elnyúlik a mellettem levő székben és a székvezérlő gombokkal matat.
Kecses vékony újai szinte belevesznek a karfába épített kijelzőbe.
Nem vitte túlzásba a felöltözést, mintha otthon lenne. Nincs rajta más,
mint egy testhezálló rövidnadrág és egy pántos kis fekete top. Nem
előnyös neki, mert kiadja az éktelen nagy repesz szakította forradást a
melle fölött, amit bár próbáltak az orvosok eltüntetni, nem sikerült túl
jól. Egyenes szálú hosszú, fekete alapszínű haja kócos. A különböző
színű melírozott tincsei összekavarodnak, mint valami összegyűrt
szivárvány. Olyan pankbarby kinézete van. Bizonyára aludt, és
rémálmaiban előjöttek saját, külön bejáratú démonjai, ahogyan nekem
is szoktak. Érdekes látványt nyújt az biztos. Megmosolyogtat.
Feszeng még egy sort, végül elhelyezkedik. Szeme a földi időre esik
és szinte magában mormolva megjegyzi, hogy megint egy újév.
Tekintete a semmibe réved, látom, elszomorodik. Gondolatok
cikáznak át az agyán, majd mintha mi sem történt volna, megtöri a
csendet.
- Na, mi van csajszi, történt valami? Nagyon elgondolkodtál - szól
hozzám vigyorogva.
7

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

- Nincs semmi, csak elméláztam a múlt dolgain meg, hogy vajon mi
vár ránk ezután. Nem tudsz aludni? - kérdezem.
- Nem! Megint felkeltettek az álmaim. Pontosabban rémálmaim.
Nem hagynak, időnként újra és újra előjönnek. Kísértenek, a lelkemet
kínozzák.
- Tudom, ismerős érzés. Gyanítom, már nem is szabadulunk meg
tőlük soha. Gim, gondolsz néha haza a Földre? - kérdezem
elgondolkodva és várom válaszát, mint egy megerősítésként, hogy
benne is hasonló érzések háborognak akárcsak bennem.
- Néha, mint most, hogy újév van. - válaszolja, de arca elkomorodik és
tekintete a monitorfalakra szegezve réved a semmibe.
- Tudod El, te vagy a legjobb barátnőm és őszintén be kell vallanom,
szívem egy része vágyik haza a Földre, a régi életünkre, ahol várhatna
ránk az átlagember élete. Munka, férj, család egy kutya, kiscica,
mégis a szívem másik része azt mondja, hogy nincs jobb, mint a
barátaimmal lenni, menjenek is bárhová. Mi már nem tudnánk
beilleszkedni az átlagos életbe. Nem így gondolod?
- De igen, teljesen egyet értek veled, bennem is hasonló érzések
kavarognak. Ezt az utat választottuk és már nincs visszaút. Nem is
tudom, mihez kezdünk, ha megtaláljuk a Turult és nem marad már
feladatunk.
Gim hirtelen felém néz, elmosolyodik és csak úgy heccből odavágja,
mintha nem tudnám.
- Na, ettől nem félek a magunk fajtának mindig lesz munka!
- Gim… más téma, mi történhetett a Turullal és a teljes
legénységével?
- Őszintén megmondom Ell, hogy fogalmam sincsen. Rengeteget
törtem rajta a fejem, de teljesen tanácstalan vagyok.
Megint belezuhanok gondolataimba, miközben észre sem veszem,
hogy hangosan gondolkodom.
A Turul volt az első hajó még a háború előtti időkből, amelyik
elkezdte felfedezni galaxisunkat. Nagyon sok sikeres küldetésen esett
át és a legénysége igazán profikból és harcedzettekből állt össze. Bár
csak kis részét tudta áttanulmányozni galaxisunknak, hihetetlen
felfedezéseket tett. Megtalálta több bolygón is, egy régi fejlett
civilizáció nyomait. Ez a régi civilizáció viszont nem az It’senekhez
tartozhatott, mert nem találtak összefüggést. A tudomány nem tudott
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választ találni arra a kérdésre, hogy vajon hogyan és miért kerültek ide
az It’senek, és ha itt voltak, hogyhogy nem találtak más bolygókon
nyomát létezésüknek. Elnevezték az új fajt az Elődöknek.
Sajnos az It’senekhez hasonlóan, az Elődök nem hagytak ránk
semmilyen nyilvánvaló technikai örökséget, csakis épületeik romjain
található feliratokból tudtunk tájékozódni. Mégis a tudósaink
gyanították, hogy technikai színvonaluk jóval az It’senek technikai
tudása felett járt! Bár, az It’senekről sem tudunk sokat.
Civilizációjukról, társadalmukról, céljaikról semmit. Adatbázisuk
olyan, mint amit csakis azért hoztak volna létre, hogy az emberiség
kiléphessen a csillagközi térbe. Meggyőződésem, hogy valamilyen
formában az emberiség tőlük származik. Az Elődök civilizációjának
maradványai több mint érdekesek. Bolygóikon hatalmas városok
romjai tornyosulnak. Becsült lélekszámuk elérhette városonként az
50-70 milliót. Voltak épületeik, amik az 500 méteres magasságot is
elérték. Viszont, minden épület masszív kövekből épült. Nem
találtunk semmilyen technológiára utaló jelet, mint csatornarendszer,
fűtésrendszer, erőművek. Mintha, minden technológia egyszerűen
eltűnt volna és csak az épületek váza maradt volna meg. Sok
szempontból hasonlít viszont a földi ókori birodalmak civilizációjára.
Írásaik kőbe vésettek csakúgy, mint az ókori földi kultúrákban.
Monumentális épületeik írásokkal díszítettek. Talán tudták, hogy
legbiztosabban ez állja ki az idők próbáját? Ellentétben az It’senekkel,
itt szinte minden írás az Elődök történetét meséli el. Amennyiben a
fordításaink helyesek, az Elődök kb. 1 millió évvel ezelőtt érkeztek a
galaxisunkba. Szétszóródtak és benépesítették a galaxist. A leírások
alapján nem egy harcos faj lehettek, hanem egy modern, építő
civilizáció. Valami viszont megváltozhatott kb. 100 000 évvel ezelőtt,
mert hirtelen az Elődök úgy döntöttek, újra útra kelnek. A
fordításokból egy jól behatárolható hely rajzolódott ki, ami az
Androméda galaxisba mutat! Tudósaink úgy gondolták az Elődök
valamiért odamentek. Annyi még bizonyos, hogy az elsők távozásával
nem ürültek ki a lakott rendszerek, és hogy nem ment velük mindenki.
Akkor hol vannak, akik itt maradtak? Hol vannak a leszármazottaik?
Személy szerint engem aggodalommal tölt el, hogy senkit nem
találtunk és, hogy még azt sem tudjuk mi lett velük. Voltak bolygók,
ahol harcok nyomai voltak kimutathatóak, de hogy kivel és ki ellen
harcolhattak arra nincsen elméletünk és nyilvánvalóan bizonyítékunk
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sem. Tudósaink úgy gondolták a válaszainkat és az Elődöket az
Androméda galaxisban találjuk. Felszerelték a Turult a legkorszerűbb,
legnagyobb teljesítményű hiperhajtóművel. Az új hajtóművel,
elméletben a Turul képesé vált három földi év alatt legyőzni a
távolságot és eljutni az Androméda galaxisba. Emlékszem arra a
napra, mikor útnak indultak. A földön már kezdett kiéleződni a
helyzet és nem sok választotta el az emberiséget a lázadástól a
pénzemberek, cégeik és a nekik asszisztáló kormányok ellen. Nem
volt nagy felhajtás, ünneplés, hiszen akkor még a közvélemény, mit
sem tudott a titkos csoportról és a hihetetlen technikai, technológiai
fejlődésről. A maga nemében gyönyörű és hatalmas hajó volt a Turul.
Közel 300 méteres hosszúságával és formájával tényleg egy
turulmadárhoz hasonlított. Kecses volt, de egyben tekintélyt és erőt
sugárzó, igazi ember alkotta remekmű. 200 emberrel indult útnak,
köztük apummal és az egyetlen emberrel, aki iránt valaha mélyebb
érzéseim voltak. Igen, Attila volt, aki kis korom óta mellettem állt és a
legjobb barátomnak tekintettem. Hányszor nevettetet meg, mikor
magam alatt voltam, és hányszor sírtam ki magam a vállán. Attila volt
az én lelki társam. Mindig mindenben számíthattam rá. Szinte együtt
nőttünk fel és nem is gondoltam volna, hogy ennyire megérzem a
hiányát. Azt hittem, nem voltam még igazán sohasem szerelmes, de
utólag, úgy érzem szerelemmel szerettem! Egy újabb rossz döntés
életemben, amivel kénytelen vagyok együtt élni. Lehet, csak be kellet
volna vallanom Attilának az érzéseimet és akkor még mindig velem
lenne. Sajnos, azonban makacsságom és hiúságom nem engedte. Így
elment és lehet, soha többé nem láthatom. Nem tudhatja, hogy mit
érzek iránta. Ezek ellenére mégis iszonyatosan haragszom rájuk,
amiért elmentek és itt hagytak engem egyedül egy közelgő háború
küszöbén.
- Ell, megtaláljuk őket! - mondja Gim. Hangja visszaránt a valóságba.
- Nézd Ell! Tudom, mit érzel, tudom min mentél keresztül. Sok volt ez
mindenki számára, aki mellettünk volt, velünk harcolt. Kiharcoltuk a
szabadságot az emberiségnek, miközben sokan sunyin nézték, amint
emberek halnak meg a közös célért, de csak a seggüket meresztve
várták mi lesz a vége! Szerettek volna jó életet, de túl gyávák és
gerinctelen voltak, hogy harcba szálljanak a jövőjükért. Tudod mit?
Az emberiség nagy része egy pöcs, és nekik teljesen megfelelt az, ami
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volt. Elnyomott birkák voltak és most ők lettek a nevető harmadikak.
Ők nem vesztettek el mindent, mint mi. Nem haltak meg a szüleik a
párjuk, barátaik, gyerekeik. Mégis, mikor elönt a düh ezek miatt a
pöcsök miatt, eszembe jutnak azok, akiknek mi változtattuk meg az
életét és modern rabszolgaság helyet lehetőségük nyílt egy emberi
életre. Tudod Ell, én úgy érzem ezekért az emberekért érte meg, még
ha oly nagy árat is kellet fizetnünk érte. Apád pedig az egyik legjobb
ember, akit valaha is ismertem. Hidd el akár hol is van, mindent
megtesz, hogy visszatérjenek és ezt nem az emberiségért teszi, hanem
csakis érted. Apádnak, te vagy a mindene! Attila pedig tudja, mit
érzel iránta. Ebben semmi kétségem. Pontosan tudja, mennyire nehéz
eset vagy. Tudja, hogy hamarabb halnál meg, mint, hogy kimutasd a
valós érzelmeidet. Ne felejtsd el, mi, akik melletted vagyunk,
ismerünk ám. – mondja, miközben pofátlanul vigyorog - Lópokróc
vagy kívülről, de valójában a legemberibb és legjobb ember. Amiért
viszont szívből utállak, az tudod mi? - kérdi tőlem.
Meglepődök, és hirtelen nem tudok mást tenni, mint hogy megvonom
a vállam, majd válaszolom.
- Nem.
Mire, Gim folytatja szigorú tekintettel és határozottan.
- A kishitűségedet! Tudod te babám, hogy miközben mindent
megtettél, megteszel annak érdekében, hogy ne legyél a
középpontban, pont minden lépéseddel oda kerültél! Te babám egy
jelenség vagy és neked hiába is hadakozol ellene, ebben az életben
célod van. Bárhová mész, bárkivel találkozol, hatással vagy az
emberekre és dolgokra. Mégpedig azért, mert tiszta a jellemed,
becsületes vagy és minden tetted ösztönösen jön. Az emberek
örömmel követnek. Egy megmagyarázhatatlan erő birtokában vagy.
Igen, lehet, igaza van. Soha senkinek nem tudtam kimutatni az igazi
érzéseimet és soha nem voltam benne biztos, hogy elérem a kitűzött
céljaimat. Viszont meglep és megrémít, mert ennyire őszintén még
nem beszélt arról, ami körülöttem van, igaz soha nem is kérdeztem.
Háborgó lelkemnek nem lett könnyebb. Talán nagyon sokan
örülnének, ha a helyemben lennének, de én nem tudok. A társaimért
érzett felelősséget túl nagynak érzem.
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- Igazad lehet Gim, de félek, minden tettemmel veszélybe sodorlak
benneteket - mondom, miközben meredten nézek a kezemben lévő
bögre alján maradt mentateára.
Csend telepedik a vezérlőre, gyanítom, elevenébe találtam, hogy nem
tud egyből reagálni rá. Lelke mélyén tudja, hogy igazam van. Kis
szünet után mégis megszólal és hozza a szokásos formáját.
- Akkor baszod, megyünk a teremtőhöz, és ha hamarabb megyek, mint
te ígérem, számon kérek rajta ezt-azt! - mondja és mindezt olyan kaján
vigyorral a képén, hogy akarva-akaratlan mosolyt csalt az arcomra.
Azért jó tudni, hogy ilyen barátok állnak az ember mellet.
- Na, de váltsunk témát. Sokat gondolkodtam az utóbbi napokban
arról, vajon mi is történhetett a Turullal.
Van egy elméletem. - szólok hozzá, miközben a monitorfalon
behozom a Turul ismert útvonalát. A képen zölden látszódik a Turul
biztosan ismert útvonala, majd miután a kapcsolat megszakadt,
vörössel a további, tervezett útvonala. Az útvonalat megszakítják
sárga pontok, amik az ugrási pontok.
- Szóval Gim, mi az, amit biztosan tudunk? - szólalok meg. Gim
előrehajol a székben és érdeklődve néz rám. Majd, látva érdeklődését
folytatom. - Abból indulok ki, hogy a Turul nagyon nagy hajó és
éppen ezért a végletekig ki lett hegyezve a hiperhajtóműve, illetve az
energiarendszere. Viszont, még így sem tudta egy ugrással megtenni
ezt a távolságot és miért nem? Mert az energiacellák és a hajtóművek
nem bírták a terhelést, éppen ezért túlmelegedtek. Emlékezz vissza,
akkoriban inkább átalakították, mert nem lett volna elég kapacitás
gyorsan építeni egy új hajót. A mi hajónkat akkoriban kezdték el és
már teljesen a hosszú hipertér utazásokra tervezték. Szóval, arra
gondoltam, elképzelhető, hogy kiégett a hipertér hajtóművük és vele
együtt a szubtéri jeladó is. Ha így történt, talán nem tudnak üzenni
sem. Nem tudom mennyire helytálló a felvetésem, de majd az okos
tojást megkérdezzük - folytatom vigyorogva.
Gim hatalmas nevetésben tör ki.
- Látom a szívedbe lopta magát a srác. - mondja nevetéstől elcsukló
hangon. - Az biztos, hogy a kis tudósunk nem semmi csávó. Láttad,
hogy fogta a pisztolyt a kezébe? Mint valami kislány - folytatja még
jobban nevetve, szinte hisztizve, hogy még a könny is kicsordul a
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szeméből. Mint, ahogy általában lenni szokott az egyik nevetése
átragad a másikra és már csak azért is el kezdek nevetni, mert látom
Gim röhögéstől eltorzul ábrázatát. Felrémlik bennem a szituáció,
amint Gim, próbálta megtanítani lőni. Szegénykém, tényleg nagyon
szerencsétlen volt, és igazán fegyverrel a kezében nem másra volt
veszélyes, hanem saját magára. Annyira megijedt a fegyver
dörrenésétől, hogy a fegyvert eldobva, kapkodva, kiabálva üvöltött.
Tény, hogy az okos tojás ritka érdekes figura. A valódi neve Zsolti és
kinézetében kimeríti a jóllakott óvodás fogalmát. Zsolti a csapatunk
egyik új tagja, önként jelentkezett közénk, csak hogy velünk
dolgozhasson. Tutyimutyi, és komplett agyműtétet lehetne rajta
elvégezni két mondata közben. Pápaszeme az 1990-es SZTK keretes
szemüvegeket idézi. Az összképre még rátesz egy lapáttal, hogy
szemüvege két részből áll. Alulról van a rendes lencsével ellátott,
még ráhajtva egy UV védelemmel rendelkező sötét szemüveg,
forrasztáshoz hegesztéshez. Ha a sötét fel van hajtva, messziről úgy
néz ki, mintha két bozontos fekete szemöldöke lenne. Hogy idősebnek
látszódjon bajuszt is növesztett, amivel egy maszatos gyerek
benyomását kelti, főleg ha hozzávesszük göndör fürtjeit és szeplős
arcát. Mégis van benne valami, ami miatt fantáziát láttam benne a sok
jelentkező közül. Talán, hihetetlen intelligencia hányadosa miatt, és
azért mert fiatal kora ellenére nincs olyan a hajón, amit ne tudna
megjavítani. Nagyon érti ezeket a számunkra is új technológiákat.
Nem mellékesen, 17 évesen 12 diplomája van. Igaz gyanítom, a
túlélési ösztön nem fejlődött ki benne, vagy legalábbis nem látszik. Az
összes létező fizikai felmérőn csúnyán elvérzett, és csak a döntésemen
múlt, hogy velünk jöhessen. Talán Zsolti az egyetlen a hajón, aki
kétségekkel tölt el döntésemet illetően. Nagyon megosztóak az
érzéseim irányába. Hol az idegbe kerget tutyimutyiságával, amit
felelőtlenségnek és érdektelenségnek minősítek. Ilyenkor leüvöltöm a
fejét. Sőt, beígértem már neki azt is, hogy kidobom a légzsilipen. Hol
teljesen meglep, és kivívja legmesszemenőbben az elismerésemet.
Ilyen esetekben azzal magyarázom a negatív tulajdonságait, hogy
hozzánk képest nem ment át annyi megpróbáltatáson és nem veszi
még annyira komolyan expedíciónk súlyát. Remélem nem bánom
meg ezt a döntésemet éles helyzetben. Mindenesetre elismerem a
képességeit, ami sok szempontból bőven az én tudásom felett áll.
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Amint a Zsolti lövészetén való nevetést sikerül abbahagynunk
visszatérek a megkezdett témához.
- Na, szóval! - kezdek neki, miközben még letörlöm szememből a
nevetés okozta könnycseppeket. - Tehát a témához visszatérve, a
Turulnak kb. 100 000 fényévenként ki kellet lépnie a hipertérből
ahhoz, hogy ne melegedjen túl a hajtómű. Ez azt jelenti, mint a
monitoron is látszik, hogy 25 tervezett megállást kellet volna
beiktatniuk, de mégis 32 megálló van. Vajon miért? Mert - folytatom
a gondolatmenetemet - az útjukat úgy tervezték meg, hogy a lehető
legtöbbet pihentessék a hajtóműveket a galaxisok közötti térben.
Értelmes és teljesen racionális döntés volt a részükről, hiszen
bármilyen gond esetén nem könnyű elérni egy élhető bolygót. Az Itsenek adatbázisából már tudjuk, hogy az univerzum mennyi csapdát és
veszélyt rejt. Hihetetlen hol tartottunk előttük tudományos
szempontból. Ha nincsen az It-senek adatbázisa még mindig a
tudomány sötét középkorában élnénk. Tervem tehát, amennyiben az
okos tojás is egyetért velem, hogy megkeressük az utolsó helyet ahol
kiléptek a hipertérből. Ha a teóriám igaz, vagy ott lesznek, vagy
megpróbáljuk behatárolni merre vehették az irányt. Gim gondolkodik
egy ideig, majd válaszol.
- Ell, őszintén szólva, nekem sincs jobb ötletem. Hamarosan
megérkezünk az utolsó ponthoz, ahol a Turul jelét fogtuk. Nagyon
kíváncsi vagyok, mit találunk. Amint ezt kimondja érdekes remegések
futnak keresztül a hajón és a fedélzeti számítógép riadót fúj. Szemem
a monitorokra szegezem, hogy információhoz jussak. Legnagyobb
meglepetésemre semmit nem látok csak, hogy a hajó védőpajzsa 5%ot gyengült a remegések következtében. Egyre jobban keresem a
rázkódások okát, de a számítógép nem jelez hajó hibát, így nagy
valószínűséggel a hipertérben lesz valami változás. Kérdőn nézek
Gimre aki veszettül futtatja a különböző protokollokat. Csak a vállát
rángatja, tisztán látszik, ő sem tudja, mi lehet a gond. A riadó hatására
mindenki, akinek a vezérlőben kell lennie vészhelyzet esetén,
megérkezik és elfoglalja a helyét kivéve Zsoltit. A hajó fedélzeti
számítógépe közben nyugodt hangon közli, hogy a védőpajzs már
csak 80 %-on áll. A másodperc töredéke alatt kellene döntenem, mi
legyen, de egyelőre fel sem foghatom, mi a fene történik. Sőt, nem is
emlékszem semmi ehhez hasonló hipertér anomáliára az It-senek
adatbázisából. A hajó rázkódása egyre durvább méreteket ölt. Súlyos
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percek telnek el, miközben elektromos kisülések szikrái lepik be a
vezérlőt. Körbenézek, látom barátaimat, amint csinálják a dolgukat,
majd felteszem a nagy kérdést!
- Van valami valakinél?
Jönnek sorban a válaszok. Hajtóművek rendben. Kommunikáció
rendben. Létfenntartás rendben. Fegyverrendszerek rendben.
Amint az utolsó mondat is elhangzik, a számítógép közli, hogy a
védőpajzs 50%-on. Ez az a pillanat, amikor nem várhatok tovább.
Kiadom a parancsot a hipertérből való kilépéshez.
Kilépni veszélyesebb a hipertérből mint belépni. A hajó mély űri
szondái a hipertérből figyelik a normál teret a normál tér gravitációs
változásait. Amint biztonságosnak találják a kilépést, lekapcsolják a
hiperhajtóművet. Ha vaktában lépünk ki, könnyedén egy bolygó vagy
csillag belsejében találhatjuk magunkat. Ahogy kiadtam a parancsot,
rohanva megérkezik Zsolti. Már éppen rá akartam üvölteni, amikor
hozzám hajol, és tőle soha nem várt és látott módon, rémülettel, és
halálfélelemmel vegyes izgalommal, ellentmondást nem tűrő hangon
megszólalt. Ell parancsnok, azonnal ki kell lépnünk a hipertérből, mert
folyamatosan szűkül össze, hamarosan széttépi a hajót.
- Navigáció, mennyi idő? – teszem fel a kérdést. Egy perc, de nem
lesz sima, valamik vannak kint - jön a válasz. Tehát egy perc múlva
kilépünk. Innentől valami megmagyarázhatatlan érzés kerít a
hatalmába és mintha mindig is ezt csináltam volna, jönnek a
parancsok.
- Felkészülni a kilépésre, fegyverrendszereket aktiválni!
Pajzsgenerátorra a maximális energiát!
A kilépés kegyetlenre sikerül. A kilépés pillanatában, mintha egy
kemény falnak rohannánk. A hajó hirtelen az eddigieknél is jobban
megrázkódik, majd robbanások zaja hallatszódik. Az ütközés ereje
akkora, hogy hiába kapaszkodom, nekirepülök a szélvédőnek. Hajam
az arcomban landol, iszonyúan fáj a vállam. Minden porcikám sajog,
és egy örökkévalóságnak tűnik, mire sikerül feltápászkodnom.
Hajamat kisimítom a szemeimből, és ekkor veszem észre, hogy kezem
merő adta vér. Látom, amint társaim eltorzult ábrázattal néznek rám.
A robbanások hangja az utolsó, amire emlékszem. Még átfut az
agyamon, hogy itt a vége, megadom magam a sorsomnak és elvesztem
az eszméletemet.
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Hűvöset érzek! Kinyitom a szemem és repülök az univerzumban.
Nincs testem, olyan, mintha csak a lelkem szállna. Érdekes érzés,
hiszen az agyam felfogja, hogy nem igaz, amit érzek és látok, mégis
az érzékszerveim nem reagálnak rá. Nem forr a vérem, nincsen
légszomjam. És ami a legérdekesebb, hogy mintha egy filmet néznék
egymilliószorosan felgyorsítva az univerzumról, úgy haladok benne.
Talán meghaltam és a lelkem tér haza? Nem is bánnám túlzottan, ha
így lenne. Haladok egy galaxis felé. Ismerősen néz ki, de nem tudom,
melyik galaxis lehet ez. Utam egyértelműen egy spirálkarhoz hasonló
részéhez vezet, és naprendszerek mellet suhanok el. Megközelítek egy
naprendszert és már messziről látom, melyik bolygó az úti célom.
Csodálatosan szép, kék bolygó! Ha jól számolom a második bolygó a
csillaga körül. Hasonlít a földhöz mégsem az. A szárazföldek
nagyobbak, mint a földnél. Ahogy közeledem, egy hatalmas várost
látok kibontakozni magam előtt. A város egy völgyben terül el. A
keleti oldalán egy legalább 5000 méter magas hegylánc kezdődik. A
város egyik épületébe érek. Az épület egy nagy termében két emberi
alakot látok egy monitortáblánál, amint magyarázzák egy hipertéri
védőpajzs működését. A modell alapján, rengeteg milliónyi,
milliárdnyi kis gömb veszi körbe a galaxist, több rétegben és egymást
fedve. A normál térben a kis gömbök ellenállás hatására (pl. berepül
egy hajó) összegyűlnek, és falat alkotva megsemmisítik azt.
Valószínűleg ár-apály erőket hozva létre. Vált a kép és számomra
ismeretlen adatok jelennek meg. Amint figyelem, próbálom
összeszedni minden tudásomat, hogy megértsem mit is látok. Úgy néz
ki, mintha minden gömbben nagy tömegű, módosított gravitonok
befolyásolnák a hiperteret. A kisebb gömbök úgy hatnak a hipertérre,
mintha egy tüskés bokron haladnánk át. A gravitációs tüskéik
belelógnak a hipertérbe. Minél gyorsabban megyünk, annál nagyobb
az ellenállás és a sérülés. Fogalmam sincsen, hogyan működhet, még
csak sejtésem sincs, mégis a monitoron látszódó ábrákból ez
nyilvánvaló. Ha belekerültél, csak egy módon kerülheted el a végzetes
pusztulást. Ha nyugton maradsz. És éppen ez a cél a hajó, vagy a
legénység menthetetlenül elveszik. A monitoron megint vált a kép és
hirtelen az egyik emberi alak, talán egy nő hozzám fordulva csak
annyit mond erélyesen. „Jól jegyezd ezt meg! Ez a kulcs a zárba! Ezen
múlik, hogy éltek vagy meghaltok!” Nézem a monitort, de semmit
nem értek belőle. Egy egyenlet van a táblán, vagy valami hasonló, teli
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fura ábrával. Kicsikét, talán rovásírás jellegű. Próbálom elmenteni
emlékeimben a képet. Kérdezném, hogy mi ez, miért ennyire fontos,
de hirtelen már húzz valami visszafelé és a következő pillanatban éles
fény bántja a szemem. Hunyorgok, hirtelen azt sem tudom, hol
vagyok. Ez az álom, vagy káprázat megzavart. Magam sem tudom mi
volt ez, de nagyon élénken él emlékezetemben.
Iszonyatosan fáj a fejem és még kiabálnak is. Ki a fene az?
Megismerem a hangját, Andi az orvosuk az. A gyengélkedőben
vagyok és az ágyam mellet áll. A háttérben hallom az orvosi műszerek
hangját az EKG pittyegését és a lélegeztető pumpájának a hangját.
- Ell, hallasz? - teszi fel a kérdést. - Ell - Ell?
Mondanám, hogy hallom, de alig jön ki hang a torkomon. Mivel
nagyon zavar a hangos beszéd, így inkább megszorítom a kezét, hogy
tudtára adjam megvagyok. Hozzám hajol és belém nyilall az érzés,
hogy akár álom volt, akár nem, mégis érdemes lenne leírnom, amit
láttam mielőtt újra elájulok. Próbálom kinyögni mit szeretnék, de
hiába üvöltök a saját hangomat alig hallom viszont. Andi közelebb
hajol, leveszi rólam a légző maszkot és szinte suttogva bár, de sikerül
kinyögnöm pár szót.
- An..di hoz…nál pa…..pírt és ce..ru…zát?
- Persze Ell, csak maradj nyugton, nagyon megütötted magad.
Andi egy nagyon rendes lány és nem utolsósorban egy kiváló orvos.
Soha nem adja fel és mindig erőn felül teljesít, sokunk nagy
szerencséjére. Már hozza is a kis jegyzettömbjét és egy tollat. Nagy
nehezen sikerül felemelnem a kezem, bár a vállam iszonyatosan fáj,
sikerül lejegyzetelnem az egyenletet, amit álmomban, vagy
delíriumomban láttam.
Átnézem, mindent jól írtam-e le és Andi kezébe nyomom. Magamhoz
húzom, és már hangosabban mondom neki.
- Add oda Zsoltinak és mondd meg neki, ezen múlik az életünk.
Ajánlom neki, hogy vegye komolyan, mert mindenki élete ezen a
hajón ettől függ.
- Rendben, majd odaadom neki.
- Nem Andi! Ne majd, hanem most azonnal!
Már menne is, de visszahúzom, mert meghallom tompán a fedélzeti
fegyverek hangját. A pillanat tört része alatt átfut az agyamon, hogy
mi van, ha ez nem állom volt? Mi van, ha mindez igaz és Gim ép a
gömbök közül próbál kijutni? Kezdem magam megint nagyon rosszul
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érezni. Kerülget az ájulás, érzem, húzódik rám a sötétség, de erőt kell
vennem magamon.
- Andi, várj kérlek Gimnek mond meg, hogy állítsa meg a hajót, ne
akarjon kijutni! Nagyon fontos, add át neki! Ahogy kimondom,
elsötétül a szemem előtt minden és elájulok.
Talán álmodom, vagy az agyrázkódás következménye, de oly mértékű
nyugalom száll meg, mely már régóta nem. Álmomban visszarepülök
életem hat évvel ezelőtti időpontjára.
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Véletlenek Műve?
Gyönyörű nyári nap van, és épp sétálok egy csodaszép sétányon, amit
hatalmas öreg vadgesztenyefák öveznek. Látszik, hogy a sétányt
övező parkot avatott kezek tartják karban. Csodás, valami
megfoghatatlanul gyönyörű virágágyások tarkítják az egyébként sem
hétköznapi helyet.
Észak-Magyarország csodás környezetében, hegyek által körbevett
völgyben helyezkedik el a pezsgő, mégis nyugodt és a kíváncsi
szemektől elrejtve található akadémia.
Egy patinás, kastély jellegű hatalmas épület felé tartok, a szívem a
torkomban dobog. Az épület előtt rengeteg fiatal gyülekezik
legtöbbjük a szüleivel érkezett. Igen-igen ez az első napom az
akadémián. Izgalommal vegyes félelemmel közeledem a bejárathoz.
Kíváncsian várom milyen lesz és vajon meg tudok-e felelni az
elvárásoknak. Apum révén már sokan ismernek a szövetségből és
érdemesnek találtak arra, hogy tanulmányaimat és a kiképzésemet a
szövetség által létrehozott, kívülről magániskolának álcázott
akadémián folytassam. Ahogy közeledek a bejárathoz, megakad a
szemem két lányon, akiknek egy három fiúból álló csapat nem éppen
kulturált módon fütyörészik és beszólogat. A fiú csapat,
viselkedésével láthatóan kivívja a környezetükben lévők ellenszenvét
és megvetését. Mégis, az oly rég ismert gyarló emberi viselkedési
formát hozzák, vagyis „ne szólj szám, nem fáj fejem”. Érdekes
párosítás a két lány az egyikük ébenfekete hosszú hajjal, karikákkal az
orrában és vagy négy karikával mindkét fülében, mintha maga lenne
az ördög, akit egy szektából szalajtottak, míg a másik a teljes ellentéte,
szőke hosszú hullámos hajával, istennői idomaival és visszahúzódó,
szemérmes viselkedésével, mintha maga lenne az angyal. Az eddig
békésen haladó lányok közül az ördögi, egyszer csak megfordult és
jobb keze középső úját felemelve bemutat a fiúknak
- Menjetek anyátokba köcsögök! – felkiáltással, majd tovább folytatja
nyomdafestéket nem tűrő stílusban és módon.
Az egyik fiú, aki a csapat hangadója lehet igazi nagydarab, mégis
nyurga felépítésű visszaszól neki.
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- Mit akarsz te és mit mondasz nekem, te kis ribi?
Érezhető, hogy ez az incidens el fog fajulni. Tapintani lehet a
levegőben a feszültséget. Mindig arra tanítottak, hogy ahol csak lehet,
segítsek, és ne menjek el úgy emberek, problémák mellett mintha mi
sem történne. Ez a tulajdonság ugyan rengeteg buktatóval jár, de
mégis úgy érzem, eddig kifizetődőbb volt, mint nem venni tudomást a
dolgokról.
Így lépteimet felgyorsítva - megakadályozandó egy értelmetlen,
ellenőrizhetetlen irányba elfajuló vitát - feléjük veszem az irányt.
- Ki a ribi, hülye gyerek? - hallom „ördögi” hangját.
- Nekem beszélsz madárijesztő, honnan szalajtottak? Jelmezbálból? mondja habzó szájjal a nyurga fiú, akin látszik, eddigi életében nem
sokan mondtak neki ellent.
- Gyere ide te hím soviniszta giliszta, kitépem a nyelvedet, majd a
seggedbe dugom vissza, hogy tudjad hol a helye - hangoztatja
„ördögi”, miközben, öles léptekkel közelednek egymáshoz. A nyurgán
látszik a tomboló düh, hiszen eléggé látványosan megszégyenítette
egy lány a társai előtt, aki hozzá képest egy törékeny nádszál.
Lelki szemeim előtt lejátszódik a jelenet, ahogy a nyurga olyan
pofont lekever a kis vékony lánynak, hogy elájul és napokon át tartó
kórházi kezelés lesz a vége.
Már nem sok választott el tőlük, amikor egymás elé értek. Láttam
amint a nyurga ütésre emeli a kezét és épp rá akartam üvölteni, amikor
olyat láttam, amitől a földbe gyökerezett a lábam. Ördögi, amint a
nyurga közelébe ért elhajolt az ütése elől, majd egy határozott, de
rendkívül gyors mozdulattal, ball lábával ágyékon térdelte és ez után
egy hatalmas jobb horgost vitt be az állára. A nyurga úgy dőlt el, mint
egy kivágott fa. Az egész nem tartott tán 2-3 másodpercig.
- Anyáddal szórakozz… ha az nem tanított meg viselkedni, akkor
majd én megtanítalak! Ez rátok is vonatkozik. - mondja ördögi és
mondandóját kiegészítve, ujjával nyurga barátaira mutat.
Miután konstatálja, hogy innen már nem fenyeget veszély, fogja
magát, hátat fordít és elindult vissza a szende szőke angyalhoz.
Nyurgát, barátai felsegítik, majd miközben ördögi távolodik tőlük,
egyikük utána eredve hátulról akarja leteperni.
Ekkor érek oda, és bár apum mindig járatott küzdősportokra nem
tartottam az én világomnak, túl vadnak és állatiasnak gondoltam.
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Mégis, valami számomra is hihetetlen módon, előjönnek a tanultak és
a támadni készülő fiú útjába állva sikerül egy csípődobással
megállítanom. Ránehezedem teljes testsúlyommal, nem engedve
megmozdulni. Ördögi mintha érezné, hogy támadás érheti, pont ebben
a pillanatban néz a háta mögé.
- Ide figyelj, figyeljetek! - mondom erőteljes hangon.
- Azért lennénk elvileg itt, hogy mások legyünk és másképp formáljuk
a világot.
- Szerintetek ez így normális? Nem sül le a képetekről a bőr, hogy így
viselkedtek? Hogy akartok példát mutatni, ha semmiben nem
különböztök az átlagtól? Hmm? Na, akkor most döntsétek el be
akartok-e azon a kapun lépni vagy sem? - miközben újammal az
akadémia főbejárata felé mutatok. - Ha igen, akkor ne itt és így
mutassátok meg, hogy nagyfiúk vagytok, hanem azzal hogy jobbá
teszitek, tesszük ezt a világot.
- Na, mit mondasz, mondotok? - kérdezem és előbb a srácra nézek,
akit a földhöz szorítok, majd a kissé távolabb álló barátaira.
- Igazad van! - feleli a nyurga, miközben sajgó állát masszírozza és
bólogat a srác is testem súlya alatt.
- Rendben! - felelem, miközben felállok és leporolom magam.
- Szia! A nevem Tóth Ell és nyújtom segítő kezem a földről
feltápászkodó srácnak.
- Szia! Robi vagyok, Deák Róbert.
- Üdvözöllek és bár nem ilyen körülmények között szerettem volna
ismerkedni, de örülök, hogy megismertelek.
Időközben a nyurga és a harmadik srác is megérkezik hozzánk.
- Téged is üdvözöllek! Tóth Ell vagyok.
- Szervusz! Mészáros Péter - mutatkozik be a nyurga fiú. - Igazad van
és elnézést kérek a viselkedésemért.
- Semmi baj. - válaszolom, de közben már mosolygok, hiszen
lelkemben érzem, nem olyan rossz srácok ezek.
- Szia! Kozma Gábor. - mutatkozik be a harmadik srác is.
- Szia! Ell, Tóth Ell vagyok.
Még tartanak a bemutatkozások, megérkezik közénk a két lány is.
- Szia! Sziasztok! Jól hallottam, hogy te vagy Tóth Ell? - szólít meg
„ördögi.”
- Igen. Szia, én lennék. Miért?
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- Szia! Szabó Gimely, a barátaimnak csak Gim vagyok és már
rengeteget hallottam rólad és nagy tisztelőd vagyok.
Meglepődök és váratlanul ér ez a mondat. Még hogy nagy tisztelőm?
Mire gondol? Ez tényleg bolond?
Kezdem magam rosszul érezni, mert a hirtelen megismert társaság
erre a mondatra felfigyel, és egyre jobban körbeáll.
- Összetévesztesz valakivel, hiszen én csak egy egyszerű lány vagyok.
- Te írtad a multikat tulajdonló üzletemberek, pénzemberek hatását a
politikára, a társadalomra és a gazdaságra? - kérdi Gimely
- Igen, ..igen azt én írtam, - felelek bizonytalan hangon - de te ezt hol
olvastad?
- Te az a Tóth Ell vagy? – kérdezik hüledezve a többiek.
Egyre feszélyezettebben érzem magam.
Nem gondoltam volna, hogy ennyire ismert lettem egy írásom miatt.
Hiszen ezek, csak általános iskolai dolgozatok voltak, amikért nem is
kaptam sosem dicséret, sőt inkább felvont szemöldökkel csúnyán
néztek rám a tanárok és behívatták a szüleimet.
Észre sem veszem, hogy hangosan gondolkodom.
- Nem is tudtad, hogy az írásaid ajánlott olvasmányok az akadémián?
Mindenki imádja őket, hiszen hatalmas igazságokat és
összefüggéseket láttál meg. Hihetetlenül elgondolkodtatóak az írásaid.
- Az írásaim? Hány írásom ajánlott?
- Az összes! - mondja vigyorogva Gimely, miközben a többiek
meggyőzően bólogatnak.
Ekkor lép hozzám „angyal” és miután megfogja a kezem, úgy elkezdi
szorongatni, hogy már szinte kellemetlen.
- Szia, Andi vagyok! Fekete Andi és hatalmas öröm, hogy
megismerhettelek. Nagy rajongód vagyok, olvastam minden írásod.
Hatalmas kedvencem a Liberalizmus, mint a mai kor rákfenéje.
Teljesen egyetértek azzal az álláspontoddal, hogy egy társadalomban
az egyénnek nemcsak jogai vannak, hanem elsősorban kötelességei.
Osztom azt a véleményedet, hogy a jogokat ugyan meg lehet
előlegezni, de elsősorban az adsz, kapsz, elve kell érvényesüljön. A
legfontosabb, ha az egyén teljesíti a társadalom felé kötelességét,
akkor meg is illetik a jogok. Ellenben ha nem, örüljön, hogy nem löki
ki a társadalom és ne példálózzon a jogaival és ne követelje a
társadalom együttérzését, miközben az ég adta világon semmit nem
tesz, sem magáért, sem a társadalomért. Arról már nem is beszélve,
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hogy mint írod, a társadalmat építő és azért szervesen tevő minden
egyén egyformán fontos, nincs fontossági különbség a takarítónő és a
mérnök között. Hiszen mindkettőre szükség van. Nyilvánvalóan nem
egyforma felelősség terheli őket, de a társadalom szempontjából, mind
a ketten értékesek.
Hihetetlen, nem tudok felocsúdni döbbenetemből, hiszen már eleve az
meglepetésként ért, hogy egyáltalán olvasták az írásaimat az pedig
egyenesen letaglózott, hogy ennyire tetszik nekik.
De, hogy kerültek ki az írásaim, és hogy került a szövetséghez? Talán
apum révén? Hatalmas meglepetésemet és zavaromat kellően
nyugtázza, hogy már az sem zavar, hogy Andi még mindig a kezemet
szorongatja, és úgy néz rám, mint valami sztárra. Még döbbenetem
tart, összeismerkednek, és kölcsönösen elnézést kérnek a pár perce
még egymás torkának ugró felek, örömmel látom, hogy a konfliktus
lényegében, teljes mértékben megoldódott.
- Ti mit vártok az akadémiától? Mi az, amiben szerintetek sikeresek
lehetünk, mivel tehetjük jobbá a világot? Hiszen még tinik sem
vagyunk és bármit is írtam le az írásaimban az mind csak fikció, mivel
nem sok esélyt látok arra, hogy bármely kormány is elgondolkodna az
olvasottakon. – szakad ki belőlem a régóta foglalkoztató kérdés.
- Szerintem az első és legfontosabb lépést, pont te tetted meg –
mondja komoly hangon Gim.
- Azzal, hogy leírtad amit gondolsz, és amint látod, valakik csak
felfigyeltek rá, mivel ajánlott olvasmány vagy. – folytatja, miközben
teli pofával vigyorog. - Ráadásul, te abban vagy teljesen más, mint a
többiek, akik ilyeneket írnak, hogy te elfogadható és megvalósítható
válaszokat is adsz minden problémára.
- Nem tudom, ezt nektek kell tudnotok, akik olvastátok – válaszolok,
kétkedő bizonytalan hangon.
Csevegésünknek két biztonsági ember vet véget, akik az akadémiáról
érkeztek.
Bizonyára a csetepaté szemtanúi értesítették őket.
- Jó napot – mondja az egyikük, egy eléggé nagydarab harmincas évei
vége felé járó férfi, akin látszódik, hogy katonaviselt lehetett.
Kényelmesnek tűnő, fekete testhezálló pólót visel és egy szintén
fekete nadrágot. Morcos ábrázata ellenére kedvességet sugároz.
- Kérem ezt a díszes társaságot, hölgyeket és urakat, hogy kövessenek.
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- Hová kell mennünk? – kérdezném, de a férfi, ellentmondást nem
tűrően a szavamba vág.
- Nincs kérdés. Indulás! Kövessék a kollégámat.
Kollégája szintén tetőtől talpig feketébe van öltözve, magas köpcös
negyvenes évei derekán járó ember.
Libasorban elindulunk a parkban tartózkodók tekintetétől követve. De
nem a főbejárat felé vesszük az irányt, hanem a főépülettől balra eső
kisebb épület felé. Ahogy közeledünk az épülethez, észreveszem a
táblát, amin ez áll: Akadémiai igazgatóság. Akaratlanul is átfut az
agyamon, hogy na, szuper, ezzel a parkban bemutatott kis közjátékkal
lehet sikerült elérnem, hogy még mielőtt elkezdődött volna az
akadémiai életem, már véget is ér. Mindenesetre a lelkiismeretem nem
háborog, mert meggyőződésem, hogy jól döntöttem, és azt tettem, ami
helyes. Időközben beérünk az épületbe, ami a valamikori kastély
intőzői épülete lehetett. Egy hosszú folyosón vonulunk végig. Szinte
hallani lehet a légy szárnysuhogását, olyan nagy a csend, és tapintani a
bennem, és társaimban lévő feszültséget. Hatalmas, tölgyfából
díszesen faragott ajtó állja utunkat. Az egyik őr belép az ajtón, majd
pár másodperc múlva kijön és int, hogy menjünk beljebb. Egy
hatalmas szobában találjuk magunkat, ahol félhomály uralkodik. A
szoba falát kézzel faragott falburkolattal látták el. Keretekre osztja a
szoba falait és minden keretben egy csodaszép freskó jellegű képet
látunk.
A félhomályban kivehető, hogy egy asztalsor van szemben az ajtóval,
de az ablakokon enyhén beszűrődő fényben nem lehet kivenni az
asztalnál ülők arcát. Felsorakozunk egymás mellé, szemben az
asztalokkal, de még így is túl messze vagyunk ahhoz, hogy láthatnánk
az arcokat. Hosszúnak tűnő néma csönd következik, majd egy
idősödő női hang szólal meg.
- Vártuk már magukat. Vannak olyanok is, akiket megelőztek a róluk
szóló hírek. Nyomatékosítom, itt mindenki a nulláról indul, és nem
lesznek előjogok. Hallja drága Ell? – kérdezi, miközben érezni lehet a
megvetést és bosszúságot szavaiban.
- Igen hallom, de én nem is kérek előjogokat - mondanám, de addigra
a szavamba vág és ellentmondást nem tűrő hangon csendre int, ami
fenemód rosszul esik.
- Csend! Akkor beszéljen, ha kérdezem. Az előbbi jelenetük rossz
fényt vet az iskolánkra és nem engedem, hogy ez még egyszer
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megtörténjen. Mivel ilyen szépen bemutatkoztak nálunk, úgy
gondolom, a megfelelő büntetés sem maradhat el.
Váratlanul, Gim szólal meg és dacosan odaszól a női hanghoz.
- Miért is kapnánk büntetést? Azért mert kiáltunk magunkért?
Eddig azt hittem ez egy akadémia és nem bárányképző. Ha ezt tudom,
ide se jövök. Kapja be!
- Csend, csend! – szinte ordítja a női hang.
- Hogy kerülnek ide, ilyen faragatlan neveletlen emberek, mint
maguk? Látszik, hogy nem nevelték magukat semmire. Volt
egyáltalán apjuk, anyuk, aki tanította magukat? - visítja a női hang.
Gim vissza akar szólni, de megfogom a karját, mert ez már nekem is
sok. Mindennek van határa és az sem érdekel, ha ezért elküldenek, de
az ilyen modort és arrogáns viselkedést nem kötelező eltűrnöm.
- Tisztel Hölgyem! – kezdem mondandómat feszülten, de nyugodtan.
- Maga beszél itt jó hírről, illetve faragatlan neveletlenekről, miközben
pont Ön az, aki így viselkedik?
Mintha reagálni akarna szavaimra, de nem adva neki időt, gyorsan és
határozottan folytatom.
- Talán, illő lett volna bemutatkoznia, mégsem tette. Ehelyett
modortalanul, arrogánsan, lekezelően beszél velünk, holott nem is
ismer minket. Ha meg akar szidni, büntetni szíve joga. Ki akar csapni?
Tegye! Érzem minden megnyilvánulásából, hogy ki nem állhat
engem. Nem tudom miért, de ezek után őszintén nem is érdekel.
Viszont, … és ezt jól jegyezze meg, senkitől, így magától sem tűröm
el az ilyen hangnemet! Ha megadom a tisztelet el is várom, még akkor
is, ha Ön idősebb nálam. A szüleimet pedig indokolatlanul ne vegye a
szájára, mert ellenkező esetben nem állok jót magamért. Még valami!
Mivel engem ki nem állhat, így magamra vállalom az egész, Ön által
mondvacsinált ügyet és önként elhagyom az akadémiát.
Izgatott duruzsolás kezdődik az asztalnál ülők között, ami egyre
hangosabb lesz.
- Ellenben a jelenlévőket – folytatom mondandómat - mentsék fel,
hagy folytathassák a még el sem kezdett tanulmányaikat.
Csend telepedik a teremre, csak az asztalnál ülők halk duruzsolása
hallatszik.
-Megőrültél? – kérdezi Gim, miközben a kezem rángatja és
csodálkozó, zavart pillantással tekint rám.
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Épp válaszolni akarok neki, mikor hirtelen felkapcsolják a teremben a
villanyt. A hirtelen fény olyan, mint mikor a fényképezőgép vakujába
nézünk. Pár pillanatig csak foltokat látok, majd miután kezd kitisztulni
a kép, meglátom a terem végében az asztalnál üllő embereket. Heten
vannak, mint a gonoszok. Akaratlanul is ez jut eszembe legelőször és
mosolyra húzódik a szám. Érzem, tudom, hogy az előbbi
monológomnak meglesz a következménye. Hirtelen belém hasít a
felismerés, mit is tettem. A lábaim remegni kezdenek, szívem a
torkomban dobog. Szemeim elé kezd leszállni a sötét köd, amit
mindannyian tudunk, hogy az ájulás előszele. Küzdenem kell a
testemmel, hogy el ne ájuljak. Na, az lenne még szép, ha itt padlót
fognék, de abból nem esznek. Majd elmagyarázom apának miért is
történt mindez. Biztosan csalódást okozok neki, de magamat nem
tudom megtagadni és nem is akarom. Nagy nehezen összeszedem
magam, miközben feszülten figyelem az asztalnál ülő embereket.
Középen egy ötven év körüli, szigorú tekintetű, jól szituált férfi foglal
helyet. A jobbján, egy szintén ötven év körüli nő ül, akinek a
szeméből csak úgy süt a gyűlölet. Nyilván ő az, akivel az iménti
nézeteltérésem támadt. A férfi balján egy szinte felismerhetetlen arcú
férfi foglal helyet. Arcát elcsúfítják a sebhelyek, mégis megnyugtató a
tekintete. Erőt és biztonságot sugároz. Szinte megbabonáz a sebhelyes
férfi. Érzek benne valami furcsát, megnyugtatót, ami miatt tekintetem
rászegeződik. A középen ülő férfi feláll, megigazítja öltönyét
nyakkendőjét, majd megköszörülve a torkát megszólal.
- Hölgyeim és Uraim! Megelőzve az előbbi dolgot, bemutatkoznék, én
vagyok a FŐNÖK, azaz ennek az iskolának az igazgatója. Hívjanak
csak Főnöknek. Tudom nem kielégítő a bemutatkozásom, de most
egyelőre be kell érniük ennyivel. Idővel majd megtudhatják a teljes
nevem is.
Nyugodtan, mégis határozottan beszél. Lelkem minden porcikája
várja, hogy kinyögje, mit akar mondani.
- Szóval – folytatja. - Ha jól értelmeztem a szavait, az imént azt
mondta Ell kisasszony, hogy hajlandó magára vállalni a bűnös
szerepét, amennyiben a többiek maradhatnak.
- Igen! Így igaz – felelem.
- Tudja, hogy ha ezt fenntartja mi a következménye? Kitiltjuk az
iskolából és soha többé nem térhet vissza.
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- Igen! Tudom uram, de tartom az álláspontomat. - válaszolom
határozottan.
Főnök láthatóan elgondolkodik, majd szigorúan a szemembe nézve
válaszol.
- Rendben, legyen. Megegyeztünk. Ön, Ell elhagyja az akadémiát, a
többiek pedig maradhatnak.
A gyűlölködő nő arcáról lerí a megkönnyebbülés, hogy
megszabadulhat tőlem. Nem tudom, miért utál ennyire, mit vétettem
ellene? Kissé letaglóz a hír, de lélekben fel voltam már rá készülve.
Zavarodottság van bennem, nem tudom hová tenni, hogy ahova
annyira vágytam, ennyire rossz és igazságtalan hely legyen.
- Értettem, megyek - felelem. Sziasztok srácok, sok sikert az
akadémiához!
- Várj csak Ell! – kiállt Gim
- Uram, ez így nem jó. - szól Főnökhöz meglepően nyugodt hangon.
Ide vágytunk mindannyian és ez volt a nagy álmunk, de nem hagyom,
hogy egy ember vigye el helyettünk a balhét. Amennyiben
mindenáron bűnösöket keresnek, itt vagyok én is. Tehát, ha Ellnek
mennie kell, megyek én is és köszönöm, hogy itt lehettem.
- Gim, mit csinálsz? Ne hülyülj, így magadat is kirúgatod. - szólok
hozzá meglepődve.
Nem nagyon tudom folytatni, mert addigra mindenki mellénk áll,
Andi, Robi, Gabi és Peti. Egyöntetűen az a vélemény, ha engem
küldenek, akkor ők is jönnek. Kínos, zavarodott csend ül a teremre,
miközben elindultunk kifelé a teremből. Érdekes módon, senki arcán
nem látok szomorúságot, inkább a tehetetlen düh az, ami bennük
munkálkodik. Kavarognak a gondolatim, egyfelől nagyon jólesett,
hogy ennyire kiálltak mellettem a szinte ismeretlen társaim, másfelől
iszonyúan rosszul érzem magam, hogy nem csak engem csaptak ki,
hanem ők is eljönnek, derékba törve az életüket. Elmerülök a
gondolataimban és észre sem veszem, amint Főnök felénk kiált.
- Álljanak meg! Várjanak! - hangja erélyes, de nem bántó, inkább
tiszteletet parancsoló.
Kis csapatunk megtorpan, a férfi felé fordulunk, ő pedig folytatja.
- Jöjjenek vissza! – kéri mosolyogva már-már vigyorogva, amit nem
tudok hová tenni. Fogalmam sincs, minek örül ez ennyire és ez
teljesen összezavar. Körbenézek és társaimon ugyanezt a döbbenetet
látom. Mindenesetre szinte gépiesen visszasétálunk az asztalok elé.
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- Nos, akkor lássuk mit is tehetnénk. – mondja a Főnök, miközben
helyet foglal székében. Úgy látom, érdemes lenne kicsit
elbeszélgetnünk.
Asztalán egy halom dosszié van és elkezd közöttük keresgélni. Néma
csöndben várjuk mi sül ki ebből. A sebhelyes arcú férfi valamit súg a
Főnöknek, mire az helyeslően bólint.
- Szóval - kezd neki a mondandójának, miközben kinyitja az egyik
dossziét.
- Fekete Andrea.
- Igen! Tessék? – hallatszódik Andi szinte elhaló zavarodott hangja.
Idegességében ujjai köré fonja hosszú szőke haját.
- Született Szombathelyen 2010. szeptember 9-én, így van? - kérdezi a
Főnök.
- Igen! - feleli egyre idegesebben Andi.
- Amint látom az elemi iskolát szinte kitűnően végezte el. Önt a
biológia az orvoslás érdekli a legjobban?
-Igen, Uram, - mondja Andi, de mintha kicserélték volna, hangja
határozottá és céltudatossá vált - szeretnék minél többet megtudni az
emberi testről, az organizmusokról, vírusokról, DNS-ről. Szeretnék
gyógyítani, de egyben kutatni is. Megtalálni a rengeteg rejtélyre a
lehető legtöbb megoldást, magyarázatot.
- Mit hajlandó megtenni azért, hogy mindezt valóra tudja váltani?
- Bármit! - hangzik a határozott válasz, amin nem csak én, de úgy
látom Gimely is igencsak meglepődik. Anditól nem ezt a
határozottságot tapasztaltam eddig, viszont tetszik, hogy ilyen is tud
lenni.
- Elnézését kérem Andrea, de nem olyannak tűnik a kinézete alapján,
mint aki képes komoly fizika és lelki gyötrelmeket átélni a cél
érdekében.
- Képes vagyok mindent túlélni, amennyiben értelmét, célját látom.
Nem vagyok egy erős fizikumú, sem egy erős lelkű ember, de úgy
érzem meg tudom csinálni, bármi legyen is az. A sebhelyes arcú férfi
elégedetten bólint.
- Rendben, köszönöm! – feleli Főnök.
Félreteszi a dossziét és egy újabbat húz elő. Egy darabig nézegeti,
majd megszólal.
- Mészáros Péter!
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Igen, jelen! – mondja a nyurga fiú és szinte katonásan kilép a
sorunkból, majd összeüti a bokáját.
- Pihenj. Született, 2009. június 12-én Békéscsabán?
- Igen, Uram!
- Megkérdezhetem mi ez a katonás viselkedés?
- Édesapám rendre, fegyelemre nevelt, ő is katona volt, Uram!
- Akkor kint a parkban, miért nem úgy viselkedett, ahogy egy
katonához méltó? - csattan fel erélyes hangon a Főnök.
- Uram, …. mélységesen megbántam amit tettem, és nincs mentségem
a történtekre – válaszol, miközben szemét lesütve a díszesen kirakott
padlóburkolatot bámulja. - Tudom hibáztam, de minden erőmmel azon
leszek, hogy jóvátegyem.
- Rendben Péter, elfogadom és elvárom, hogy így is legyen.
Olvasgatom az adatlapját, de nem találom rajta, miért is szeretne az
akadémiára járni. Mit szeretne elérni? Hová szeretne fejlődni? Nos?
- Uram, azért nem írtam be semmit, mert féltem kinevetnek érte. mondja bizonytalan hangon.
- Lát itt valakit, valamin is nevetni? Halljuk! Hallani szeretném, miért
szeretne ide járni.
Kezdem Petit iszonyúan sajnálni. Keze a háta mögött összekulcsolva,
és úgy szorítja, tördeli, hogy újvégeiből már teljesen kiszorítja a vért,
ami miatt fehéren világítanak. Látszik, hogy egyre nagyobb a zavara
és iszonyú kínosan érzi magát.
- Nos, megszólal még ma? – szólal meg Főnök, olyan hirtelen és olyan
hangon, hogy megrezzenek tőle.
- Igen,…Uram !
Azért jelentkeztem, mert minden vágyam kicsi korom óta, hogy
katona legyek. Szeretném a családom, a bajtársaim, a hazám és az
emberiséget szolgálni. Illetve,… minden vágyam, hogy repülhessek,
és ha megadatik űrhajós legyek. Sokszor álmodoztam róla, hogy ha
lehetne, szívesen bejárnám a naprendszert vagy akár a galaxist.
Sajnos, még nem tart ott a technikai színvonalunk. Ugyan nem vagyok
egy műszaki zseni, de szívesen segítenék tudásomhoz mérten abban
is, hogy ezt elérjük.
- Ennyi lenne? Erről gondolta azt, hogy kinevetjük?
- Igen, Uram!
- Miből gondolta, hogy ezért bárki is kineveti?
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- Az iskolában mindig kinevettek és gyerekesnek neveztek, amiért
ilyen álmaim voltak. Még a tanáraim is. Azt mondták álomvilágban
élek.
- Nos, Péter itt nem neveti ki senki. Köszönöm és visszaállhat a sorba.
Újabb feszült csend következik, míg Főnök újabb dossziét keresgél és
ez alkalmat ad arra, hogy átgondoljam az előbb halottakat. Petiről jók
voltak a megérzéseim, hogy nem lehet rossz ember és az előbb
halottak, csak megerősítettek ebben. Jó volt hallani, hogy neki is
vannak álmai és épp oly földtől elrugaszkodottak, mint az enyéim.
Izgalommal vegyes kíváncsisággal várom, kiről mit tudok meg. A
kezdeti ijedelmem és zavarodottságomat felváltotta a kíváncsiságom.
- Deák Róbert- töri meg a csendet Főnök szava.
- Vagyok, Főnök!
- Született 2007. március 20-án, Kecskeméten?
- Igen
- Amint látom ön egy ezermester.
- Igen! - válaszol Robi, miközben széles vigyorra nyílik a szája.
- Akkor is így vigyorgott, mikor hat éve leégette a szülei házát és a
húga majdnem bent égett? - Főnök hangja minden eddiginél szigorúbb
és erélyesebb.
- Nem, ...nem, honnan tud erről?
- Az lényegtelen, mi mindent tudunk. Szóval, hogy is történt az az
eset? Robit összetörte a Főnök egy szempillantás alatt. Az előbb még
vigyorgó kis köpcös srác, most egy reszkető félős kiskutyára
hasonlított. Valami fájdalmas pontra tapinthatott, mert Robi az ájulás
határán van. Mégis összeszedi magát és megtörten, de mesélni kezd.
- Úgy történt, hogy kicsi korom óta érdekeltek a gépek. Mindenfajta
gép. Apu garázsában javítgattam és próbálkoztam. Aznap csak én
voltam odahaza a húgommal. Szintén érdekelt a világűr és nagy sci-fi
kedvelő voltam. Így mindenből próbáltam hajtóművet fabrikálni.
Szerettem volna csinálni egy olyan hajtóművet, ami elég erős és
hatékony a világűr meghódításához. Az egyik ilyen kísérletem pedig
sajnos rossz fordulatot vett, nem tudom miért, a mai napig sem értem
és hiába próbáltam megfékezni a lángokat nem tudtam. Annyi időm
maradt csupán, hogy szegény kishúgomat kimentsem a házból.
- Melyik kísérlete is volt ez? A turbófeltöltőből készített
sugárhajtómű, vagy valamiféle rakéta?
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- Nem! Egyik sem. Egy ionhajtómű féleség, amit kombinálni
szerettem volna, hogy legyőzze a földi gravitációt és el tudja érni a
szökési sebességet.
- Róbert! Maga szerint mit rontott el?
- Nem tudom. Mindig óvatos voltam és mindig vigyáztam ne legyen
baj a kísérleteimből.
- Vissza tud emlékezni, mikor következett be a baj?
- Nem igazán tudom – feleli, de látszik közben erősen kutat
emlékeiben - építettem egy ionhajtóművet, de nem volt nagyobb, mint
egy szerszámos doboz.
- És jól működöt? - kérdi kíváncsian Főnök.
- Igen, … azzal nem volt gond, kicsi létére szépen érződött az ionszél.
- Mennyire? - kérdi érdeklődve Főnök.
- Mint egy asztali ventilátor, egy papírlapot meglebegtettet. De miért
érdekes ez?
- Róbert én kérdezek, maga pedig válaszol. Rendben?
- Igen, Uram!
- Szóval, ha működött, mi okozta a gondot?
- Tényleg nem tudom, … miután szépen működött, arra gondoltam az
aktív közeghez üzem közben fecskendezek egy kis hidrogént, mint
egy gyorsítóként, de itt is elővigyázatos voltam. Épphogy egy
köbcenti gázt nyomta be. Egy ideig nem történt semmi, majd pár
másodperc múlva, mintha egy robbanás lett volna és a hajtóművem
hatalmas lángcsóva közepette lerepült az asztalról és ide-oda vágódott
a garázsban mindent lángra lobbantva.
- Értem, és azóta is kísérletezik?
- Nem kísérletezem uram, csak szerelek, javítok.
- Miért nem próbálkozik, kifogyott az ötletekből?
- Nem! Ötletem lenne, de nem merek. Tönkretettem a családom életét.
A kis húgom, akit pedig imádok, majdnem miattam halt meg egy
értelmetlen, haszontalan kísérlet miatt. Azóta nem kísérleteztem
semmivel. Túlságosan félek, hogy bárki megsérülhet.
- Köszönöm Róbert, végeztünk.
Mindazonáltal, annyit mondok, semmilyen kísérlet sem haszontalan és
értelmetlen. Fiatal kora ellenére így is dicséretes, hogy idáig eljutott és
szolgálta a tudományt, de az akkori tudása és tapasztalatlansága miatt,
nem tudta felmérni a valós veszélyeket. A kísérletezés nem ördögtől
való bűn, de megköveteli a kellő körültekintést.
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Újabb feszült csend telepedik a teremre, miközben Főnök a szokásos
módon egy újabb dossziét vesz elő.
Elgondolkodtat, amit Robitól halottam. Nem tartom magam egy
lángelmének, de nem tudom megérteni, hogy vajon mi lehetett a baj.
Hiába gyúlékony a hidrogén, önmagában egy köbcenti belobbanhat
ugyan az elektromosság hatására, de ilyen mértékű tolóerőt nem képes
kifejteni. Elektronok pedig önmagukban nem képesek a hidrogénnél
fúziót okozni. Ez csak akkor jöhetne létre, ha a hidrogén valamilyen
okból kifolyólag plazma állapotúra hevülne. Na, nem tudom.
Eszmefuttatásom vakvágányra jutása után úgy döntök, hogy ha ennek
itt vége, kikérdezem Robit hogyan építette és hogy működött az
ionhajtóműve.
- Nos, nem húzzuk az időt. - szólal meg Főnök, miközben egy újabb
dossziét tanulmányoz.
- Kozma Gábor!
- Itt vagyok.
- Született 2011. január 3-án, Nyíregyházán?
Igen!
- Úgy látom, önnek nagy hobbija a számítástechnikai ismeretek.
- Így van uram!
- Ez mit takar, ha szabad kérdeznem? Milyen területekre terjed ki?
- Uram, igazán nem is hobbi ez, hanem ez érdekel a legjobban.
Legfőképpen bonyolult komplex programok, vezérlőrendszerek
tervezése, megalkotása hoznak lázba.
- Akkor, ha jól értem, Önnek nem okoz problémát semmi, ami a
számítástechnikával kapcsolatos? Mondjuk meghekkelni egy
rendszert?
- Uram, azért nem értek annyira hozzá.
- Ugyan már, Gábor! Legalább nekem ne hazudjon! - csattant fel
Főnök.
- Nem hazudok! – feleli, de látszik, hogy nagyon zavarba jön Főnök
kérdése kapcsán.
- Nos, akkor kérem, cáfolja meg a tényeket.
2020. májusában valaki feltörte a GPS és Glonass műholdrendszert,
amitől az összeomlott és napokig működésképtelen volt. 2021.
júliusban szintén valaki, aki azóta sem került elő, feltörte a Pentagon
központi rendszerét. Nem csinált nagy zűrt az illető, csak éppen nem
tudták az Amerikaiak merre vannak a csapataik. Említhetnénk
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ráadásnak ugyanezen időben az Orosz Föderáció katonai
rendszereinek a feltörését is, ami szintén ugyan így működött. 2022.
január, már szinte apró falat a CIA rendszerének feltörése.
Mintha bombát dobtak volna közénk, minden tekintet Gabira mered,
hiszen ezek a támadások alapjaiban változtatták meg az aktuális
világpolitikát. Az igazság az, hogy én ismeretlenül is hatalmas
hódolója voltam ennek az embernek, mivel értelmetlen háborúkat és
gazdasági térnyeréseket akadályozott meg.
- Kedves Gábor, úgy gondolja, játszadozzunk még egymással?
Gabi arca elfehéredik, remegni kezd, ajkait szinte alig halhatóan
hagyták el a hangok.
- Ezt honnan tudja? Hogy jöttek rá, hogy én? – kérdezi hitetlenkedve,
miközben arcát kiveri a verejték és szemlátomást összeomlik a
leleplezés hatására.
A teremben lévők hitetlenkedve konstatálták, hogy ő az az ember, akit
a földgolyó egyik része istenít, míg a másik része hullazsákban látna
legszívesebben.
- Gábor! Látja, tudunk mi normálisan beszélni.
Mellesleg, jól tette, amit tett, ez az én személyes véleményem.
Hihetetlen, egyre szimpatikusabb nekem ez a férfi. Egyre több
dologban úgy tűnik, egyformán gondolkodunk, holott néha úgy
éreztem egyedül vagyok véleményeimmel.
- Visszatérve! – folytatja Főnök - Hajlandó tudását a szövetség
hasznára fordítani?
-Igen uram! Ez lenne a legnagyobb álmom.
- Rendben. Befejeztük, és nézzük csak a következőt. Na, ez érdekes
lesz – mondja, miközben a dossziét bámulja, majd felnéz és
rákönyököl az asztalra.
- Szabó Gimely!
- Vagyok! – hangzik az erőtől duzzadó válasz.
- Született 2010. április 16-án, Szolnokon?
- Igen, uram!
- Amint látom, igencsak felemás értékeléseket adtak Önről a tanárai
eddig.
- Miért is, uram?
- Gimely...
- Bocsánat uram, de ha megkérhetem csak Gim.
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- Rendben. Tehát Gim, a tanulmányai főleg történelemből,
biológiából, matematikából kimagaslóan jók, de a magaviseletével
folyamatosan gondok vannak. Mivel magyarázza ezt a kettősséget?
- Uram, nem tudok színészkedni és bár tudom néha nem ártana
elszámolnom tízig mire válaszolok, de ez nekem nem megy. Ami a
szívemen az a számon és nem tudok ellene tenni, pedig próbálkozom.
- Látom küzdősportokkal is foglalkozik.
- Így van!
- A szülei erőltették, vagy saját elhatározás volt?
- Először édesapám íratott be, mert rengeteg volt az energiám. Hamar
megszerettem és utána már magamtól jártam.
- Valós lehet az információ, hogy K1-es és ketrecharcos bajnok?
- Igen Uram!
- Az hogy lehet? Eddig azt hittem, kiskorú nem indulhat, ilyen
versenyeken?
- Nem is uram, csak idősebbnek adtam ki magam, így vehettem részt
rajtuk. A saját korosztályomban nem volt már ellenfél.
- Értem, Gimely!
- Még mindig Gim, Uram! - szólal meg Gim, miközben látszik rajta,
hogy bosszantja a dolog.
- Rendben, tehát Gim… nem igazán értem magát. Nem értem, hogy
férhet meg egy emberben egy olyan kettősség, aminek egyik oldala
egy harcos, másik oldala pedig egy érzéki, érzelmes költő.
- Mire is gondol uram?
- A verseire Gim! Olvastam egy pár versét és igazán jók, sőt mi több
egyenesen profik.
- Uram,.. nem tudom, én csak levezetésképpen írok.
Főnök belemélyed Gim dossziéjába és ez alkalmat ad arra, hogy
figyelmemet egy pillanatra gondolataim rendezésének szenteljem. Na,
puff egy újabb meglepetés, amit megtudok az újdonsült társamról.
Nem elég, hogy képzett harcos, amin mondjuk nem lepődtem meg.
Amit a parkban láttam az nyilvánvalóvá tette, hogy nem most kezdte.
Ettől függetlenül, hogy K1-es és ketrecharcos bajnok, na, ezt nem
gondoltam volna. Megmosolyogtat a gondolat, hogy a parkban én még
azt hittem ő fogja húzni a rövidebbet. Akaratlanul is félre nézek, a
nyurga Peti vajon mit reagált erre az információra és látom, amint a
döbbenet kiült az arcára. Annyira megdöbbentették a halottak, hogy
magáról megfeledkezve tátott szájjal és lógó nyelvvel bámul Gim-re.
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Úgy néz ki, mint az összpontosító kisgyerek, aki megfeledkezve
magáról játék közben tátva tartja a száját és kilógatja a nyelvét.
Érdekes egy társaságba csöppentem az biztos!
- Szóval, Gim –folytatja Főnök. Szeretném tudni, miért jelentkezett
hozzánk és hová szeretne fejlődni?
- Uram, azért jelentkeztem az akadémiára, mert úgy érzem, többre
vagyok hivatott, minthogy átlagos emberként éljem le az életemet.
Szeretnék tevékenyen részt vállalni a szövetségben, hogy együtt
tegyünk az emberiségért. A mai világrendben egyébként sem tudnék
és nem is szívesen élném le az életemet. Szerintem sok fiatal, pont
ezért csatlakozna önként a szövetséghez. Mást szeretnének, másként
élni az életüket.
- Miből gondolja, hogy a szövetségnél megtalálja azt, amit keres?
- Lehetek őszinte uram?
-Természetesen, és el is várom.
- Másképp fogalmaznék, nem miben, hanem kiben. Eddig nem
tudtam, vajon megtalálhatom-e a szövetségben azt, amit keresek és
őszintén még mindig nem tudom. Amit azonban biztosan tudok az az,
hogy van valaki, aki meg tudja változtatni a jelenlegi világot.
- Nos, és ki lenne az? - kérdi feszült kíváncsisággal Főnök.
- Ő lenne az – mondja, miközben újával rám mutat. Nem más, mint
Ell.
Döbbent szemek merednek rám az asztalnál ülők felől. Na, fasza.. mi
van? Mitől lettem én ennyire ismert? A mai napig fogalmam sem volt
arról, hogy bárki is olvasta volna bármelyik írásomat. Meg egyáltalán,
nem is ismernek, azt sem tudják, milyen vagyok. Egész eddigi
életemben csak sodródtam, éltem a megszokott életemet. Még hogy
én? Megváltoztatni a világot? Ugyan már! Kezdem úgy érezni,
minden tiszteletem ellenére, hogy ennek a lánynak tényleg komoly
problémái vannak az agyában.
- Van valaki, aki még így gondolja? - árad szét a szobában Főnök
hangja.
Á, hogy gondolhatná így bárki más? Ki vagyok én? Vannak nálam
erre a feladatra sokkal jobb emberek is, nyugtatom magam, nem
bolond itt mindenki, fut át agyamon. Gondolatom, mint az enyhe nyári
fuvallat úgy válik semmivé, mert látom társaim egyértelmű, igenlő
bólogatását.
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Időm sincs felocsúdni mélységes döbbenetemből, mikorra Főnök
szavai elmémbe csapódnak.
- Nos, akkor elérkeztünk az utolsó jelenlévőhöz.
- Tóth Ell!
- Ig..en u..ram – szólalok meg, miközben minden erőmmel azon
vagyok, hogy megnyugodjak.
- Született 2011. március 2-án? Szegeden?
- Igen – felelem, már kicsit nyugodtabban.
- Nos, talán maga Ell a legfurább ebben a társaságban, pedig a többiek
sem semmik. Ahogy látom, elég érdekes írásai voltak az elmúlt pár
évben.
- Így van uram, de azok az írások mindegyike iskolai feladathoz
kapcsolódott.
- Persze! Tudja Ell én mindent elhiszek. Hülyének néz? - csattant fel
Főnök, de oly hirtelen, hogy összerezzenek tőle.
- Nem Uram, de ez az igazság!
- Akkor arra válaszoljon, mikor kezdte terjeszteni az írásait?
- Nem igazán értem a kérdését, Uram! Én soha nem terjesztettem. A
mai napig azt sem tudtam, hogy mások is olvasták.
- Ezek szerint, azt várja tőlem, hogy elhiggyem nem is tudott arról,
hogy írásai rengeteg befogadó fülre találtak?
- Igen, uram! Nem tudtam róla és hajlandó vagyok megesküdni is rá!
Fogalmam sincsen, hogy kerültek ki ezek az írások. Higgye el
legalább ugyanúgy, de merem állítani, hogy jobban meg vagyok
lepve, mint Ön.
Én ezekben az írásokban a saját véleményemet írtam le. Őszintén azt
hittem, hogy a véleményemet senki sem osztja.
- Mindezt miből gondolta?
- Mert a suliban egyenesen szarnak, értelmetlennek kiáltották ki.
Akárhányszor is írtam valami témához, azt mondták deviáns a
viselkedésem, mert nem ezt a konzekvenciát kéne levonnom. Viszont,
nem tudok másképp látni, hiába próbálok.
- Ell, egy fontos kérdést teszek fel és őszinte választ várok.
- Rendben!
- Szeretné megváltoztatni, jobbá tenni a világot?
- Természetesen igen, de engem talán ennél is jobban érdekel, honnan
jöttünk és merre tartunk mi emberek.
- Ezt, hogy értsem?
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- Kicsi korom óta vonz a kérdés, hogy az emberiség a földön miként
alakult ki. Mik, kik segítették, vagy épp alkottak meg bennünket.
- Mit gondol arról, hogy a társai Önben látják azt a személyt, aki
képes megváltoztatni a világot?
- Nem tudom, miért gondolják így és őszintén meg is rémít ez.
- Mi az, ami megrémíti? Hogy nem tudná megváltoztatni a világot
vagy a felelősség?
- Nem,…. tudom! A kihívásokat mindig is szerettem, de csak a saját
magam bőrét vittem a vásárra én inkább attól tartanék, hogy ha nem
sikerülne, aminek matematikailag is megvan az esélye, sokan
csalódnának bennem és nem akarok hamis illúziót kelteni senkiben.
Nem érzem azt, hogy a mai politikai, gazdasági beidegződést meg
lehetne változtatni
- Még nem Ell, de figyelje meg, eljön annak is az ideje! Köszönöm
befejeztük!
Szóval, Hölgyeim és Uraim érdekes beszélgetéseken vagyunk túl mondja Főnök, miközben a dossziékat rendezgeti faragott
tölgyfaasztalán. Sok mindent megtudtunk magukról és egyben Önök
is egymásról. Ezeket az információkat kollégáimmal meg kell
vitatnunk, mert elhamarkodott döntéseket nem szeretnénk hozni.
Kérem, fáradjanak ki a folyosóra és, amint meghoztuk döntésünket
szólunk.
-Igen, Uram!- hangzik az egyöntetű válasz.
Kis csapatunk elindul kifelé az ajtón, s amint a folyosóra érünk az épp
záródó ajtó résein kiszűrődik az indulatos, izgatott vita hangja. Az őr
a folyosó végén lévő kis hallba kísér bennünket. Kényelmes, igényes
bőrkanapék és diszkréten modern asztalok alkotják a helyiség
berendezését. Láthatóan a várakozásra kárhoztatott számára próbáltak
egy elfogadható, kényelmes helyet varázsolni. A hall legnagyobb
falába pedig egy laptévét integráltak unaloműzőnek.
- Itt várakozzanak és viselkedjenek méltón a helyhez. - szól hozzánk
az őr. - Ha megéheznének vagy szomjaznának, találnak automatákat
ott - és a hall bal sarkában lévő kis kiszögelésre mutat. - Még valami,
ne is próbáljanak meg telefonálni se netezni, mert minden blokkolva
van. Várjanak nyugalommal. Megértették?
- Igen meg - hangzik a válasz.
- Rendben! Remélem így is lesz – morogja, majd sietős léptekkel
távozik és magunkra maradunk.
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Nyomott csend ül a kis csapatunkra. Követem társaimat és elnyúlok az
egyik bőrkanapén. Minden porcikám úgy érzi, szüksége van erre.
Kavarognak a gondolataim, fogalmam sincsen, most mire várunk. Mi
értelme volt ennek a beszélgetésnek? Oké, sokat megtudtam a
többiekről, de Főnök mit akar? Mi a célja ezzel, vajon mi sül ki ebből
a dologból? Mindegy is, majd kiderül, nem idegesítem magam miatta,
ez már nem rajtam múlik. Kezeim fejem alá kulcsolom, és csak most
figyelek fel a mennyezet díszes festményére. Krisztus eljövetelét,
vagy valami ilyesmit ábrázol. Soha nem voltam hívő, nem is vonzott
egyetlen vallás sem. Demagógnak és butítónak tartom, amikor a józan
észt félretéve az emberek a gondok elől a vallásba menekülnek és egy
felsőbb hatalomtól várják a segítséget. Mindenesetre a kép érdekes,
sosem láttam még ilyet előtte. Krisztus áll egy fura kapu mögött, ami
egy hagyományos drótkerítéshez hasonlít, de mégsem az, mert mintha
lebegne. Tiszta 3D….. beszarás, mosolyodom el.
A háttérben, pedig a szivárvány minden színében pompázó felhők
láthatóak. Talán megint velem van a baj, de teljesen olyan
benyomásom van, mintha egy csillagköd lenne. Főleg azért, mert a
festőnek itt-ott megfolyhatott a festéke és a sötétebb tónus olyannak
tűnik, mintha csillagokat ábrázolna. A kerítés előtt emberek tömegei
várnak bebocsátásra, eltorzult arccal, elkeseredetten és dühösen. Még
mások könnyedén átszállnak a kerítésen és Krisztus mellett foglalnak
helyet. Van valami nagyon fura az átérők arcán. Mintha transzban
lennének, vagy drog hatása alatt. Na, aki ezt festette sem lehetett híján
az alkoholnak, mosolygok magamban. Nézem a képet és azt hiszem,
hallucinálok. Mintha jelek jelennének meg a képen. Méghozzá 3Dben. Bizonyos, hogy nem így akarták, de tök fura, olyan mintha ékírás
betűi lennének, de mégsem az. Hát, ez a nap már nem semmi, lehet,
pihennem kellene. Becsukom a szemem, úgy érzem, húz a kanapé,
erőm elhagy és utolsó gondolatom, hogy de jó lenne pihenni egyet.
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Kétségek
Hú, de jót pihentem, hatalmasodik el rajtam az érzés, miközben
szememet még javában pihentetve, csukva tartom. Rég éreztem
magam ennyire kipihentnek. Próbálom kinyújtóztatni gémberedett
tagjaimat, amikor eszméletlen, éktelen fájdalom fut át testemen,
mintha tőrt forgatnának bennem. Mi van, mi történik velem?
Kinyitom a szemem és a még élénken élő emlékezetemben lévő hall
helyett, egy kis sejtelmes fénnyel megvilágított, sötét fémborítású
helyiségben találom magam. Szemeim körbepásztázzák a szobát, de
csak orvosi műszereket és ágyakat látok. Illetve, az egyik sarokban a
monitorfal mellet, egy kis íróasztalt. Merőben más, mint az ahonnan
ide keveredtem. Mindenhonnan pittyegő hangokat hallok, de
egyébként néma csönd. Már-már elhatalmasodik rajtam a pánik,
mikorra tudatom visszatér a valóságba és rájövök, hogy a Remény
gyengélkedőjében vagyok. Akaratlanul is elszomorodom, mert
szívesebben lennék újra álombéli helyemen, mint itt. Visszatér
elmémbe, mint egy robbanás a térváltás pillanata és utolsó
emlékképem a vértől csatakos kezemről. Össze kell szednem magam,
mert bár nem itt szeretnék lenni, de itt vagyok és a legénységnek
szüksége van rám. Lassan, egyik kezemet a másik után emelgetve,
összeszorított foggal, épphogy elviselhető fájdalmak közepette,
óráknak tűnő idő után, sikerül annyira összeszednem minden erőmet,
hogy felüljek az ágyban. Teljesen kifárasztott ez a kicsi kis mozgás is.
Zihálva kapkodom a levegőt. Lassacskán erőmhöz térek és végre
magamra is figyelhetek. Mi a fene történt? Nyilvánvaló, hogy az
oldalam, karom azért fáj, mert nekirepültem a falnak, de mi a fenéért
fáj annyira a hasam tájékán? Miközben felhúzom kórházi
hálóingemet, döbbenten kérdezem magamtól, miért éktelenkedik ott
egy nagy kötés? Körbenézek, de a négy ágyas gyengélkedőben senkit
sem látok. Eszembe jutnak a balesetem előtti események és elfog az
aggodalom. Meg kell tudnom, jól van-e mindenki. Nem tudnám
elviselni, ha bajuk esne. Az aggódás és a felelősség tudat hatására,
szervezetem összeszedi minden tartalékát és ennek köszönhetően
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sikerül lekászálódnom az ágyról. Minden mozdulat szinte kimeríti
testem teljesítőképességét, de az akarat visz tovább. Újabb, súlyos
óráknak tűnő percek következnek, még testem megint erőre kap.
Gurulós infúziós állványomba kapaszkodva, lassan nekiindulok az
ajtónak. Pár lépésre van csak, de lábaim olyanok, mintha spárgából
lennének és folyton össze akarnának csuklani testem súlya alatt.
Ilyenkor kezeimmel tartom magam, hogy el ne vágódjak. Talán, a
második lépés után, már kezdem bánni, hogy nekiindultam. Testem
minden porcikája, elviselhetetlen fájdalommal tiltakozik mindenféle
mozgás ellen. Pár pillanatig tartó megingást követően viszont, újra
teszek egy lépést. Ekkor már a dac és düh visz tovább. Agyam rejtett
zugaiban a lelkem és a testem kezdenek heves szóváltásba. „Ide
figyeljetek ti gének, sejtek, ha nekem bírnom kell, akkor nektek is,
még ha bele is döglünk.” Meg is jön a válaszuk, egy még erősebb
kínzó fájdalom képében. Hogy abba a jó kurva életbe! - szakad ki
belőlem a kínzó tehetetlenségem miatt érzet lelki fájdalmam. Sikerül
elérnem az ajtóig, de erőm teljesen elfogy, és bár tudom, ha leülök
onnan nem lesz visszaút, de agyam hiába korbácsolja testemet az a
végletekig kimerült. Lassan, hátamat a falnak támasztva sikerül
lefolynom a padlóra. Már nem érzek dühöt, fájdalmat, csak iszonyat
gyengeséget és keserűséget. Ekkor váratlanul meghallom a
pneumatikus ajtó szisszenését és legnagyobb örömömre meglátom
Andit az ajtóban, majd Gimet aki szorosan követi. Nem örültem tán
így nekik még sosem, és bár a testem tartalékai teljesen kimerültek, de
lelkem új erőre kap.
- Jaj Ell, hogy kerülsz ide, mi a fenét csináltál? - hallom Andi ijedt és
aggódó hangját.
- A fene essen beléd, mi a picsát művelsz, normális vagy? – na, nem is
kell gondolkodnom, vajon ezt ki mondta, mert egyből rájövök, hogy
Gim az.
- Édes Istenem, lett valami bajod? - kérdezi szinte gyermekéért
aggódó hangon Andi, miközben hozzám hajol.
- Megérdemli, ha annyi esze van akár egy egysejtűnek – harsogja
Gim, ami bár bántólag hathat egy kívülálló számára, de én tudom ez
nála az aggódás jele.
- Kapd be drágám és inkább segítsetek fel – mondanám, de inkább
csak suttogom.

40

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

Nagy nehezen sikerül felemelniük és visszavinniük az ágyikómba,
ami most már sokkal kellemesebb helynek tűnik, mint önpusztító
túrám kezdetekor.
- Hogy érzed magad? - kérdezik szinte egyszerre, miközben Andi
beállítja az ágyamat kényelmes, fél fekvő helyzetbe.
- Szarul csajok, nagyon szarul, fáj mindenem.
- Rendben Ell, adok egy kis fájdalomcsillapítót.
- Megköszönném - és próbálok mosolyt kicsikarni fájdalmakkal küzdő
testemből. Míg Andi elindul a fájdalomcsillapítóért, Gim hajol
közelebb hozzám és láthatóan elérzékenyülve megszólal.
- Csajszi, azt hittem már, hogy elvesztelek.
- Gim, tudod rossz pénz nem vész el, meg egyébként is, nem
hagyhatlak magatokra – válaszolok mosolyt erőltetve arcomra,
miközben próbálom oldani a benne lévő feszültséget.
- Tudom, de nagyon ramaty állapotban voltál és aggódtam érted.
Most én húzom magamhoz Gim-et és a fülébe súgom.
- Tudom és köszönöm szépen, sokat jelent, én is aggódtam értetek.
Akaratlanul is észreveszem az arcára is kiült iszonyú fáradtságát.
Közben visszatér Andi és egy lórúgásnyi fájdalomcsillapítót köt be az
infúziómhoz.
- Mond Andi, mi a bajom, súlyos? – kérdezném, de a kapott választól
egy pillanatra meglepődök, mert ilyen mérgesnek még sosem láttam.
- Baszd meg Ell, igen súlyos és még teszel is rá egy lapáttal, csak
azért, hogy megmutasd milyen fasza erős csajszi vagy és,… szarsz
arra, hogy mások mennyire aggódnak érted. - fakadt ki könnyeivel
küszködve.
Az, amit érezek talán mindennél rosszabb, rosszabb a fájdalomnál, a
múltunknál, a helyzetünknél. Mélységesen szégyellem magam és
legszívesebben a föld alá bújnék. Teljesen igaza van és megértem az
érzéseit. Egymásba vetett bizalmunk, szeretetünk oda-vissza működik.
Meg sem kísérelem elmondani neki, hogy pont az irántuk való
aggódás késztetett útra kelni. Sírása meghat, és nem tudok mást
kinyögni, csak hogy:
- Sajnálom Andi, bocsánat, ne haragudj.
- Nem kell te buta – mondja, immár a sírást mosollyal ötvözve,
miközben átölel – örülök, hogy végre újra köztünk vagy.
Hatalmas megkönnyebbülés, még ilyen komoly, feszült helyzetben is,
ha tudja az ember, hogy ennyire szeretik. Nem panaszkodhatok, mert
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talán az egyik legfontosabb megadatott az életemben, az érdek nélküli
barátok. Miután érzelmeinken úrrá lettünk és a feszültség oldódott,
megkaptam a választ arra is, hogy mi történt velem. A durvára sikerült
térváltás után az első dolguk az volt, hogy értesítették Andit. Gim a
hajót Petire és Gabira bízta, akik sikeresen stabilizálták, míg ő
Andival együtt bevitt a gyengélkedőre. Az első eredmények lesújtóak
voltak. Koponyasérülés, agyi ödéma, agyrázkódás, medencesérülés és,
ami ennél sokkal súlyosabb volt, az a máj és lép repedései voltak.
Balszerencsémre, míg a többiek a székeikben ültek, ahol megvédte
őket a gravitációs erőtér, én álltam, így hiába kapaszkodtam esélyem
sem volt a talpon maradásra. Gim bevallása szerint Andi olyan volt,
mint egy megszállott robot. Harminc órán keresztül műtött és küzdött
értem, energiáit nem kímélve. Nem kért mást, csak kávét és
folyadékot, illetve Gim segítségét. Szétloccsant életemet, aprólékos
munkával és mérhetetlen türelemmel, kitartással, kiskanállal kanalazta
vissza testembe. Megint csak, mint már annyiszor, áldhatom a sorsot,
hogy Andit az utamba vezérelte.
- Szóval, meddig voltam kiütve? – kérdezem félve, mert az
elmondottak alapján legalább egy hétre tippelek.
- Ell, amikor először magadhoz tértél az volt a harmadik nap - sorolja
Andi. - Ma van a baleseted óta eltelt 11. nap. Már nagyon aggódtam,
hogy az agyi sérüléseid olyanok, hogy nem térsz vissza közénk.
A hír annyira nem vágott mellbe, mint vártam, de azért kétségtelenül
meglepett. A harmadik nap? Az emlékeimben pár pillanatnak tűnt
csak. Nem tudom, hogy váltsak témát, de muszáj megkérdeznem, mi
van a hajóval és legfőképpen a többiekkel.
- Köszönöm nektek és köszönök mindent! - miközben mindkettejük
kezét megszorítom.
- A többiek? Rendben vannak?
- Igen Ell, jól van mindenki - feleli Andi - kisebb zúzódások voltak, de
ellátták maguknak.
- A levelem, odaadtad Zsoltinak?
- Igen oda. Nem egészen értette mit akarsz vele, de azóta is azon
dolgozik, éjjel-nappal.
- Gim, helyzet? Hajó? Állapota?
- Vannak bajaink, de folyamatban vannak a helyreállítások. Néhány
helyen megsérült a külső burkolat eléggé csúnyán, de a fiúk rajta
vannak és javítják. Sajnos a teljes kommunikációnk is odavan. Még
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nem tudjuk a baj, itt van-e, vagy blokkolja valami. Valamint a mély
űri szondáinkkal is ugyanez a helyzet. Kisebb sérülés keletkezett a
normál tér hajtóművön, de oda is eljutunk idővel.
- Energia? Létfenntartás? Meddig bírjuk ki?
- A mostani fogyasztási adatok szerint az energiával nincs gond, mivel
nem mennek a hajtóművek, viszont nem tudom, hogy fog hosszabb
távon reagálni erre a kicsi energia elvételre a reaktorunk. Az
oxigénünk a legoptimistább számítások alapján is maximum hat
hónapig tart ki. Élelemmel, vízzel jól állunk.
- Rendben, akkor van időnk - nyugtázom a helyzetet és boldogsággal
tölt el, hogy rajtam kívül ők legalább jól vannak.
- Honnan tudtad Ell? - néz szigorúan és csodálkozva a szemembe
Gim.
- Mit, Gim? - kérdem tőle csodálkozva.
- Hogy ne lőjek a gömbökre, sőt honnan tudtad, hogy kint gömbök
vannak?
Na, puff! Bassza meg, csak igaz lesz az álmom? Tényleg nem
lidércnyomás volt, hanem valóság? Elmém gyors vágtába fog. Harcol
a lehetetlen és a lehetséges egymással, mire megszületik bennem az
elhatározás.
- Gim figyelj - szólok hozzá, miközben magamhoz húzom, hogy Andi
ne hallja - mindent elmondok, de szeretném, ha itt lenne majd
mindenki. Nem tudom mi folyik itt, de mielőtt bármi konkrétumot
mondanék, tudni akarom, ti mire jöttetek rá. Hidd el drága barátném,
ha amit tapasztaltam álmomban vagy delíriumomban annak, csak a
fele is a valóság, akkor nagy szarban vagyunk. Talán életünk
legnagyobb kakijában. Mondhatnám úgy is, hogy mi vagyunk a szar
és ránk szállnak a legyek. - próbálok vicces lenni, miközben
kényszeredett vigyort erőltetek az arcomra, de kétlem, hogy sikerül.
- Lehet, most nem hiszel és kétségeid vannak. Mindenesetre kérlek,
bízz bennem.
- Értem, Ell! Hallgatok, mint a sír, míg te elérkezettnek nem látod az
időt, hogy közöld velük. Tudod, hogy ez nem is kérdéses, én mindig
bíztam benned.
- Köszönöm!
Érzem, témát kell, muszáj váltanom, túl sok a változó és ismeretlen a
történésekben ahhoz, hogy most messzemenő következtetéseket
tudjak levonni. Át kell gondolnom mindent és úgy érzem, álmaim
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segíthetnek ebben. Kezdem nagyon fáradtnak érezni magam újra, bár
lehet ez a fájdalomcsillapító hatása. Most, hogy megtudtam mindenki
rendben van nyugalom szállta meg lelkemet.
- Gim mennyi a fedélzeti idő?
- Délelőtt 10.22
- Akkor kérlek, holnap 10-re szervezz gyűlést a vezérlőbe.
- Na, azt már nem! - csattant fel indulatosan Andi, miközben az
eredményeimet nézi a monitorfalon. Te Ell, nem mész innen sehová,
mindegy mit mondasz, de addig itt maradsz, amíg én nem mondom,
hogy mehetsz.
- Okés főnökasszony, értettem! - felelek vigyorogva, miközben egy kő
esik le a szívemről, hogy ilyen állapotban nem kell mászkálnom.
-Akkor Gim, mivel nem enged a doki, így légyszíves, ide szervezd le
a gyűlést.
- Már túl is tárgyaltuk. Van valami, amire vágysz, amit ennél?
A kérdése pont jókor jön, mert farkaséhes vagyok. A lelki szemeim
előtt látok egy csodás, aranyszínű, zöldségekkel gazdagon megrakott
tyúkhúsleveses tányért. Félek kimondani, mert tartok szigorú, de
nagyszerű dokimtól, hogy vajon mit szól hozzá. Mégis
megkockáztatom a kérdést, lesz, ami lesz alapon.
- Jól esne, egy nagy tányér igazi jó tyúkhúsleves, jó zöldségesen
amennyiben – itt jól megnyomtam a mondatom, de érződik benne az
irónia - a szigorú dokim engedélyezi?
Andi visszafordul a monitorfaltól és morcos, de engedékeny
tekintettel válaszol.
- Rendben, engedélyezem és ellenőrizni fogom, mert erős paprikát
nem tehetnek bele, mivel nem kéne agyoncsapni az egyébként is sérült
májadat.
- Köszi - rebegem hálásan.
- Megyek Ell és megcsinálom! Tudom, hogy szereted. - mondja
mosolyogva és felvillanyozva Gim.
- Köszönök mindent és várom! Egy disznót fel tudnék falni - kiáltom
utána, miközben elhagyja a gyengélkedőt. Mivel kevesen vagyunk, a
hajón az főz, aki épp ráér. Hála az antigravitációs mezőnek a
konyhában is élhetjük a Földön megszokott életünket. Bár vannak
konzerv és szárított készételeink, ragaszkodtam hozzá, hogy
készleteinkben legyenek elkészíthető friss alapanyagok. Gim az egyik
legjobb szakács közöttünk, így nagyon várom azt a finom levest.
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Csend telepedik a gyengélkedőre, Andi belemerül a röntgenképek,
vérvizsgálatok, májfunkciók eredményébe. Szemem sarkából
szemlélem és most, hogy van időm rá figyelni, ledöbbenek mennyire
megváltozott. Gyönyörű arca, mintha éveket öregedett volna.
Csodálatos szőke hajzuhataga napok óta nem lehetett kifésülve és csak
kapkodva van copfba kötve, feltekerve, illetve egy hosszú tűvel
kontyba rögzítve. Tengerkék szemei alatt hatalmas táskák
tornyosulnak. Soha nem láttam ennyire fáradtnak és megtörtnek, még
az akadémiai évek kemény kiképzése alatt sem. Szinte hihetetlen,
hogy ebben a vékonyka kis lányban mekkora erő és kitartás lakozik. Ő
volt az, akinek a háború végével egészségügyi vezetői posztot
ajánlottak az Egyesült Nemzetek élén. Nagy előrelépés lett volna
számára, mert ő szabhatta volna meg, merre tartson a földi orvosláskutatás. Hiszem, hogy ma Andinál jobb, elszántabb orvos és kutató
nincs az emberek között. Élete álma volt, de nem vállalta, hiába
győzködtem minduntalan, csak a válasza cseng a fülemben, amit
akkor mondott nekem.
” Ell drága vagy, de tudod hiába érem el a céljaimat, ha nincsenek
velem a barátaim és akiket szeretek. Egyébként is, ki vigyázna rátok,
ha én nem lennék? Te és Gim sportot űztök abból, hogy a sebeitekkel
próbára tegyetek. Nem venném a szívemre és soha nem tudnám
magamnak megbocsátani, ha másra bíználak benneteket és
elveszítenélek titeket.”
Ezért alakult így, hogy Andi, élete állása helyett, ezt a kis lélekvesztőt
választotta velünk együtt. Távol az otthonunktól egy veszélyekkel teli
univerzumban. Újfent, már sokadszor hálát adhatok a sorsnak, hogy
ilyen emberekkel hozott össze, mint a társaim..., családom. Nézem
Andit, aki még mindig feszülten figyeli az eredményeimet és néha
furcsán felhúzza szemöldökét, mintha valami furát látna.
- Mi a helyzet? Mikorra leszek használható? – kérdezem Andit.
Felkel a kis asztalától és felém lépked. Arcán látszik a
megkönnyebbülés, hogy újra köztük vagyok.
- Ell, azt mondom most, ha minden jól megy, egy hét és elkezdhetsz
járkálni, de minimum még két hét kell, mire kiengedlek dolgozni.
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Persze természetesen ez függ majd az aktuális állapotodtól. És persze
attól, szót fogadsz-e?
- Szót fogadok, ígérem! Andi, menj pihenj te is, én már jól leszek,
látom mennyire fáradt vagy. Pihend ki és szedd rendbe magad.
- Nem tehetem Ell, hiszen még nem vagy jól.
- Andi, most viszont én nem tűrök ellentmondást, menj pihenj.
- Rendben Ell, de csak egy feltétellel! Van ez a kísérleti csukló jeladó,
rád teszem, és az riaszt, ha bármi van. Az engedélyed nélkül nem
akartam rád tenni. Megegyeztünk?
- Rendben! Tedd rám és menj pihenni. – adom meg magam, mert
tudom, másképp nem győzhetem meg.
- Okés, hozom - mondja és látom rajta a megkönnyebbülést, hogy
belementem.
Szüksége van a pihenésre és gyanítom, nagyon vágyik már egy jó
fürdőre és arra, hogy rendbe szedje magát. Tudom, ha nem küldeném,
képes lenne még akár hetekig talpon maradni, napi pár óra
szunyókálással. Nem engedhetem, nem lehet, hogy hulla fáradt
legyen. A jeladóban pedig megbízom, hiszen saját fejlesztése. Sürögforog még egyet az amúgy is kicsike gyengélkedőben, majd a kezében
visszatér a jeladóval. Érdekes szerkezet. Úgy néz ki, mint valami
szélesebb, de nagyon pofás karkötő, kifejezetten csajos – mosolyodom
el. Felhúzza a csuklómra, majd megszólal.
- Most egy kis csípést, szúrást fogsz érezni.
Hát, azért nem egy kis csípésre sikerült. Mintha egyszerre döftek
volna bele a csuklómba milliónyi kis tűt a teljes kerületén. Akaratlanul
is felszisszenek.
- Fájt? – kérdi aggódva Andi.
- Azt nem mondanám, de piszok kellemetlen volt. Azt hittem
beszarok. Mi a fene volt ez?
- A karperec nanobotokat tartalmaz, most kerültek a szervezetedbe.
Elfoglalják az előre programozott mérési pontokat a testedben, és ha
bármi gondot, eltérést érzékelnek, riasztanak a probléma pontos
beazonosításával.
Látja értetlen, kissé rémült tekintettem és folytatja.
- Szóval, ha netán vérzés lépne fel a májadnál, akkor riaszt engem és
tudni fogom további vizsgálatok nélkül is mi a baj.
- Értem! Andi, tudod, én nem szeretem ezeket a robotokat a
testemben.
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- Ne aggódj! Nem lehet őket manipulálni én és Gabi terveztük, bízz
bennünk. – feleli megnyugtatóan mosolyogva, hiszen tudja, mennyire
nem bízom a számítástechnikai rendszerekben.
Szükséges rossznak tartom őket, mert sajnos minden igyekezet
ellenére nagy részük, kívülről jövő komoly támadás esetén védtelen.
Mégis minden, nanobotokra kivetített utálatom ellenére
megnyugszom, tudván hogy a nanobotok programozását a legjobb és
legrátermettebb ember végezte ez pedig nem más, mint Gabi. Andi
pötyög valamit a táblagépén és „tessék” felkiáltással megjelennek
testem adatai a monitorfalon. Na, nem semmi mormolom magamban.
Minden fontos adatom ott van a falon. Vérnyomásom, szívritmusom,
hőmérséklet, agyi tevékenység és még sorolhatnám. Nagyon komplex
a program.
Nézem Andit, amint az általa készített rendszer a szeme előtt kel életre
és az arcáról sugárzó boldogság bizonyítja, hogy tökéletesen működik.
Olyan büszkeséggel, olyan szeretettel nézi alkotását, mint egy anyuka,
aki szülése után először érinti meg mellkasára fektetett gyermekét.
Miután befejezte a program kalibrálását, hozzám fordul és aggódva
kérdezi.
- Ell, végeztem ezzel, biztosan ne maradjak itt?
- Nem köszönöm, megvagyok. Menj és pihend ki magad. Rád fér és
meg is érdemled.
- Oké, de ha bármire szükséged van, szólj.
- Menj már! Pihenj – mondom mosolyogva.
Jó pihenést és mindent nagyon köszönök - szólok utána, miközben
elhagyja a gyengélkedőt.
Magamra maradok, amit most nem bánok. Kell egy kis idő, hogy
felfogjam, átrágjam magam a hallottakon. Megnyugtató, hogy a csapat
jól van és a hajó sem sérült meg túlságosan. Bár, a Gim által említett
komoly sérülés az valószínűleg sokkal veszélyesebb, mint ahogy
elhangzott. Nem véletlen, hogy annak a helyreállításával kezdtek és az
sem véletlen, hogy még mindig nem végeztek vele. Zavaró tényező
többek között a teljes kommunikáció hiánya. Bár hiába tudnánk
üzenetet küldeni és hiába is kapnák meg a földön, maximum
figyelmeztetni tudnánk őket, hogy ne jöjjenek utánunk. Hiszen nem
tudnának jönni, mivel minden létező erőforrást leköt a háború utáni
föld rehabilitációja. Kérdés, mi okozza a kommunikációs
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problémákat? Rendszerhiba-e, vagy egyszerűen a gömbök blokkolják
az adást? Nem tudom, de ki kell deríteni. És el is jutottam
gondolatmenetemben a gömbökig. Mik ezek és hogyan működnek?
Mivel valóságban még nem láttam őket, csak álmaimban, így szintén
nem tudok valós képet alkotni róluk. Belém nyilall hirtelen a Turul
eltűnése. Szinte biztos, hogy ugyan ebbe a csapdába sétáltak bele.
Vajon, sikerült megúszniuk? Vagy hajójukat a hipertérben széttépték a
gömbök gravitációs tüskéi? Szívem sajog, ha arra gondolok már
nincsenek közöttünk, de elmém már régóta elfogadta azt a racionális
tényt, hogy nagy valószínűséggel már nem élnek. Emberek vagyunk,
és ameddig csak egy kis reménysugarat is látunk, megyünk és
keresünk. Nem is adom fel, csak ha bizonyítékom lesz a halálukra,
hajójuk pusztulására.
Hiába gyötrik kétségek lelkemet, muszáj vagyok döntést hozni, mi
legyen ebben a helyzetben az elsődleges teendő? Mint már annyiszor,
racionális döntést hozok. Bár, a Turul szívemhez közel áll és rajta van
apum és Attila, de a tények makacs dolgok, amiket nem hagyhatok
figyelmen kívül. A Turul, már több mint fél éve elveszett, és azóta
semmi hír felőlük. Csak bízni tudok benne, hogy jól vannak. Viszont a
Remény a hajónk, romokban és minden porcikámban érzem, hogy mi
pedig nyakig a slamasztikában. Nem engedhetem meg erőforrások
elpazarlását addig, míg a saját problémánk meg nem oldódik. Nem
lehet jobb döntés annál, mint hogy rendbe hozni a hajót, megtalálni a
kiutat, és aztán tovább kutatni a Turul után. Meghozom életem,
sokadik nehéz döntését. A Turul keresése, határozatlan időre
elnapolva!
Ahogy gondolataim végére érek, az ajtó szisszenésére kapom fel a
fejem és meglátom Gimet, kezében, tálcán az áhított gőzölgő
tyúkhúslevesemmel. Már érzem is az illatát, micsoda finomság,
miközben hatalmasat kordul a gyomrom.
- Mennyei az illata – mondom, és gyermeki lelkesedéssel várom, hogy
belekóstolhassak.
- Remélem nem csak az illata – feleli Gim, boldogságtól sugárzó
arccal. - Jó étvágyat és kapj erőre mihamarabb!
Magam elé veszem a tálcát, és mintha mennyei manna lenne, számba
teszem az első falatot. Ízlelem, forgatom a számban és tudom, erre
vágytam ez kell nekem.
- Mennyei Gim! Isteni finom.
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- Köszönöm Ell, beletettem minden tudásom, hogy szuper legyen.
- Isteni! Isteni! – felelem, miközben mint egy narkós, csak vágyaim
megtestesülésére tudok gondolni, a finom, erőt adó levesre. Gim
türelmesen megvárja, míg sikerül megennem a levest. Összepakolja a
tányért és kanalat, majd segít, amiben csak tud, hogy minél
kényelmesebben tudjak feküdni.
- Megyek Ell, mert lenne tennivaló, ha nem haragszol. A többieknek
szóltam, hogy magadhoz tértél és mindenki, őszinte jókívánságait
küldi, illetve mihamarabbi gyógyulást kíván. Jönni szerettek volna
meglátogatni, de engedelmeddel azt mondtam nekik, hogy holnap
úgyis láthatnak, addig pihenned kell. Nagyon várnak azt tudd!
Hiányoztál nekik is – mondja, miközben mosolyra húzódik a szája.
- Dehogy haragszom Gim, és köszönöm azt is, hogy a levessel
fáradtál. Hidd el, ez most nekem nagyon sokat jelent. És biztosan az
egészségemre válik. Mindenkinek jókívánságaimat küldöm és mondd
meg, hogy ők is nagyon hiányoznak már. Ja és azt, hogy újra a
fedélzeten vagyok! Menj, én meg azt hiszem, pihenek egy kicsit.
- Pihenj és gyógyulj! Ha bármi kéne szólj, az üzenetednek pedig tutira
örülni fognak.
- Köszönöm Gim! Örülök, hogy ilyen jó társaim vannak – szólok
hozzá, miközben megszorítom a karját.
- Pihenj babám, és te is tudd, hogy soha nem cserélném el semmire azt
az első napot ott az akadémián.
Igen, az akadémia… hát nem semmi kezdet volt az tény. Vajon
melyikünk, mert volna akkor ott, azon a napon arra gondolni, ami
végül ránk várt és átéltünk az évek alatt? Az akadémia első napjának
emlékeivel szenderedek, mély pihentető álomba.
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A Döntés

- Ell! Ell ébredj! Mennünk kell!
- Mi van, mi történt? – motyogom, miközben kinyitom a szemem és
látom az izgatott Gimelyt.
- Várnak! Sietnünk kell!
- Minek… hová…. miért?
- Döntöttek, be kell mennünk.
Mintha átfutna testemen az áram, nyilallt belém a felismerés, hogy a
francba elaludtam és az akadémia igazgatósága meghozta a döntést.
- Megyek, megyek! – mondom, miközben kapkodva próbálom magam
egy kicsit rendbe szedni.
- Gim, sokat aludtam?
- Hát, rendesen húztad a lóbőrt - vigyorog teli pofával. - Vagy négy
órát durmoltál. Irigyeltünk is, hogy piszok jól bírod.
- Mehetünk! A többiek?
- Azt mondták megvárnak a folyosó végén.
- Ok!
Szinte futunk végig a folyosón és zihálva érünk az emlékezetes
faragott ajtóhoz. Az ismerős őr, ép akkor nyitja a többiek előtt az ajtót.
Időben érkeztünk, nem késtünk el. Sőt, még van egy kis időm
megigazítani kócos, elfeküdt hajam. A francba, úgy nézhetek ki, mint
valami agyonhasznált madárijesztő. Belépünk a terembe és a szokott
módon,
szemben
az
asztalokkal
felállunk.
Legnagyobb
meglepetésemre az asztaloknál, csak Főnök és a sebhelyes arcú férfi
ül. Belemélyednek mindketten az előttük lévő iratokba. Végigtekintek
kis csapatunkon és arcukra kiül az izgatott várakozás. Lehet a hirtelen
ébredésnek tudható be, de nem érezem azt a feszült izgalmat.
Szervezetem, elmém jobban izgulna egy jó kis kávéért jelen
pillanatban. Na, a fenébe, ne már. Elkezd kerülgetni az ásítás. Küzdök
ellene, de legyőz és akaratlanul is hatalmasat ásítok. Persze, miért is
fordulnék el, pont Főnök képébe ásítok. Szinte érzem, hogy ezt nem
hagyja szó nélkül.
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- Ell, talán untatja ez a helyzet? – kérdi Főnök, feltekintve papírjaiból.
- Nem, Uram, dehogy, csak a várakozás közben elszundítottam.
Elnézést!
- Hát, mi nem éppen szundikálásnak láttuk – mosolyog, miközben a
hátam mögötti fal felé biccent.
Érzem nem kéne megfordulnom, mert számomra kínos lehet, de nem
tehetek mást. Ekkor veszem észre a falra szerelt monitorokat, amik a
folyosó, hall és még jó pár helyiség kameráinak képét közvetítik. Na,
fasza, beszarás, ezek premier plánban látták, amint alszok. Hirtelen
átfut rajtam a hidegrázás,… remélem nem horkoltam? Egyébként
meg, mi van akkor? - nyugtatom magam. - Aludtam egyet és kész.
- Térjünk a lényegre, amiért eredetileg itt vagyunk. – folytatja Főnök a
mondandóját. Az elmúlt órákban nagyon sok érv, ellenérv született
önökkel kapcsolatban. Voltak kemény vitáink, már-már komoly
nézeteltéréseink. Elárulhatom Önöknek, hogy mi maguk mellett
voltunk, de mindenféleképpen figyelembe kellet vennünk a
rendelkezésünkre álló összes tényt és adatot. A legfontosabb talán az,
hogy Önök együtt, illetve külön-külön, vajon javára vállnak-e az
akadémiánknak illetve a szövetségnek, vagy pont ellenkezőleg
bomlasztólag hatnak-e rá. Továbbá, fontos szempont az is, hogy
egyesek, akik a rendszer elleni cikkeket írnak és írásaikkal növelik a
rendszer elleni idegenkedést, ellenérzést, valamint megint csak
egyesek, akik komoly rendszereket képesek feltörni nem jelentenek-e
túlzottan nagy biztonsági kockázatot ránk az akadémiára nézve és
legfőképpen magára a titkos szövetségre. Végtére is megérthetik,
maga a szövetség fontosabb, mint néhány ember.
Most esik csak le igazán mekkora slamasztikába kerültem. Hiszen
igaza van. Ha az írásaimat tényleg annyian olvasták, mint mondják,
akkor én a mai gazdasági politikai rendszer ellensége vagyok. Ha így
folytatódik és egyre több követőm lesz, akár kitehetnék a homlokomra
egy jelképes céltáblát. Mert nyilvánvaló, hogy csak idő kérdése
mikorra lesz annyi elégedetlen ember, akik miatt már féltik megingó
pozíciójukat. Na, akkor majd egyszer csak eltüntetnek. Bassza meg,
szuper kilátások! Gratulálok Ell! Szuper életkilátásokat intéztél
magadnak! A másik, akire gondol, pedig egyértelmű, hogy Gabi
lenne. Ha kiderül, hogy ő az az ember aki végighekkelte a
szuperhatalmak rendszereit, még nálam is nagyobb céltábla lenne.
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Szinte biztosra veszem, hogy számomra és Gabi számára elutasító
döntés született és nem nyerünk felvételt az akadémiára.
- Viszont – folytatja Főnök - egyáltalán nem elhanyagolható az önök
pozitív tulajdonsága, tulajdonságai. Meg kell mondanom, fiatal koruk
ellenére, megelőzve korukat, kivételesen jól szemlélik a világot és
meglepően érett fejjel gondolkodnak. Nem tudjuk megjósolni, vajon
merre fognak fejlődni, mindenesetre kár lenne, veszni hagyni
magukat. Mielőtt döntésünket Önök elé tárnám, szeretnék mindenkit
személyesen sorra venni, hogy tudja, mi az, ami miatt mellette, vagy
ellene döntöttünk.
Ha eddig voltak is kétségeim, mostanra totálisan elkoptak.
Most már biztos, hogy én nem leszek felvéve. Sajnos, van egy olyan
érzésem, hogy Gabi sem, bár az ő esetében van remény, hiszen aki
szuperhatalmak rendszerét fel tudja törni, az csak jól jöhet a
szövetségnek. Bolondok lennének, ha nem kellene nekik. Kicsit azért
bosszant a dolog. Hát, nem pont az lenne a cél, hogy megváltoztassuk
a világot? Ok, értem én, hogy kockázatos vagyok, de nem pont azt
harsogják mindenhol, hogy kockázat nélkül nincs győzelem? Mindig
nem lehet a szövetség sem elbújva. Viszont, az is lehet, hogy
kockáztatnának, de nem tartanak rá érdemesnek. Mint akinek már
nincsen vesztenivalója, állok és hallgatom amint Főnök folytatja.
- Fekete Andrea!
- Igen Uram.
- Nos, magáról hittük, hogy Ön lesz a legegyszerűbb esetünk.
Kimagaslóak a tanulmányi eredményei és mivel az orvoslás, biológiai
kutatás érdekli saját bevallása szerint, így jó szolgálatot tehetne a
szövetségnek. Akadémiánkon, rengeteg mindent tanulhat és
természetesen amennyiben szeretne, és kellően felkészült, kutathatna
is. Ellenben, Önnél is találtunk negatív dolgokat. Akadémiánkon
mindenkinek kötelező bizonyos szintű katonai alapképzéseken
átesnie. Nem tudjuk megjósolni, vajon a testi-lelki megpróbáltatásokat
hogyan viselné. Ön még nagyon kötődik a megszokott emberekhez,
baráthoz, családhoz, és a tőlük való elszakadás könnyen lehet, hogy
lelkileg összetörné. Kérem, ne sértődjön meg Andrea, de az Ön
esetében érződik ki talán a legjobban, hogy még gyerek. Lehet, az
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lenne a legjobb döntés, ha egy két év múlva térne vissza. Mindezek
ellenére, amikor Önről szavazott a bizottság 4-3 arányban felvételt
nyert.
- Köszönöm Uram - mondja Andi, de nem látom a szemében a
boldogságot, inkább szomorúság ül ki az arcára.

- Mészáros Péter!
- Igen, Uram - hangzik a katonás válasz.
- Péter, az Ön esete sem túlzottan egyszerű.
Kiváló és dicséretes a katonás buzgalom. A szövetségnek nagy
szüksége van elhivatott kötelességtudó katonákra. Főleg úgy, mint
ahogy említette, szívesen segítene egyéb területeken is. Ellenben nem
tudhatjuk még, mely területeken tudná kamatoztatni tudását, mivel és
ezzel Ön is tisztában van, tanulmányi eredményei nem túl
meggyőzőek. Illetve, van még itt egy aprócskának nem mondható
probléma. A hidegvér hiánya. Tudja mire gondolok!? A kis incidensre
a parkban. Mi nem tudhatjuk, hogy ez egyszeri eset volt-e életében,
vagy rendszeres. Péter, … meg kell tanulnia kezelni a helyzeteket és
nem engedheti meg magának, hogy elragadják az indulatai.
- Igen, Uram - rebegi Peti.
- Péter, az Önről való szavazás végül szintén 4-3 arányban alakult,
tehát felvételt nyert az akadémiára.
- Köszönöm Uram. – feleli, de legnagyobb döbbenetemre rajta sem
látom az öröm egy csepp jelét sem. Sőt, pont mint Andinál, inkább a
szomorúságot. Valami történt még aludtam? Nem értem az egészet,
miért nem örülnek? Felfoghatatlan.

- Deák Róbert!
- Igen Uram!
- Nos, hol is kezdjem. Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a gépek
szerelésében, sőt a gépek kikísérletezésében is. Nem is kérdés, hogy
nagy segítségére lehetne a szövetségnek. Az Ön mostani gépészeti
tudása, bőven felülmúlja a jelentkezők többségéjét. Nyilvánvaló, hogy
megfelelő oktatással, tanulással ezt a tudást a többszörösére növelheti.
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Mégis, és itt jön az, ami miatt, közülünk egyesek tartanak magától.
Nekünk az Ön esetében nem csak egyszerű gépszerelőre lenne
szükségünk, hanem elsősorban a kreativitására a kísérletező énjére.
Saját bevallása szerint is, mióta a baleset volt nem mer kísérletezni
tartva attól, hogy valaki megsérül. Kérdés, ez a lelki blokk feloldhatóe és szabályozott körülmények, kísérletek esetében vissza tér-e a régi
énje? Ez a jövő nagy kérdése lesz. Mindenesetre bízom benne, hogy
igen. Ami biztos, hogy tőlünk minden támogatást megkap hozzá.
Róbert, az Önről tartott szavazás végeredménye 5-2 tehát felvételt
nyert az akadémiánkra.
- Köszönöm Uram! - feleli Robi.
Tessék! Ez hihetetlen, ő sem örül. Inkább üveges tekintettel mered
maga elé. Mi a fene folyik itt? Kezdem azt hinni ez az egész egy álom
és ezt nem élem meg. Ilyen nincsen, ez ellentmond minden eddigi
tapasztalatomnak. Örülniük kéne, hiszen ez volt az álmuk. Nem tudok
elveszni gondolataimban, mert Főnök máris folytatja.
- Szabó Gimely az az Gim! - mondja mosolyogva Főnök.
- Igen Uram!
- Gim, maga egy érdekes személyiség. Nagyon kemény, a felszíne
akár a gyémánt, de belül viszont törékeny.
- Nem is igaz,..uram!
- Hagyja, hogy befejezzem a mondanivalómat…
Gim?
- Bocsánat… igen uram!
- Szóval, Önben egy kettősség lakozik, ami azt jelenti, hogy kiváló
harcos és még kiválóbbá válhat. Bizonyára tudja, hogy a legnagyobb
szamurájok is nem pusztán harcosok voltak, hanem többek között
nagyszerű költők. A tanulmányi eredményei is meggyőzőek. Viszont
ami probléma, az a mérhetetlen önfejűség és akárcsak Péternél a
higgadtság hiánya. Ezen a téren bőven van mit tanulnia és
legfőképpen tapasztalnia. Kétséges, hogy az akadémián a parancsokat
elfogadná-e, vagy lázadna ellene. Önnél ez szintén teljesen
megjósolhatatlan. Személy szerint úgy látom, hogy Ön, csak azt
tekinti maga felett állónak, akit saját maga elismer, kijelöl. Szóval az
Ön személyéről is éles viták mentek és végül a szavazás állása 3-4 re
alakult, így sajnos nem nyert felvételt ide az akadémiára.
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- Rendben Uram, értem. - feleli, miközben arcára megnyugvás
költözik.
Tekintetem végigfut Gimen, azt hittem összetörik a hír hallatán, de
tévedtem, mintha inkább teljesen megnyugodott volna. Persze, lehet
ez csak a külső. Kemény lány és lehet belül darabokra tört, de van
annyira erős, hogy ne mutassa ki. Andi, még szomorúbb tekintettel
Gim mellé áll és átöleli. Mintegy támaszt nyújtva számára. Ez az igazi
barátság gondolom, miközben figyelem őket és mérhetetlen hiányát
érzem magamban a valós, nem pedig érdek barátságoknak.
- Kozma Gábor!
- Igen Uram - feleli Gabi és arcán látszik, hogy magában már
eltemette minden lehetőségét az akadémiával kapcsolatban. Biztos
volt benne, hogy nem veszik fel.
- Gábor, maga egy nagyon nehéz eset volt számunkra. Bizonyára
tisztában van vele, hogy amennyiben kiderül Ön mire képes, illetve
miket csinált az elmúlt években, annak Önre nézve komoly
következményei lesznek. Rengeteg mindent mérlegelnünk kellett.
Többek között azt, hogy a tudását mindenféleképpen kamatoztatni
szeretnénk, hiszen nem kérdés, a szövetség hasznára válhat. Kifejezett
stratégiai előny jelentene számunkra az a lehetőség, hogy
beleláthatnánk ellenfeleink rendszereibe. Illetve az, ha az Ön
segítségével, fejlesztésével a mi rendszereink feltörhetetlenek
lennének. Ellenben viszont, ha kiderül a személye és hajtóvadászatot
indítanak maga ellen, veszélyeztetjük a szövetséget, magát a szövetség
létét. Ha túl korán szereznek tudomást a szövetségről, akkor minden
elvész, amiért ez idáig dolgoztunk. Hosszú viták után és értse meg itt
nagyobb a tét, mint egy ember, mégis úgy döntött a bizottság, hogy 43 arányban felvételt nyert az akadémiára. Viszont, csakis azzal a
feltétellel, hogy mindenben a nap 24 órájában együttműködik a
szövetséggel. Megértette Gábor?!
-Igen uram és köszönöm! - feleli Gabi és szintén, lesütött, közömbös
tekintettel bámul maga elé.
Na, konstatálom magamban, igazam lett. Bolondok lettek volna
elengedni még akkor is, ha kockázatot jelent számukra. Még mindig
többet ér, ha a szövetség mellett áll, mintha elküldik. Őszintén örülök,
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hogy így döntöttek. Meggyőződésem, hogy ez egy nagyon fontos
lépés lesz a földet uraló gazdasági tömörülés elleni harcban.
- Tóth Ell – hangzik fel a nevem. Biztosra merem venni, hogy
esélyem sincs, mégis kíváncsi vagyok az indoklásukra.
Akkor lássuk a medvét! Már nem rajtam múlik, így büszkén állok ki,
bármi legyen is a döntés.
- Igen Uram – válaszolok, még magamat is meglepő nyugodtsággal.
- Ell, maga az, akinél a döntés, majdhogynem a legnehezebb volt.
Talán, kezdjük az elején. Amint láttuk, maga a jelen lévők között az
egyetlen, aki nem önként jelentkezett az akadémiára, hanem
javasolták ide. Tudomásunkra jutott, hogy az édesapja a szövetség
egyik elismert tagja. Időközben megtudtuk azt is, hogy tényleg nem
Ön szivárogtatta ki az írásait, hanem az egyik tanára. Ezért elnézést
kérek. Ettől függetlenül, meg kell értenie, az édesapja és a szövetség
miatti tiszteletből sem tehetünk kivételt. Feltételezem ebben egyet ért
velünk?
- Igen, természetesen egyet értünk. – válaszolom.
- Folytatva gondolatmenetemet, maga egy nagy kérdőjel. Ugyan
tanulmányai kifogástalanok és tanárai szerint is tudása megelőzi korát,
mégis, nem tudjuk, merre felé veheti majd az irányt. Bár nem
szembeötlően, de hasonlít bizonyos szempontokból Gim
kisasszonyhoz. Önben is kérdés, nagy kérdés, vajon képes lenne-e
követni mások utasításait, parancsait. Vagy, csak azoknak
engedelmeskedne, amik a lelkéből fakadnak. Ell, önben van valami
megmagyarázhatatlan, amivel felkelti mások figyelmét és ez nagyon
előnyös dolog. Ez a képesség hatalmas előny lenne a szövetség
számára, hiszen egy szimbólumként össze tudná fogni a rendszer
ellenzőit. Viszont, hatalmas kockázatot is jelentene a szövetség
számára, mert nyilvánvalóan a rendszer egyértelmű ellenségévé válna.
Írásai úgy hatnak az emberekre, mint a drog. Eddig nem köztémában
forgó dolgokat vet fel és ad rá elfogadható, mindenki számára érthető
megoldásokat. Írásaiba, még meglett, komoly gazdasági szakemberek,
szociológusok és politológusok sem nagyon találnak kivetni valót.
Az átlagembert viszont felrázza és gondolkodóba ejti, hogy ezek
szerint, talán lehetne ezt másképp is csinálni? Leszögezem, én a maga
pártján voltam és úgy is szavaztam. Személy szerint, hatalmas
fantáziát látok Önben Ell. Mindenesetre, sajnos a bizottság többsége
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még nem látja elérkezettnek az időt arra, hogy felvételt nyerjen az
akadémiára.
Sajnálattal kell közölnöm, hogy 2-5 arányban alakult a szavazás.
Tehát, az akadémiát érintő dolgok végére értünk. – feleli főnök,
miközben egy újabb adag dossziét vesz maga elé.
- Köszönöm Uram és számítottam rá. Sajnálom, hogy így alakult.
Megnyugodtam, túl vagyok rajta. Nem tudom, mihez kezdek ezután,
de az majdnem biztos, hogy semmi sem lesz ugyanolyan.
- Minden jót Uraim, viszontlátásra! Kint megvárlak benneteket –
szólok a többiekhez és már indulnék kifelé a teremből.
- Hová, hová Ell kisasszony? - dörög ellentmondást nem tűrő hangon
Főnök.
- Végeztünk uram, nem?
- Ne, olyan sietősen, maradjon csak még itt….., siet valahová?
- Nem, uram. – felelem, de közben elönt a méreg, hogy mi a picsáért
kell nekem még itt álldogálnom, mikor kiadták az utamat és nem
járhatok az akadémiára. Észre sem veszem, hogy hangosan
gondolkodom.
- Nos, ha Ell kisasszony befejezi a dünnyögést az orra alatt, akkor
folytatnám. Szóval, a felvételt nyertekhez lenne kérdésem. Elsőnek
Fekete Andrea! Elfogadja felvételét az akadémiára?
- Uram! Köszönöm szépen, de nem szeretnék már ide járni.
- Miért nem? – kérdi mosolyogva Főnök.
- Mert ha a barátnőm Gim és Ell nem járhat ide, akkor én sem
szeretnék.
- Tudja, mit kockáztat ezzel Andrea? Az álmait!
- Tudom Uram! Köszönöm a lehetőséget, de nem élek vele.
- Rendben Andrea az Ön döntése. - nyugtázza Főnök, miközben
helyeslően bólogat.
-Akkor a következő. Mészáros Péter! Ön, elfogadja a felkínált helyet
az akadémián?
- Köszönöm Uram, de én sem kívánok vele élni.
- Na! Maga sem? Miért is nem?
- Mert uram, bár az újdonsült társaimat, csak a mai nap ismertem meg,
mégis bennük olyan emberekre leltem, akik nélkül nem lenne már
ugyanolyan az életem.
- Döntése végleges?
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- Igen Uram!
- Rendben, akkor ezzel is megvolnánk. Jöhet a következő. Deák
Róbert!
Még most esik le miket hallok. Annyira el voltam foglalva a lányos
duzzogásommal, hogy nem is figyeltem mi zajlik a teremben.
Visszautasítják az elnyert helyüket? Robi, kemény válasza ránt vissza
közéjük.
- Nem kívánok én sem élni a lehetőséggel uram.
- Magának mi az indoka?
- Uram, nekem is az, hogy ha a többiek nélkül kellene idejárnom, az
már nem lenne ugyanaz.
- Rendben. Akkor nézzük az utolsót. Kozma Gábor!
- Uram, én sem kívánok ide járni.
- Tudja, milyen következményei lehetnek, ha nem óvjuk meg magát?
- Igen uram tudom, de állok elébe.
- Rendben, akkor ezzel is végeztünk és jöhet az utolsó apró részlet.
Meg sem hallom, amit Főnök mond, egyszerűen leesett az állam. Ilyen
nincs! Ez a kis csapat néhány óra alatt annyira összekovácsolódott,
hogy szinte hihetetlen. Mérhetetlen büszkeséget érzek a többiek iránt,
hogy feláldozzák életük értelmét a társaikért, pusztán önzetlenül,
felebaráti szeretetből. Büszkének érzem magam és örülök, hogy ebbe
a csapatba tartozom. Bár vesztes ez a csapat, ami az akadémiát illeti,
viszont az emberi kapcsolatok győztese. Szívem szerint,
mindegyikőjüket magamhoz ölelném, annyira meghatódtam tettükön.
- Tehát, végezetül - kezd neki újfent Főnök. - Azt tették, amit vártunk.
Magyarán kitartottak egymás mellett és ezért, lehetőségük van
kihasználni a következő ajánlatunkat. Mint említettem az akadémia
egyesek számára nem tudott pozitív válasszal szolgálni. Viszont,
lehetőségük nyílik kihasználni egy alternatív megoldást. Bemutatom a
szövetségtől Nagy János ezredes urat. - miközben a sebhelyes arcú
férfira mutat. Az ezredes félig feláll és meghajol felénk.
- Szóval - folytatja Főnök – a szövetség és az ezredes úr felajánlott
egy lehetőséget. Előre bocsátom, hogy nem lesz egyszerű, és ha
egyszer igent mondanak rá, nincs lehetőség a változtatásra. Személy
szerint én, az ezredes úr, valamint a szövetség is úgy gondolja, kár
lenne önöket veszni hagyni. Vannak, akikben több, van, akikben
kevesebb potenciál látható, de a lényeg, hogy véleményünk szerint
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csapatként nagyon össze tudnának dolgozni. A szövetség kísérleti
jelleggel, papíron, az akadémia fennhatósága alatt, kiképzést ajánl.
Igencsak hirtelen ér mindenkit ez a bejelentés. Senki nem számított
erre, de látom társaimon, hogy nagyon örülnek neki. Andi ugrál
örömében, mint egy kisgyerek. Gimről is lehull a hideg álarc és látszik
rajta mennyire megkönnyebbült. A fiúk pedig egymást ölelgetik.
Lelkem mélyén elfog a boldogság és szívből örülnék, ha így lenne, de
mint egy kis ördög, ott bújik meg bennem a kérdés. Vajon hol itt a
buktató és vajon, mit várnak el tőlünk ezért cserébe? Márpedig, ha
nekem valami fúrja az oldalam, akkor rákérdezek és ezt a szokásomat
nem most kívánom feladni.
- Elnézést Főnök - kezdem a mondandómat - őszintén örülök ennek az
új fejleménynek, és ahogy a társaimra nézek ők is, de muszáj
megkérdeznem, ezért önök mit várnak el tőlünk, illetve hol van ebben
a történetben a csapda?
- Na, mit mondtam, hogy ő lesz az első, aki megszólal? - löki meg
kezével az ezredest, miközben javában vigyorog Főnök. – Ell, az első
kérdésére az egyértelmű válasz a semmit. Nem várunk el semmit.
Ellenkezőleg! Azt szeretnénk maguktól, hogy a saját formájukat
hozzák. A másik kérdésére is őszinte választ kap Ell. Van buktatója a
dolognak, de én inkább nehézségnek nevezném.
- Hallhatnám… hallhatnánk Uram?
- Természetesen hallhatják.
Kis társaságunk tagjai érdeklődve várják Főnök válaszát.
- Mivel egy eléggé érdekes csapatott alkotnak, ezért teljesen más
bánásmódban részesülnek, mint az akadémia többi tanulója. A más
bánásmódot pedig úgy értsék, hogy minden sokkal keményebb lesz.
Amennyiben elfogadják a felkínált lehetőséget, akkor az Önök
elszállításáról azon nyomban gondoskodunk a szövetség egyik
bázisára. Nem mehetnek már haza, nem mehetnek sehová, csak oda.
Természetesen, beszélhetnek szeretteikkel, de csakis havonta egyszer.
Illetve, amint megérkeznek a bázisra, felvehetik velük a kapcsolatot,
hogy megnyugtassák őket. Lényegét tekintve, a bázison csak magukra
számíthatnak. Nem kívánjuk magukat hiú ábrándokba ringatni. A
bázison kemény katonai kiképzést kapnak, nagyon keményet. Illetve
nagyon komoly oktatást egyéb tantárgyakból. Kemény időszaknak
néznek elébe ha vállalják, de abban biztos vagyok, hogy elégedettek
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lesznek. Majdnem elfelejtettem, de talán a legfontosabb, hogy ha
elvállalják, akkor leghamarabb egy év múlva hagyhatják el a bázist és
akkor is csak azért, hogy találkozzanak szeretteikkel. Gondolják át és
várom a válaszukat.
Izgatott zsivaj tör ki csapatunkban, mindenki beszél mindenkihez.
Hol egyikük mond valami, ami a dolgok mellet szól, hol a másik azt,
hogy nem láthatja az anyukáját, ezért nem szeretné. Mennek az érvek,
ellenérvek, viszont én teljesen kimaradok ebből. Kifejezett öröm látni,
ahogy érvelnek és kiállnak érveik mellett. Életemben tán először, nem
tudom mi tévő legyek. Cikáznak a fejemben a gondolatok, mi lenne a
jó és mi nem. Meg egyébként is mi ez, hogy nem hagyhatjuk el a
bázist egy évig? Lehet azért nem, nehogy kiderüljön, hol van? Vagy
azért, hogy ne találjanak ránk a rendszer urai és biztonságban
legyünk? Nem tudom, de talán nem is ez a kérdés a legfontosabb. A
fülemben cseng a „kísérleti jelleggel” és nem tudom miért, de zavar.
Hiába próbálok döntést hozni, egyszerűen nem tudok. Vannak érvek,
ellenérvek, van, ami mellette szól, van, ami ellene. Elfigyelem társaim
heves vitáját és inkább úgy döntök, az adott pillanatra bízom majd a
választásomat. Hirtelen jött ötlettől vezérelve törökülésben leülök a
földre és kényelmesen elhelyezkedve várom, társaim mire is jutnak.
Ahogy nézem egyre hevesebb vitájukat, mindinkább elhatalmasodik
bennem az elhatározás, hogy el kell fogadni az ajánlatot. Lelkem
mélyén, most úgy érzem ez lesz a jó választás. Magamnak sem tudom
megmagyarázni miért, de így lesz jó.
Még percekig megy a vitázás, miközben szemem megakadt a helyiség
falára festett képeken. Most, hogy a világítás fel van kapcsolva, jól
látszódnak és kivehetők a részletei. Érdekes gondolatok futottak át
agyamon, pont olyanok, mint kint a hallban. Annyi különbséggel,
hogy mintha egy folyamatot ábrázolna. A legmegkapóbb képen az
látszik, hogy még egyesek felszállnak, mintha lelkek lennének, addig
a többi ember nem tudd felszállni, hiába csapkod kezeivel. Érdekes,
de mintha azt szimbolizálná, hogy nem mindenkinek van nyitva Isten
országa.
- Mit csinálsz Ell? - kérdezi Gim és ránt vissza a valóságba
gondolataimból.
- Gondolkodtam és vártam, hogy befejezzétek a vitátokat.
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- Te mit gondolsz az ajánlatról? – kérdi Peti, miközben tekintetük rám
szegeződik és látszik rajtuk, hogy az én véleményem lehet a döntő.
- Szerintem, el kell fogadnunk. - felelem és kérdőn csillogó szemük
kereszttüzében, neki kezdek a magyarázatomhoz. - Két választásunk
van, vagy a normál kinti élet, amit mindannyian tudunk milyen, és
amiből nem kértek ti sem, ahogyan én sem. Vagy, ez az élet. Nem
ismerjük, nem tudjuk milyen lesz. Az elmondottak alapján kemény és
megerőltető. Személy szerint én, inkább választom a biztosan rossz út
helyett az ugyan veszélyekkel, kihívásokkal, szenvedésekkel teli
ismeretlent. Természetesen, mindenki maga dönt, de a véleményem
az, hogy fogadjuk el és gyerünk. Hirtelen csend lett, aminek nagyon
örültem, mert már zsongott a fejem. Egyszerre tíz egyetértő, kérdő,
vagy épp riadtsággal teli szempár szegeződik rám.
- Srácok, nektek kell döntenetek, nem dönthetek helyettetek. mondom, miközben kényelmesen üldögélve, mostanra teljes
nyugalommal és hidegvérrel, kérdőn nézek rájuk és várom válaszukat.
- Nos, hogy döntötök? Jöttök velem erre az ismeretlen útra? Nem
tudom milyen lesz, de örülnék, ha együtt lehetnénk jóban és rosszban.
Kis szünet után, Peti töri meg a csendet.
- Veled vagyok… gyerünk! - és mögém guggol.
- Én is megyek! - hangzik a határozott válasz Gabitól, miközben ő is
mellém guggol.
- Bár vannak kétségeim, de egye fene… Gyerünk! – határozza el
magát Robi, miközben szintén mögénk áll.
Gim és Andi nem tudott még dönteni, pedig pont ők a legkedvesebbek
eddig a szívemnek. Ijedség fut át rajtam, ami kiül arcomra, mi van, ha
ők nem jönnek? Mégsem szólhatok, nem befolyásolhatom a
döntéseiket. Muszáj kivárnom, mit határoznak és bárhogy is alakul
tiszteletben tartani döntésüket. Egy örökkévalóságnak tűnő perc után
megszólal Gim - miután suttogva váltott Andival pár szót.
- Hát persze, hogy megyünk! Ezt ki nem hagynánk… beszartál, hogy
nem megyünk mi? - mondja azzal a szokásos tele pofás vigyorral a
képén.
- Persze, hogy megyünk Ell! Veled bárhová. - feleli Andi, miközben
arcára földöntúli boldogság ül ki.
Hatalmas kő esik le szívemről, hogy jönnek ők is. Izgalommal vegyes
aggodalommal várom, mi következik, mi vár ránk ezután.
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- Rendben srácok, akkor eldöntöttük. – nyugtázom a helyzetet és Robi
segítő jobbjának köszönhetően feltápászkodok a földről.
- Amint látom, meghozták döntésüket – konstatálja a látottakat Főnök.
- Igen Uram, úgy döntöttünk elfogadjuk az ajánlatukat.
- Ez a beszéd fiatalok. Átadom a szót az ezredes úrnak, hogy
tájékoztassa magukat pár szóban.
- Tisztelt hölgyeim és uraim! - kezdi beszédét az ezredes.
- Elöljáróban had mondjam el, titkon reméltem, hogy ez lesz a
döntésük. Örömmel üdvözlöm Önöket a szövetség kötelékében.
Felejtsenek el mindent, amit eddig tudtak, vagy tudni véltek, mert egy
teljesen új világ nyílik meg maguk előtt. Nem tagadom, kemény
időszak elé néznek, de olyan szintre fejlődhetnek reményeim szerint,
amit legvadabb álmaikban sem képzeltek. Megismerhetik azt, amit a
szövetség az elmúlt 10 évben elért, és beképzeltség nélkül állíthatom
az nem kevés. Hamarosan, egy helikopter érkezik önökért, ami elviszi
magukat egy titkos repülőtérre, ahonnan továbbmennek az említett
bázisig.
Nem bírok magammal, meg egyébként sem szeretem a
meglepetéseket, furdal a kíváncsiság hová megyünk.
- Uram, kérdezhetek?
- Persze, kérdezzen Ell .
- Hová megyünk, hol van ez a titkos bázis?
- Ell, nem mondhatok most többet, de abban biztos vagyok,
mindannyian nagyon élvezni fogják az utat. – feleli, már-már huncut
mosollyal az arcán ez a marcona ember.
- Még valami Uram.
-Igen? Kérdezzen.
- Miért érünk ennyit a szövetségnek, hogy miattunk belevág egy
kísérletbe?
- Nézze Ell, nem fogok mellé beszélni, de szavaimat majd csak a
bázison érti meg. Maguk az élet különböző területein jól működnek.
Mindenkinek megvan a saját erőssége és persze gyengéje. A
kiképzésük célja pedig az lesz, hogy az erősségeiket minél jobban
fejlesszük a gyengeségeiket pedig, ha csak lehet, megszüntessük.
Maguk, véleményem szerint csapatként fognak nagyon jól működni.
Bízom benne, hogy így lesz, és nem okoznak csalódást. Magától főleg
sokat várok!
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- Értem Uram és köszönöm.
- Ha nincs más kérdésük, akkor az őrök elkísérik magukat a tanári
étkezőbe. Rendesen, kiadósan egyenek, mert hosszú út vár magukra.
Egyre szimpatikusabb az ezredes. Eddig is éreztem benne valami
megmagyarázhatatlan nyugalmat, de pár szó elég volt ahhoz, hogy ez
az érzés elmélyüljön. Bízom benne, hogy az érzéseim nem csalnak
meg. Felvillanyoz a tudat, hogy megismerhetjük a szövetség által elért
eredményeket. Kíváncsian várom, mik lehetnek ezek. Kis csapatunk
csoportokba rendeződve, izgatottan taglalja az eseményeket,
miközben az őrök az étkezőbe kísérnek. Az étkező a folyosó végén,
közvetlenül a hall előtt, jobbra van. Nem nagy helyiség, de a célnak
tökéletesen megfelel. Kicsi, mégis meghitt. Nagyjából húsz
férőhelyes. Minden adott ahhoz, hogy az ember jóízűen megebédeljen
kulturált körülmények között. A mai embernek már megszokott, falra
akasztott laptévé itt sem hiányozhatott. Épp egy hírcsatorna adása
megy rajta. A konyha az étkező jobb oldalán fogalt helyet, ahol egy
negyvenes éveiben járó, rendkívül kedves nő fogad minket. Látszik
rajta, szereti és élvezi a munkáját, habár az évtizedes konyhai munka,
minden igyekezete ellenére, meglátszódik arcán és kezein.
Megdöbbent, hogy több mint húsz féle ételből választhatunk, amiben
megtalálhatóak levesek, pörköltek, sültek és legfőképpen a számomra
kedves sütemények. Társaim elcsendesednek, amint megkapják
ételüket és mohó evésbe kezdenek. Régen volt már reggel. Amint, én
is megkapom a választott menümet, helyet foglalok a többiek között
és élvezettel nekikezdek az ínycsiklandozó tyúkhúslevesemnek. El
kell ismernem, nagyon finomra sikerült. A leves végeztével
döntésképtelenné válok egy pillanatra, amint a rántott sajtra, majd az
„engem egyél meg-et” üvöltő csoki torta szeletre nézek. Majdnem
engedek a kísértésnek, de eszembe jutnak az ezredes szavai, így
magamba gyömöszölöm előbb a sajtot és csak azután adom át magam
az endorfin bombának. Jól laktam, majd szétpukkanok, ez kifejezetten
jól esett. Most nagyon jól esne egy kávé, cukrosan tejesen.
Körbenézek, de nem látok automatát, amiből kávét lehetne venni.
Sebaj, majd megkérdezem itt főznek-e?
- Csókolom, megkérdezhetném, hogy van-e itt Önnél, vagy lehet-e
kérni egy kávét? – kérdezem az ebédlőben lévő nőtől.
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- Na, nem! Nem csókolom, hanem szia. Nem vagyok még annyira
öreg. – mosolyog a nő, miközben áthajol a kiadó pulton.
- Szia! - felelem bizonytalan hangon. Van? Lehet kérni kávét?
- Na, így már más. Szia! Igen lehet. Hogy kéred?
- Kis kávét, sok tejjel és cukorral - felelem sokkal felszabadultabban
mosolyogva.
- Rendben! Ülj le, kiviszem, ha kész.
- Köszönöm! – és leülök az asztalhoz.
Nagyon kedves ez a nő, ritkán tapasztalni ilyet. Szinte alig telik el egy
perc és már ott is áll, hozza a gőzölgő kávét.
- Köszönöm! – szólalok meg és meginvitálom, üljön le közénk. –
Gyere, foglalj helyet.
- Köszönöm! Jól fog esni egy kicsit leülni. - mondja, miközben helyet
foglal velem szemben.
- Érdekes hely ez az akadémia. – kezdek neki a beszélgetésnek.
- Így van, de nem rossz. Teljesen más, mint máshol. Itt megbecsülik
az embert. Ilyen kéne mindenhol és nem a rabszolgamunka éhbérért.
- Bízom benne, eljön az az idő is. Te mit tudsz a szövetségről? próbálok puhatolózni.
- Ne, izgulj, amit rólad tudok, azok alapján nagyon élvezni fogod, és a
társaid is. - feleli mosolygósan.
- Ezek szerint, tudod hová megyünk?
- Igen, de ne is akard kicsikarni, mert nem mondom meg.
- Honnan tudod, én ki vagyok?
-Téged itt mindenki ismer Ell.
Ell, ha megkérnélek valamire, és nem gond megteszed?
- Természetesen, mond mi az.
- Ha elértek a bázisra és találkozol Kiss Dórával, add már át neki,
hogy nagyon szeretem és, hogy az anyukája puszilja. – mondja
meghatódva, miközben kézfejemet megsimítja.
- Rendben! Átadom, megígérem.
- A központi részen találod, légkörkutató meteorológus.
- Átadom neki, ne félj, biztosan nagyon hiányzik.
- Így van, de tudom, miért van távol és tudom, hogy az csak a
hasznunkra válhat.
Szívesen beszélgetnék még vele, de nem tehetem, mert az étkező
ajtaja kinyílik, és az ezredes bejelenti, hogy a helikopter megérkezett
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és azonnal indulnunk kell. Annyi időm marad, hogy elbúcsúzzak
újdonsült ismerősömtől és gyorsan lehajtsam a maradék kávém. Még
arra sem marad időm, hogy a nevét megkérdezzem. Mindenesetre,
kedvességét meghálálva kutya kötelességem az üzenetét célba juttatni.
Eszeveszett loholás és kapkodás a helikopter felé vezető út.
Minduntalan az ezredes erős, katonás hangja hallatszódik.
- Gyorsan! Haladjanak emberek, nincs idő bámészkodni. Tempó
mozogjanak, el kell érniük a csatlakozást. Utolsónak szállok be a
katonai helikopterbe. Épp felkapaszkodom, amikor az ezredes hangját
hallom meg a hátam mögül. Hozzám szól, de nagyon figyelni kell a
hatalmas zajban, hogy értsek is valamit.
- Ell, figyeljen!
- Igen uram?
- Vigyázzon a csapatára és kitartást. Ne okozzon csalódást!
Becsapja a helikopter ajtaját és int a pilótának, hogy indulhat.
Felszállunk és elindulunk az ismeretlenbe. Eddig soha nem ültem
helikopteren, és a kezdeti izgatottságomat hamar felváltja a csodaszép,
alattunk elterülő táj szépsége miatt érzet megnyugvás.
Tekintetem körbejárja a gép belsejét és társaimat. Ők is próbálják
elütni az időt. Van, aki okos telefonján játszik, van, aki zenét hallgat
és van, aki a példámat követve kényelmesen elnyújtózik. Fejemet az
ablaknak hajtom és nézelődök, még teljesen be nem sötétedik.
Megjósolni sem tudom, merre tartunk, annyi bizonyos, hogy sokáig
repülünk és mintha hegyvidéki területen járnánk. Egyszer csak a
távolban, meglátok egy ütemesen pislogó fényt. Átfut az agyamon,
hogy valószínűleg oda tartunk, és gyanítom, jól gondolkodom, mert a
gép, kis idő elteltével irányt vált és a fény felé indul. Nagyjából öt
perc múlva elérjük a helyet és egy hangárokkal teli repülőtéren
szállunk le a kifutópálya túloldalán, távolt az irányítótoronytól. Amint
a gép földet ér, máris nyílik az ajtó és egy 25 év körüli katona siettetve
kiparancsol bennünket a helikopterből.
- Jöjjenek utánam, szedjék a lábukat! - harsogja ellentmondást nem
tűrő hangon.
Csapatunk, a férfivel az élén egy nagy hangár felé siet, aminek épp
elkezdték félretolni a tetejét. Amint beérünk, földbe gyökerezik a
lábam a látványtól. Egy hatalmas, valamit látok az orrom előtt, ami
inkább hasonlít valami sci-fi -ből szalajtott űrhajónak, mint repülőnek.
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Hosszúkás, lapított alakú, de inkább hasonlít egy rájára, mint repülőre.
A hajtóművek kiáramló nyílásai olyan nagyok, hogy simán fel tudnék
benne állni. Akaratlanul is kibukik belőlem a kérdés, amit a férfihez
intézek.
- Mi ez?
- Hát, amint látja kedves hölgyem, repülő. - feleli mosolyogva.
Biztos, valami hülye libának tart, aki még nem látott repülőt.
- Ez tud repülni? - kérdezem tőle hitetlenkedve. Miközben a többiek is
meredten lesik ezt a gépszörnyet.
- Hogy ne tudna. - válaszolja a férfi. - Soha nem láttak még repülőt?
- Most jöttünk az akadémiáról és képzelje láttam már repülőt, de ilyet
még nem. - válaszolok kissé durcásan neki.
-Ja, értem. – mosolyodik el még jobban a férfi.
Szép mosolya van, olyan igazi férfias, és meg kell hagyni a fickó sem
semmi. A katonaruha alól is kitűnik izmos teste és persze női szemmel
iszonyú jó feneke. Már, már elkap a mustra heve, mikor folytatja.
- Szóval, akkor bemutatkozom, nevem Jakab György kapitány! Én
leszek a pilótájuk.
- Tóth Ell vagyok és a társaim – válaszolok, és közben bemutatom a
többieket - Szabó Gimely, Fekete Andrea, Mészáros Péter, Deák
Róbert illetve Kozma Gábor.
- Üdvözlöm önöket! Tudják hová megyünk?
- Nem! Nem tudjuk, de nagyon szeretnénk már tudni. Nekünk csak
annyit mondtak, hogy élvezni fogjuk az utat. – válaszolom, miközben
remélem, hogy végre választ kapunk kérdésünkre.
- Rendben, hamarosan megtudják. Ha ön az, akinek gondolom, akkor
nagyon fogja élvezni. Szálljanak be! Indulnunk kell, mert most van
holtszezon.
- Mi az a holtszezon? – kérdezem kíváncsian. Fel sem fogva azt a
tényt, hogy ez a férfi is ismer engem valahonnan.
- Holtszezonnak hívjuk, mikor nincsen felettünk egy kémműhold sem.
Na, de indulás befelé, már csak fél óránk maradt.
A repülő belseje minden extrát nélkülöz. Sehol semmi luxus, csak a
sima fémes falak. Amint felérünk a gépre, az ajtó bezáródik
mögöttünk, és egy kis zsilipes előszoba méretű rész után, lényegében
az utastérbe kerülünk. Kicsi a hely a repülő méretéhez képest. Azt
gondolom, inkább teherszállításra használják. A pilóták helye sincs
külön választva, hanem a széles és hatalmas ablakokkal szemben a
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pilóták háta mögött vannak a számunkra kijelölt, nem éppen
kényelmes helyek. Kicsit olyan érzésem támad, mint a moziban.
- Kössék be magukat rendesen! - hangzik a határozott parancs a másik
pilótától, aki egy huszonöt év körüli nő, éles szúrós pillantással.
Ekkor megrázkódik a repülő és érdekes morgó, süvítő hangot ad ki.
A remegést minden porcikámban érzem. Ahogy a remegés erősödik,
úgy kezd elemelkedni a földtől. Köszönhetően a hatalmas ablakoknak,
pompázatos látvány, ahogy függőlegesen emelkedni kezdünk, majd
egy idő után a repülő felveszi a szokásos vízszintes irányt.
- Szorítsák össze a fogukat, ez kemény lesz. Elkezdünk emelkedni. hallatszódik a kapitány szava.
Elmondani nem tudom milyen érzés, ahogy gyorsul a gép, de kb.
olyan, mintha kitaposnák az ember belét. Azt hiszem, hogy itt a vég és
meghalok. Levegő után kapkodom, és ha lehetséges lenne, az ülés
karfájából tényleg vizet facsarnék. Aztán, egyszer csak, mintha
leszállnának a mellkasomról, enyhül a nyomás, majd teljesen
megszűnik. Nem láttok mást, csak feketeséget és pompásan ragyogó
csillagokat. Idő kell az agyamnak, mire felfogta a majdnem
felfoghatatlant, hogy a világűrben vagyunk.
- Kint vagyunk az űrben? – kérdezem, majdhogynem hitetlenkedve.
- Így van! – fordul hátra a kapitány mosolyogva. Na, hogy tetszik
fiatalok?
A többiekre nézek és látom az arcukon a hihetetlen örömöt és
csodálkozást. Ujjongás hangja hallatszódik mindenfelé. Nem tudok
nem örülni, erre soha nem mertem volna gondolni, hogy már itt
tartunk technikailag. Egy álmom válik valóra.
- Ne kössék ki magukat, mert nincs gravitáció. - hangzik a szigorú
válasz a női pilótától. Pályára állunk és újra gyorsulni fogunk.
Pályára állás közben láthatjuk a csodaszép földet. Hihetetlen az űrből
nézve. Sok filmben szerepel, de a valós látvány mindennél többet ér.
Meg vagyok győződve arról, hogy csak kiugrottunk az űrbe akár a
ballisztikus rakéták és megyünk is vissza, mert így gyorsabb az út a
föld másik oldalára. Mindig érdekelt a világűr, így most jó hasznát
veszem a tanultaknak. Mennyire meglepődöm, mikor elfordultunk a
földtől. Előbb a Hold felé, majd azon is túlfordulva a semmi felé áll a
hajó orra.
- Most, hová megyünk? – kérdezem igencsak meglepődve.
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- Most indulunk a bázisra, és ez az igazi meglepi - fordul hátra a
kapitány vigyorogva. – Nos, Ell? Szerintem kitalálja.
Agyam őrült vágtába kezd és magam sem akarom elhinni azt, amit
valószínűleg válaszként fogok kapni.
- A Marsra megyünk? - kérdem félénken.
- Na, látja, tudtam én, hogy kitalálja. - válaszol mosolyogva a
kapitány.
Hatalmas döbbenet, de nem csak nálam, hanem a többieknél is. Az
előbb is nagy volt a csodálkozás, de ez már majdnem a hihetetlen
kategóriája. Teljes a lefagyás társaim agyában is. Idő kell, mire ezt az
ember felfogja, és legfőképpen feldolgozza. Eszembe jutnak az
ezredes szavai „nagyon élvezni fogják az utat.” Hát tényleg, nem
semmi, amit elért a szövetség, el kell ismernem. Szinte azonnal meg is
rohannak a kérdések. Millió kérdést szeretnék feltenni, de azt sem
tudom, melyikkel kezdjem.
- Hogy lehetséges ez uram? Most hónapokig utazunk? Mióta tudnak
eljutni a Marsra? Milyen a Mars? - még javában ömlenének belőlem a
kérdések, ha a Kapitány nem vág közbe.
- Ell! Nyugalom. Mindenre választ kap. Kezdjük talán azzal, hogy
maguk között van az az ember, akinek igazán ezt az egészet
köszönhetjük.
Na, ez megint új dolog... közöttünk? Döbbenten nézek végig
társaimon és fogalmam sincsen, kiről lehet szó. Társaim is egymást
fürkészik, de látható arcukon a teljes tanácstalanság. Igazán azt sem
tudom, mi az, ami a legtöbbet segített a naprendszerünk
meghódításában. Ekkor gyorsulni kezdünk. Annyira már nem durva,
mint amikor elhagytuk a földet, de kellemesnek sem mondható.
Kíváncsi vagyok, meddig tart.
- Annyit segítek, hogy a távoli utazások egyik nagy buktatója az volt,
hogy nem tudunk gyorsan és hatékonyan közlekedni az űrben. - kezd
neki a kapitány. - Viszont jó pár évvel ezelőtt, egy félresikerült
kísérlet miatt felcsillant a remény, hogy megoldhatóak a problémák és
lehet hatékony hajtóművet építeni.
Megvan! Agyam összekapcsolja a hallottakat és biztosra veszem,
hogy ez Robi félresikerült kísérletének a végeredménye.
- Ezt a hajtóművet, azóta a kitalálója után, Deák féle
plazmahajtóműnek hívjuk. - mondja a kapitány, miközben
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hátrafordulva elismerően biccent Robi felé. - Gratulálok Róbert!
Magának köszönhetjük, hogy meghódíthatjuk a naprendszert.
Kérdések kezdenek záporozni a kapitányra és igazi hangzavar lesz
úrrá a helyiségen. Mindenkinek van valami kérdése, mindenki
válaszra vár. Ekkor a kapitány a bábeli zűrzavarnak, határozott szigorú
szavaival vetett véget.
- Csend legyen, hölgyeim és uraim! Tudom sok a kérdésük, de
legyenek szívesek és nyúljanak az ülésük alá, ott találnak egy dossziét,
amiben minden fontos információt megtalálnak. Olvasgassák el és ha
még azután is lesz kérdésük, szívesen válaszolok amennyiben tudok.
Olvasgassanak nyugodtan, van idejük, még legalább 10 óra mire
megérkezünk.
Lehajolok, és követve társaim példáját az ülésem alatti gumis hálóban
kotorászva megtalálom az említett dossziét. A4-es formátumú és
meglehetősen vaskos. A borítóján a következő áll magyar, angol és
orosz nyelven.

Alapvető ismeretek a szövetségi űrprogramról!
Basic knowledge of the federal space program!
Базовые знания
программы !

о

Федеральной

космической

Nos, akkor kezdjünk neki. Izgatottan várom, miket tudok meg ezek
után, meddig is jutott el a szövetség. Kinyitom a dossziét és olvasni
kezdem. Az első oldal elolvasása után, már annyi információ van a
fejemben, hogy meg kell állnom és értelmeznem. Ahogy haladok
előre a dossziéban lévő anyagban, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
az ezredesnek teljesen igaza volt. Tényleg el kell felejtenie az
embernek mindent, amit eddig tanult vagy gondolt.
Maga az anyag bevezetője a szövetség kezdetével a szövetség
születésével kezdődött. Taglalta mi vezetett odáig, milyen folyamatok
indították el a létrejöttét. Nagy vonalakban bemutatta, milyen
tudományos felfedezéseket értek el az élet területén. Biológia,
orvoslás, csillagászat, fizika, kémia és még sorolhatnám. Ám a
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legnagyobb áttörést a szövetség az űrutazásban érte el.
Megszállottként keresték a megoldást egy használható, ha úgy tetszik
energia hatékony hajtóműre, de rengeteg kísérlet ellenére sem sikerült
elfogadható megoldást találniuk. Míg, nem jött Robi, számukra
szerencsés balesete. Megszerezték a sérült kísérleti hajtóművét és
megpróbálták lemodellezni mi is történt, mivel egyértelmű volt a tény,
ahogy én is sejtettem, hogy egy ion hajtómű ilyesmire nem képes.
Hónapokig próbálták elérni, hogy rekonstruálják a történteket és már
majdnem feladták, amikor végül siker koronázta törekvéseiket.
Rájöttek mi okozta azt a reakciót, ami miatt Robi felgyújtotta a
házukat. Nem igazán értem a tudományos magyarázatát, de annyit
kivettem belőle, hogy valami irányított fúzió okozza a tolóerőt. Bár a
tudományos magyarázatát megtalálták, hosszú hónapokba került, míg
sikerült egy működő, szabályozható hajtóművet építeniük.
Megkezdődhettek a repülési kísérletek, a laboron kívül is. Kezdetben
úgy gondolták felszerelik egy kiszuperált, hadrendből kivont
vadászrepülőre, de a terv teljes kudarcot vallott. Maga a hajtómű
tökéletesen működött, de a vadászrepülő aerodinamikai adottságai
nem tudták elviselni a gyorsuláskor fellépő erőket. A vadászgép
egyszerűen szétesett gyorsulás közben. A sikertelen próba után egy
teljesen új géptörzs építésébe fogtak, ami közel egy évet vet igénybe.
Próbálták a súlyt csökkenteni és mivel a hajtómű ereje és
hatékonysága elégnek bizonyult a számításokban, így elhagyhatták a
hőpajzsokat. Végül elkészült a kísérleti űrhajó. A mai, lényegében
annak az elsőnek a teljes hasonmása, leszámítva, hogy az eredeti
kisebb volt, illetve, azóta sokat fejlesztettek a hajtóműveken. Már az
első próbarepülés is teljes siker volt. A géptörzs és a hajtóművek a
lehető legjobban bizonyítottak. A kísérletek bebizonyították, hogy
igaz volt az a teória, miszerint nem lesz szükség hőpajzsokra. Az
űrből visszatérő hajónak annyi energiája maradt, hogy hajtóműveit
használva szépen vissza tudott süllyedni a légkörbe. Feleslegessé téve
a gyors visszatérés okozta drága és nehéz hőpajzsok alkalmazását. A
fejlesztések tovább folytak. Ugyan, apróbb buktatók akadtak, de nem
sokára elérték a holdat. Mérnökeik úgy gondolták, készen áll az új
technológia egy eddig, ember által el nem ért utazásra és megcélozták
a Marsot. Hónapokig tervezték, és úgy gondolták, minden lehetséges
hibára, veszélyre gondoltak. Elérkezett az indulás pillanata, amitől
rengeteget vártak. A szövetség régészei érdekes szövegeket találtak
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egy kis sziget, eddig felderítetlen barlangjaiban, ahol olyanokról
mesélnek, akik a vörös bolygóról jöttek és emberfeletti képességeik
voltak. Központi fontosságúvá vált, hogy ennek a lehetséges nyomnak
a végére járjanak. Talán a túlzott kapkodás vezetett a szövetség
legnagyobb tragédiájához. Az indítással és magával a föld
elhagyásával sem volt semmi baj. Minden rendszer tökéletesen
működött. Az utat a Marsig tíz naposra tervezték. Az első két nap a
tervek szerint telt el, lassú alig észrevehető gyorsulással és minden
úgy tűnt jól halad. A földi mérnökök úgy döntöttek, hogy a hajó
minden további nélkül elkezdhet gyorsulni, mivel a rendszerek
tökéletesen működtek. A gyorsulási fázis, sikeresen be is fejeződött és
elérték a tervezett sebességet. A hatodik napon megtörtént a baj.
Mikro-meteoritok rajába tévedtek és ez végzetesnek bizonyult. Hiába
tervezték a hajót ellenállóvá, mint tudjuk, minden annyira erős, mint a
leggyengébb része. Sajnos megmutatkozott a kapkodva tervezés
hibája. Annyira gyorsan akarták érni a Marsot, hogy a meglévő
kísérleti hajó terveit dolgozták át, „néhány tekintetben”
meggondolatlanul. A hosszabb út miatti plusz hajtóanyag, étel, víz és
felszerelések miatt, az energiát szolgáltató reaktor másodlagos
védelmét elspórolták. Nem hibáztatom a tervezőket, mert a reaktort a
hajó szívében helyezték el és úgy gondolták ott nincs kitéve a
sérülésnek.
Sajnos, azonban amire nem gondolunk, az válik valóra és ebben az
esetben így történt. A reaktor hűtőrendszere megsérült, és ennek
következtében leolvadt. A legénység minden igyekezete ellenére
csapdába esett, ahonnét nem volt kiút. Iszonyú szenvedések után a
sugárfertőzés végezett velük. Hősök voltak ez nem kétséges, főleg,
hogy utolsó tettükkel a működésképtelen hajó levegőjét felhasználva
még sikerült pályát módosítaniuk így elkerülvén, hogy a Marsra
becsapódó hajó sugár fertőzze a bolygót. Hajójuk elhaladván a Mars
mellett így parittyaként kivágódott a távoli űrbe. A három kivételes
űrhajós neve örök emlékként benne fog élni a szövetségben, ehhez
kétség sem férhet. Bár nem ismertem őket, de a szememben is
hősökké váltak. Átérzem tettük jelentőségét és beleborzongok, mit
kellet átélniük még be nem következett a vég. A három úttörő neve
örökre beleégett elmémbe.
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Kormos András
Hajóparancsnok és pilóta.
John Smith
Hajómérnök és légkörkutató.
Olga Kuznyecova
Navigátor és orvos.
A szövetség örök emlékében éltek!
E szörnyű tragédia után a szövetség sokkal körültekintőbb volt.
Minden eshetőségre felkészültek, szinte túlzásokba vitték a lehetséges
védelmeket. A reaktor hiba esetén kilőhető lett az űrbe, és a
vészhelyzeti energiatermelő szerepét egy korszerűsített atomelem
vette át, ami arra elég volt, hogy meghibásodás esetén hazajuttassa a
legénységet és a hajót. A külső burkolatot úgy tervezték, hogy egy
újonnan kifejlesztett polimer-féleséget fújtak rá, vagy húsz centi
vastagon. Ez az anyag kívülről szilárdnak tűnt, de belül rugalmas volt.
Ha egy mikro-meteorit, vagy kisebb tárgy belecsapódott, akkor a
belső rugalmassága elnyelte a becsapódás erejének túlnyomó részét,
így csak kivételes esetekben hatolhatott be a hajó testébe. A
körültekintő fejlesztéseknek hála, a következő expedíció probléma
nélkül elérte a Marsot és sikeresen landolt is a felszínén. A kezdeti
sikerek ellenére, több út és több technikai eszköz kellett ahhoz, hogy
rátaláljanak a barlangrajzokban említett emberek nyomaira. Amit
viszont végül találtak, az majdhogynem felért az emberiség szent
Gráljával. Több hónapnyi kutatás, ásás után egy földön kívüli faj
bázisára találtak. Csak az hónapokig tartott, hogy az ott talált alapvető
berendezések működését elsajátítsák. Miután a bázist sikeresen
működőképessé tették, úgy döntöttek állandó személyzetet tartanak
fent, akik próbálják megfejteni a hatalmas adattömeget, amit a bázis
szerverein találtak. Valamint azt a rengeteg technológiát, aminek nagy
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részéről, még mindig fogalmuk sincs mire való és, hogy működik. Ezt
a fajt a fordítások alapján elnevezték It’seneknek.
Ez a faj a leírások szerint, majdnem a mai emberre hasonlított. Tovább
olvasva a dossziéban lévő anyagot kiderült, hogy a Marsi bázis adatait
felhasználva sikerült beazonosítani egy újabb bázist az Ión. A
legfontosabb kutatások, most azt célozzák meg, hogy az It’senek
adatbázisában talált leírások alapján fúziós reaktort, antigravitációs
mezőt, illetve térhajtóművet tudjanak készíteni. Számomra alig
érthető dolgokról is szó van, mint vákuumsűrűség, vagy ép a nullponti
energia. Sajnos nekem ez túl magas, de mégis úgy érzem, ez engem
érdekel és meg akarom tanulni. Hirtelen kitárultak a lehetőségek
elmém számára. Úgy érzem, hogy ebben az új lehetőségben, új
világban találhatok igazán önmagamra. Őszintén ámulok és bámulok,
mekkora fejlődésen ment át a szövetség, és mennyit elért relatíve
kevés, rövidke idő alatt. Valahogy, most érezem először igazán azt,
hogy gyűlölöm a földi gazdasági és politikai tömörülést. Ha bizonyos
emberek, csoportok legnagyobb célja nem a saját zsebeik tömése
lenne, már régen elérhette volna ezt az emberiség, amit a szövetségnek
sikerül igen rövid idő alatt. Bár, sokat írtam és filozofáltam róla, de
most tudatosult bennem igazán a felismerés. A földön élők nagy
részét, igenis, direkt módon tartják sötétségben és irányítják,
manipulálják saját céljaik elérésének érdekében. Ami nem más, mint a
profit. Mégis, őszintén sajnálom ezeket az embereket, hogy ennyire
kevés elég nekik. Pénz és megint csak pénz, és az utána való hajsza,
mindenhol ez folyik. Pedig az emberiség léte, fejlődése, túlélése vajmi
kevéssé múlik ezen. Kicsi korunk óta ezt verik belénk, ezt halljuk
mindenhol és mire felnövünk, belesimulunk a rendszerbe. Szükséges a
pénz, rendben, de arra mindig vigyáznak, hogy az emberek
többségének sose legyen elég és ez konfliktusokat gerjesszen.
Kényelmesen megpróbálok elhelyezkedni, hátra dőlni az ülésemben.
Becsukom a szemem és ábrándozok, mint kicsi korom óta mindig, ha
el akarok szakadni a való világtól. Úgy érzem, életemben először,
hogy jó helyen vagyok és jó felé tartok ismeretlen távolba vesző
utamon.
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Gondolatok és összefüggések

Megint jót pihentem, érzem visszatért az erőm nagy része. Vajon
mennyi lehet az idő? Mennyit aludtam? Körbetekintek a
gyengélkedőn és valami időfélét kutatok a monitorfalakon. Aha,
megvan... reggel nyolc óra. Nem semmi, rendesen húztam a lóbőrt.
Majd egy teljes napot átaludtam. A sok alvást bizonyítandó korog a
gyomrom, jelezvén éhségemet. Milyen jó is lenne egy kis finomság.
Na, nézzenek oda, érzékszerveim becsapnak, mert friss pirítós illatát
érzem. Ekkor veszem csak észre, hogy ágyam mellet a tálcán van a
friss pirítós és a saját, apumtól kapott kis bögrémben a kedvenc
mentateám. Nem kell noszogatni, hogy egyek. Jóízűen nekikezdek
reggelimnek. Mennyire figyelmesek a többiek, hiszen a teám is még
kellően meleg. Hálás vagyok... Befejeztem…ez jól esett. Bár, még
nem érzem teljesen jól magam, de a tegnaphoz képest fényévekben
mérhető a javulás. Eszembe jut az álmom, ami nálam felettébb furcsa.
Soha életemben nem voltam nagy álmodó. Jó, ha évente egyszer
emlékeztem arra, hogy valamit álmodtam, de magára az álomra akkor
sem. Meg is lep, hogy most ennyire intenzív az érzés… mindenre
emlékszem. Mégis, ami igazán csodálkozásra késztet az, hogy nem
valami összevisszaságot álmodok, hanem a múltam nézem vissza
álmaimban. Bármennyire is töröm rajta a fejem, meggyőződésem,
hogy ez nem a véletlen műve. Valamit jelent és köze kell, hogy legyen
a helyzetünkhöz. Hamarosan tíz óra, és jönnek a többiek a gyűlésre.
Tudnom kell, vajon az történik-e velünk, mint látomásaimban?
Eszembe jut az a festmény a hall mennyezetén, illetve az igazgatósági
helységben. Belém nyilall, hogy a hall mennyezetén látott jelek,
mintha ugyanazok lennének, mint amit a fickó az álmomban mutatott
a táblán. Feltétlenül meg kell tudni, mit jelentenek ezek a jelek. Még
szerencse, hogy a Remény és az összes térugrásra képes hajó
számítógépes rendszerei, már az It’senek kvantumrendszereire
épülnek, így lényegében a föld összes adatát tárolni tudja a fedélzeti
számítógép. Segítségünkre lehet a jelek megfejtésében. Képtelenség
is lett volna a csillagközi utazás ezek nélkül a komoly rendszerek
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nélkül, jut eszembe. A hipertéri utazás önmagában megköveteli
ezeknek a rendszereknek a létét. Hiszen komoly számítások és még
komolyabb vezérlések nélkül, nem lehetne a hipertér
rezgésmintájához igazítani a mi általunk ismert anyagot és teret.
Mekkora döbbenet volt, mikor az It’senek adataiból kinyílt előttünk a
valódi univerzum. Hogy minden részecskének külön rezgése van, és
ahogy anyagot formálnak, egy kisebb rezgésmintát alkotnak. Minden
anyagnak és energiának más és más a rezgésmintája. Ezáltal a látható
univerzumnak a rezgésmintája kissé olyan, mint egy jól
megkomponált szimfónia milliónyi, milliárdnyi hangszerrel. Előttünk
volt mindig a megoldás, csak a beivódott dogmák nem engedték
felszínre az úttörő tudósokat, gondolatokat. Az It’senek rájöttek, hogy
léteznek további dimenziók is. Mi hipertérnek, illetve szubtérnek
nevezzük. Egyáltalán nem illik rájuk ez a megfogalmazás, de
mindenkinek tetszettek a sci-fi írók által megjósolt nevek. Nem
nevezhettük egy láthatatlan és gyors, energia visszacsatolásra használt
dimenziónak. Ezeket a dimenziókat, pontosabban az általuk ismert,
univerzumra gyakorolt hatásukat gondoltuk mi annak idején sötét
anyagnak. Ma már tudjuk, hogy ezt a dimenziót lehet használni a
csillagközi utazásokhoz. A hajó térhajtóművei a hipertér
rezgésmintájának megfelelő és oszcilláló energiamezőt bocsátanak ki.
Amint az energiamező szinkronba kerül, a hajó belép a hipertérbe.
Természetesen az sem egyszerű feladat, hogy a kibocsátott energia ne
áradjon szét, hanem mintegy burkot alkosson a hajó körül. Ezt
különleges energia visszacsatolásokkal lehet elérni, akár a hajót védő
pajzsok esetében. Így alakul ki az az érdekes dolog, hogy a normál tér
egy kis szigete halad a hipertérben. A hipertérben való utazás még
mindig veszélyes és körültekintést igényel. Az energiamező bizonyos
rezgései felelnek a megtett út hosszáért, mások az irányáért, még
mások, mint útjelzők, jeladók mutatják a normál térben végbemenő
változásokat. Mostani tudásunk, vagy inkább az It’senek
adatbázisából eddig kinyert adatok alapján, elviekben lehetne
gyorsabban és lassabban is haladni a hipertérben, de nem érkeztünk
még el odáig az adatfeldolgozásban, hogy erre miként lenne
lehetőségünk. A hajó rendszerei folyamatosan figyelik a beérkező
adatokat és amennyiben veszélyt, hibát észlelnek, megszüntetik az
energia kibocsátást és a hajó kilép a hipertérből. Mivel a hipertér
mindenhol jelen van, így a kilépés talán a legveszélyesebb része a
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műveletnek. Ha vaktában lépne ki az ember, bárhol találhatná magát.
Egy csillagban, bolygóban vagy épp egy fekete lyukban. Igazán, azt
nem értem, a hajót védő rendszerek miért nem léptették ki hamarabb a
Reményt a hipertérből? Ha, amit álmodtam igaz, akkor ezeknek a
gömböknek a gravitációs tüskéi nyúlnak be a hipertérbe. Márpedig ha
így van, akkor viszont a hajó szondáinak érzékelniük kellet volna a
gravitációs változásokat. Bár az is lehet, hogy a gömbök csak akkor
üzemelnek, ha tömeget, esetleg méretet érzékelnek. Valami ilyesmi
lehet, hiszen egy galaxist nem zárhatnak ki az energia visszacsatolási
rendszerből. Magyarán az energiának muszáj áramlania.
Mindenesetre az nyilvánvaló, hogy akik ezt a védelmi rendszert
alkották, messze felülmúlják a mi tudásunkat. Gondolataim központi
helyén csak az motoszkál, hogy megtaláljuk a kiutat. Ez az első és
legfontosabb, amit meg kell kísérelnünk. Épp, hogy gondolatom
végére érek, nyílik az ajtó és az ajtóban ott áll Péter.
- Jó reggelt Ell! Remélem jobban vagy? - kérdi láthatóan érdeklődve.
- Jó reggelt, szia! Köszönöm, sokkal jobban! - válaszolok
mosolyogva.
- Beszélhetnénk Ell, a gyűlés előtt? - teszi fel a kérdést kissé zavartan
és feszülten.
- Természetesen. - felelem neki, de érzem ez nem lesz egy sima
beszélgetés.
- Arról lenne szó, hogy most, hogy így állunk…
- Hogy is állunk? – kérdem feszült kíváncsisággal, mert nem jó
érzésem támad.
- Hát tudod, így, hogy benne vagyunk a pácban.
- Nézd Peti, ebből kezd elegem lenni, légyszíves érthetően beszélj,
eddig is bíztunk egymásban ezután is maradjon így.
- Oké, igazad van Ell! Na, szóval, akkor nem kerülgetem a forró kását.
Arról lenne szó, hogy amennyire az elmúlt napokban átláttam a
kalamajkát amibe kerültünk, eléggé nyilvánvaló, hogy a helyzetünk
nem túl rózsás, sőt mondhatnánk talán azt is, hogy reménytelen……
Megijedek. Ez a harcedzett katona talán, most veszíti el a hitét?
Hirtelen támadt gondolatom, még magam sem akarom elhinni. Na, az
nem, nem lehet, hogy a legénység bármely tagja is elkezdje feladni.
Ezt a csapatott az összetartás és a mindig kitartás jellemezte. Az én
feladatom összetartani a csapatot, és ha a fene fenét eszik, akkor is így
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lesz. Még akkor is, ha beledöglöm. Mindenesetre kíváncsi vagyok, mit
szeretne ebből kihozni.
- Igen? Mit is szeretnél ebből kihozni? - kérdem tőle nem titkolt
kíváncsisággal és feszültséggel.
- Szóval bizonyára tudod, hogy én és Andi…
- Igen?
- Eredetileg azt terveztük, ha visszatérünk, akkor legyen,... de így,
hogy változott a helyzet, így ………. - mondja, miközben látszik rajta,
hogy borzalmasan zavarban van.
- Peti, nyögd már ki!
- Na, szóval Ell. – kezd neki, miközben nagy levegőt vesz –
szeretnénk, ha áldásod adnád az eljegyzésünkhöz és te mondanád a
köszöntőt.
Elmondani nem tudom, mekkora kő esik le a szívemről. Már bánom,
hogy sötét gondolataim voltak Petivel kapcsolatban. Régóta együtt
vannak Andival és nagyon jól kiegészítik egymást. Andi törékeny
lelkét tökéletesen tudja ápolni. Szinte anyai tekintettel nézek Petire,
annyira örülök a boldogságuknak. Belegondolok mennyit fejlődött ez
a hirtelen haragú, néha meggondolatlan fiú az akadémia óta. A háború
őt is, mint mindenki mást megváltoztatott. Céltudatossá, határozottá,
kitartóvá, erős jelleművé tette. Na, és ki gondolta volna évekkel
ezelőtt, hogy ő és Andi egy párt fognak alkotni? Még, az oly
távolságtartó Gim is, Petit tartja a legjobbnak Andi mellé. Nézem
Péter arcát és rájövök, ő is mennyit öregedett az évek alatt. Az
akadémián megismert, fiatal szép arcú Petinek nyoma sincs. A
háborúban megégett arca cserzett és foltos. Mégis, érdekes zöld
szemei olyan boldogságot sugároznak, amilyen talán még sosem volt.
Őszintén örülök a boldogságuknak.
- Semmi akadálya Peti, és őszintén örülök, hogy rám gondoltatok.
Kívánom, legyetek nagyon boldogok! – felelem, miközben látom
arcán a hatalmas megkönnyebbülést.
- Köszönöm! Köszönjük. - rebegi meghatódva.
- Menj, mondd el neki, biztosan várja már a válaszom! - válaszolom
mosolyogva.
- Nagyon örülni fog és még egyszer köszönjük. – feleli, miközben
kimegy a gyengélkedőről.
Elmosolyodom! Na, az ezredes, ha ezt látta volna, rendesen
megszidna.
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Szinte hallom a hangját a fülemben. „Nem megengedett egy csapaton
belül a szerelmi kapcsolatok engedélyezése, mert elveheti a figyelmet
éles helyzetben a feladatról” Milyen jó, hogy én másképp látom.
Mindig felrúgtam a szabályokat és a saját fejem után mentem. Lehet
ez az én saját bejáratú keresztem, de önmagam soha nem sikerült
meghazudtolni. Akaratlanul is eszembe jut Attila. Szívem sajog, ha rá
gondolok. Vajon él még? Megtalálom őt és aput valaha? Eszembe
jutnak az Attilával töltött idők. A hosszú séták a folyóparton kéz a
kézben, az egész estés beszélgetések. Attila bársonyosan meleg,
megnyugtató ölelése. Amikor csak lehetett együtt voltunk. Sajnos ez
ritkán fordult elő, mivel engem a Marshoz kötött a munkám, még őt a
Földhöz. Hányszor vette a fáradtságot és látogatott meg a Marson.
Mindig meglepett, de nagyon örültem neki. Mikor végre lehetőségünk
adódott találkozni az maga volt a mennyei érzés. Neki öntöttem ki azt
a bánatomat, amit másnak soha nem tennék meg. Ő nem csak a
szerelmem volt, hanem a lelki társam is. Elszakadtunk egymástól és ez
főleg az én hibám. Ha bevallom neki, hogy szeretem, akkor talán
maradt volna. A fene nagy kötelességtudatom, ilyenkor tudom igazán
gyűlölni. Lelkemben felülír minden mást. A francba, túl sok a mi lett
volna ha. Kár is ezen tépelődni, ez a múlt. Ha sikerülne megtalálni
őket, akkor legalább elmondhatnám mit is érzek. Hiába mutatom
kívülről milyen erős nő vagyok, belülről mégis törékeny a lelkem.
Bassza meg! Hiányzik! Hiányzik az ölelése, érintése, csókjai. Most
talán jobban, mint eddig bármikor.
Gim áll az ajtóban. Észre sem veszem. Szavai rántanak vissza
gondolataimból.
- Jó reggelt babám! - mondja a szokásos vigyorral a képén.
- Jó reggelt neked is! - felelem mosolyogva és megnyugtat, hogy
láthatóan visszatért az igazi Gim kipihenten, és lelkileg
összeszedetten.
- Na, szóval, azért jöttem volna, hogy megkérdezzem szükséged van-e
valamire? Zsolti azt üzeni, ha kell, összehozza, hogy egy táblagépről
beleláss a komplett vezérlésbe és adatokba.
- Nem egészen értem Gim. Mibe látok bele?
- Azt mondja Zsolti, hogy mivel nem tudsz a vezérlőbe jönni, ezért
megoldja, hogy a vezérlő összes adatát lásd, itt egy táblagépen.
- Ja, értem már! A vezérlő rendszerei úgy lettek tervezve, hogy a hajó
egyéb részeiről ne lehessen belépni a fő rendszerekbe.
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- Rendben, ez jó ötlet, úgyis látni szeretném, mi van a hajóval. válaszolok.
- Még valamit szeretnél, barátném?
- Gim, ha nem nagy kérés, kérd már meg Zsoltit, ha van rá lehetősége
úgy csinálja már meg, hogy elérjem róla a hajó adatbázisát is. Okés?
- Rendben Ell, megmondom neki. Más kérés?
- Köszi, most más nem jut eszembe. Várlak akkor benneteket
nemsokára.
- Rendben, itt leszünk.
Hamarosan megérkeznek a többiek és kiderül, vajon az álmaim fedike a valóságot. Különös kíváncsisággal, mégis magamat is meglepő
nyugalommal várom a fejleményeket. Úgy érzem, visszatér az erőm és
tettre kész vagyok. Ha valamit utáltam életemben, na az a semmittevés
volt. Muszáj csinálnom, tennem a dolgom és nem csak a többiek,
hanem magam miatt is.
Nyílik az ajtó és kis csapatom tagjai érkeznek sorban a
gyengélkedőbe. Elől jön Andi mosolyogva. Hangtalan ajkairól
leolvasom, amint megköszöni áldásomat az eljegyzésükhöz. Őt
követik sorban a többiek. Robi, Gabi, Peti, Zsolti, aki a kezében tartja
a nekem szánt táblagépet, és legvégül Gim.
- Üdvözöllek benneteket! Sziasztok! - kezdek neki mondandómnak.
- Köszönöm mindenkinek a jókívánságait és amint látjátok,
visszatértem. Külön köszönet a legjobb, legtehetségesebb
orvosunknak! – mondom, miközben mosolyogva Andira mutatok.
- Nincs mit Ell, nem kell köszönnöd. - feleli pironkodva Andi a
többiek elismerő tekintetének kereszttüzében.
- Srácok, foglaljatok helyet és kezdjünk neki.
Nem egyszerű eset a gyengélkedőn helyet találni, de sikerül
megoldaniuk. Mivel a hajón hordozható szék nincs, csak beépített, így
más nem lévén, leülnek a maradék ágyakra.
- Szóval! Szeretném tudni, mi történt mióta kiütöttem magam? kezdek bele mosolyogva, hogy oldjam a feszültséget. – Kérlek, kezd
te Gim!
- Rendben! Mint már beszámoltam neked róla, a kilépés után téged
behoztunk a gyengélkedőre.
- Igen ezt tudom, beszéltük.
- Miután Andi gondjaira bíztalak visszasiettem a vezérlőbe, hogy
segítsek felmérni a károkat. Gabi és Peti addigra sikeresen stabilizálta
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a hajót és az első kritikus lépéseket megtette. A hajó katasztrofális
állapotban volt, és őszintén szólva, abban van még most is Ell. Az első
vészlezárások és kármentések után, tudni akartuk mi okozta ezt.
Odakint kézilabda méretű gömbök vannak, hozzávetőleg kb.
ötvenezer köb kilométerenként öt darab. Sajnos, kilépéskor az egyiket
telibe kaptuk. Magunk sem értettük, hogyan okozhatott ekkora károkat
egy ilyen kisméretű tárgy, de aztán Zsolti rájött. Ezt, majd ő fejti ki
részletesen.
- Mekkora a kár a hajótestben, Gim? - kérdezem tőle kicsit mérgesen,
amiért nem mondta el a teljes igazságot hamarabb.
- Ell! Oda van a fél hajó alja. Sérült a kommunikáció a normál tér
hajtómű és a létfenntartás. Ráadásként a pajzsgenerátor is megsérült.
- Értem, Gim. Hogy álltok a javításokkal?
- Folyamatban vannak, de nem tudunk vele olyan ütemben haladni,
mint szeretnénk, mivel a hajó pajzsa nem működik. A fiúk, Robi,
Gabi, Peti minden nap azon dolgoztak, hogy a hajótörzs hibáit
befoltozzák. Sajnos azonban még sokáig eltart. Zsolti pedig azon
dolgozott, amit tőled kapott.
- Értem, köszönöm Gim!
Zsolti, te mire haladtál? - kérdem, miközben Zsoltira nézek kérdőn.
- Ell, parancsnok! Válaszokat csak keveset tudok, kérdésem viszont
lenne rengeteg.
- Nos, nézzük, mire tudod a válaszokat.
- Rendben! Ezek a gömbök valamiféle aknák, olyan az egész, mint
egy aknazár. Amint érzékeli, hogy a hajó megközelíti, mintegy
gravitációs lándzsát lő ki rá. Olyannak képzelje el parancsnok, mintha
a láthatatlan sugár végén egy kisméretű, de nagy tömegű fekete lyuk
jönne létre. Elméletem szerint a gravitációs középpont a hajó külső
burkolatától beljebb helyezkedik el mintegy fél méterrel. Az egy
irányba az, az a külső burkolatra ható gravitációs erő pedig
megroppantja a burkolatot. Veszélyes, nagyon veszélyes és hatékony
fegyver. Mivel gravitációs erőről beszélünk, így értelemszerűen igaz
ez a hipertérre is. Bizonyos ideig ellensúlyozni tudják, tudták a
pajzsaink ennek a hatását, de nem sokáig. Pontosan ezért okozott
ekkora károkat a hajóban az az egy gömb is. Nem tudom még, hogyan
működnek, de olyan mintha...
- Módosított gravitonokkal hoznák létre a tűszerű gravitációs vonzást vágok Zsolti szavába.
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- Így igaz parancsnok. - feleli Zsolti és látszik az arcán a
megdöbbenés, hogy honnan tudom.
- Parancsnok, lehet kérdésem?
- Természetesen! Kérlek, előbb viszont előbb fejezd be. Mi az, amit
tudsz, tudunk?
- Rendben, parancsnok. Amit még bizonyosan állíthatok az, hogy ezek
a gravitont módosító gömbök, körülbelül egy fényév vastagságban
találhatók a galaxis körül, nagyjából úgy, ahogy Gim kapitány mondta
az előbb.
- Értem, és csak pár kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első.
Melyik galaxist védi ez az aknazár? A mi tejútrendszerünket, vagy az
Andromédát? Nem mindegy, bent akartak tartani vele valakit, vagy
éppen kint. Dülledt tekintetek merednek rám. Látszódik az arcokon,
hogy erre nem is gondoltak. Zsolti is csak dadogva képes válaszolni.
- Parancsnok... ezt nem tudom. Nem jutott…..eszembe.
- Semmi baj,… de felmerült bennem a kérdés és szeretnék rá választ
kapni. Nagyjából a két galaxis között vagyunk, így mindkét lehetőség
fennáll.
- Igenis parancsnok! Utánanézek.
- Oké! A második kérdésem, hogyan helyezkednek el ezek a
gömbök?
- Mint Gim kapitány mondta, nagyjából ötvenezer köb
kilométerenként található öt darab gömb. Magyarán, relatíve sűrűn
helyezkednek el.
- Ha jól értem, vegyünk egy ötvenezer köbkilométeres kockát, és a
kocka közepén van egy gömb és két átlójában további négy, mintha
egy háromdimenziós x-et formálna?
- Igen, parancsnok, de… honnan tudja? – néz rám hitetlenkedve.
- Mindjárt rátérek erre is, de lenne még egy kérdésem, ami talán
ugyanolyan fontos, mint az első kettő. Tudunk-e valamit a Turulról?
Nyomasztó csend telepedik a kis helyiségre, amit végül Gim tör meg.
- Sajnos Ell, semmit. Mivel a szondáink nagy része nem működik, így
nem tudtunk távolabb keresni. Sajnálom.
- Semmi baj Gim.
Még valami, Zsolti!
- Igen, Ell parancsnok?
- Jutottál-e valamire azokkal a jelekkel, amiket felírtam a cédulára?
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- Igen is, meg nem is. Jutottam, mert ez rovásírás és bár a betűk össze
vissza voltak, csak egy, értelmesnek mondható dolog jön ki belőle. Itt
a számítógép parancsnok, nézze meg. Kezembe nyomja a direkt
nekem készített táblagépet, amin ez a szöveg áll.

Bíz hagyd el létsíkod és kövesd az utad mikor az út megnyílik
- Sajnos parancsnok, ennél többre nem jutottam, és őszintén nem is
igen értem ezt a szöveget. Ami pedig az egyenletet illeti, az valamiféle
hullámhosszokra utal, de pontosan még nem tudom mire. - fejezi be
mondanivalóját Zsolti.
- Köszönöm a beszámolóitokat, most már én tartozom, néhány
számotokra furcsa esemény magyarázatával. - kezdem mondandómat
a várakozó, kíváncsi tekintetetek között, miközben magamban
emésztem az imént halottakat. Miután végeztem a történettel,
kihangsúlyozva, remélhetőleg nem túl reménytelen helyzetünket.
Illetve, mivel már mindenki tudja, mit álmodtam, mi várhat ránk,
csend telepedik a teremre. Hagynom kell, had ülepedjenek le a
gondolatok. Kis idő elteltével viszont, csak kíváncsi vagyok, mi megy
végbe társaim fejében.
- Valaki, kérdés? – kérdezem, miközben tekintetemmel próbálom
buzdítani őket.
- Ell! Amit itt felvázoltál az elég veszélyes helyzet. Ha pedig nem
találjuk meg a kiutat, legkésőbb fél év múlva végünk, mert elfogy a
levegőnk. - kezd hozzá Robi.
- Nem hazudok Robi, ez így igaz. Most, az a legfontosabb, hogy soha
nem adtuk fel és most sem szabad. Rengeteg időnk van, és ezt jól kell
felhasználnunk. Hiszek benne, hogy ha mindenki teszi a dolgát, akkor
ez nem jelent gondot és kijutunk innen! Másnak lenne kérdése?
- Nekem lenne babám. - szólal fel Gim.
- Kérdezz bátran!
- Mi a fenét csináljunk Ell, mivel kezdjünk? A hajót rendbe kell hozni
ez eddig oké, de mi legyen a sorrend, mert egyszerre mindent nem
tudunk javítani. Rengeteg a hiba és a teendő.
- Gim, átnézem a sérülések jegyzékét és megadom a választ
mindegyikőtöknek.
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- Kérdezhetek? - szólal meg Zsolti.
- Persze, hogy kérdezhetsz.
- Sok kérdésem lett volna parancsnok, de mostanra csak egy maradt.
- Igen? Mégpedig?
- Mennyire bízik abban, hogy ebből a helyzetből sikeresen kijutunk?
Hiszen, sem a fegyvereink, sem a működő pajzsunk nem véd meg
minket az aknazártól.
- Zsolti, te új vagy csapatunkban és nem ismerhetsz, de én azt
mondom, hiszem és tudom, hogy kijutunk. Rajtunk múlik. Hiszem,
hogy semmi sem történik ok nélkül. Talán a többiek tudják, mit fogok
mondani.
Soha sincs úgy, hogy valahogy ne legyen! - mondják velem kórusban
a többiek. - Még valami bajtársaim, ne feledjétek mit mondtam annak
idején, mikor megválasztottatok parancsnoknak, hogy én, soha sem
hagylak cserben benneteket. Most is ezt vallom. Akárhogyan is alakul
a sorsunk, én mindig veletek leszek!
- Tudjuk Ell, és mi is veled vagyunk, hangzik most már az erőtől
duzzadó válasz.
- Köszönöm nektek. Menjetek, pihenjetek egy kicsit. Átnézem az
adatokat és nemsokára újra összeülünk, hogyan tovább. Robi és Gabi,
maradjatok legyetek szívesek. A többieknek, köszönöm.
Miután hárman maradunk a teremben, nekikezdek nagyjából átgondolt
tervem megvalósításához.
- Gabi, veled kezdem.
- Hallgatlak Ell.
- Szóval, Gabi van egy sejtésem, sőt mi több, majdnem biztos vagyok
benne, hogy ezek a gömbök kommunikálnak egymással. Van rá
lehetőség és mód, hogy megtaláld a frekvenciát és esetleg feltörd?
Valamint, nagyon szeretném tudni, honnan szerzik az energiájukat. A
fejemet merem rátenni, hogy a környezetükből. Kizártnak tartom,
hogy több százezer évre tervezett technológiát, beépített energia
cellásnak terveztek volna.
- Nem tudok ígérni semmit Ell, de a francba igazad van. Tudom mire
gondolsz, és hogy a fenébe nem jöttem rá én hamarabb? - mondja
örömtől ujjongva.
- Akkor ess neki, ez az első számú prioritásod. Találj nekem valamit!
Mindegy mit, csak találj!
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- Mindent megteszek Ell, de lehet le kéne tapogatni legalább egy
gömböt, hogy tudjuk miből is áll, de a szondáink halottak.
- Nyugi, mindjárt az is sorra kerül. Robi! Mennyi idő lenne helyre
hozni a védőpajzs sérüléseit? – kérdezem, miközben érdeklődve
tekintek rá.
- Ha kapok két embert és csak azzal foglalkozunk, akkor nagyjából 3
nap. - feleli elgondolkodva.
- Rendben Robi. Akkor csináld! Vidd Petit és Gimet. Lenne azonban
még egy kérdésem.
- Micsoda?
- Mennyi időbe kerülne összehoznod távirányítású drónokat?
Mondom, mit kéne tudniuk. Szeretném velük feltérképezni a
környéket, addig is, míg nem működnek a Remény szondái.
- Ell! Ilyenek vannak készen a raktárban, azt hiszem úgy húsz darab.
- Akkor nagyszerű, örülök neki... Gabi…. adottak a drónok, vigyél ki
egy párat és vizsgáld át, ha szükséges a gömböket. Arra kérlek,
óvatosan járj el, mert most ezek az egyetlen információszerző
lehetőségeink. Nem szeretném elveszíteni őket. Rendben srácok?
- Igen! Megyünk és csináljuk. - mondják és látszik rajtuk, főleg Gabin
az izgatottság és megnyugvás, hogy lehet innen kiút. A remény apró
sugara is lelkesedéssel és tettvággyal tölti el őket.
Magam maradok! Itt az idő, hogy ha fizikailag még nem is, de
szellemileg újra a Remény parancsnoka legyek. Megnyitom a hajó
rendszereit a táblagépről. A helyzet egyáltalán nem nevezhető
rózsásnak. Igaza volt Gimnek, rengeteg a hiba és sajnos nagyon sok
rendszer függ egy másiktól. Muszáj valami javítási tervet összehozni,
amin el lehet indulni. Jól gondoltam, a legfontosabb a védőpajzs
javítása több okból is. Egyrészt, most teljesen védtelenek vagyunk
még a mikro-meteoritoktól is, másrészt a hajó javítása is sokkal
egyszerűbb, ha nem kell űrruhába öltözni hozzá. Szomorúsággal tölt
el, hogy ez a csodaszép hajó ennyire ramaty állapotba került. Nagyon
szép hajó a Remény. A szokásos rája formájú, de nyújtottabb,
keskenyebb. Ahogy a külső kamerák képét figyelem, megdobban a
szívem a hajó oldalára kapkodva festett név láttán. Eszembe jut, azt
még én pingáltam indulás előtt. Elmosolyodom, hát na, nem vagyok
egy Picasso, de azért jó lett. Igaz, itt-ott kicsit megfolyt, de a fene
bánja, nem szépségversenyre neveztem be vele. Visszatáncolnak
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gondolataim a hibajegyzékre, és újfent azon töröm a fejem, mi legyen
a következő lépés. Döntésre jutok. Amint kész a pajzs, folytatni kell a
burkolat megerősítését, illetve vele párhozamosan a létfenntartás apró
hibát kell orvosolni, majd hozzákezdeni a normál tér hajtómű
javításának. Úgy gondolom egyelőre nincs értelme előrébb
gondolkodni. Ahogy a mondás tartja „a hídon akkor kell átkelni,
mikor odaérünk”. Bízom benne, Gabi is talál valamit, amin el tudunk
indulni. Biztosra veszem, hogy ez az aknazár kommunikál egymással
és rendszerként védi a területet. Igaz, itt jön a nagy kérdés, vajon a
Tejutat védi vagy az Andromédát? Valahogy olyan érzésem van,
mintha ez a zár inkább a Tejút körül lenne és nem védelem volt a
célja, hanem ép ellenkezőleg, bent akartak tartani valakit, valamit
vele. Érdekes a szituáció, de valahogy nem vagyok meglepve miatta.
Nem csodálkoznék, ha pont minket, embereket nem akarnának valakik
kiengedni a galaxisunkból. Mi emberek, egyfelől csodálatra méltóak
vagyunk, mert nem riadunk vissza az ismeretlentől. Mindig hajt a
kíváncsiság, a felfedezés a tudás utáni vágy. Sajnos, azonban
bennünk, emberekben, megvan ezeknek a tulajdonságoknak az
ellentétes oldala is. A kapzsiság, érdektelenség és hogy többet ne is
említsek a hatalom utáni vágy. Talán erre a legjobb példa a háború
előtt volt, mikor Európa a mélybe zuhant. Évtizedes politikai
hazudozás, sumákolás után, Európa nyugati fele a saját magának ásott
gödörben végezte. Politikusai nem a népük, szavazóik érdekeit nézték,
hanem a sajátjukat, illetve gazdag segítőik érdekeit. Hiába voltak
ellenzőik, azokat lejáratták, sőt nem kevés esetben szépen nyomuk
veszett. A lakosság pedig lassan, de biztosan forrongott. Ez egyenes
út volt az anarchia felé, ami végül bekövetkezett. Testközelből láttam
a háborúban, mire is képes az ember. Tiszteletem a kivételeknek, mert
vannak nagyon sokan, de a többség aljas, gerinctelen, csak a saját
érdekeit nézi. A sunyi megalkuvókat gyűlölöm a legjobban, akik
hangzatosan tudnak szövegelni, de egyből inukba szál a bátorságuk,
ha a tettek mezejére kell lépniük. Akik a saját családjukat,
ismerősüket, hazájukat, képesek eladni odavetett jelképes koncokért.
Az akkori rendszernek, pont az ilyen emberek adták a támaszt.
Megvenni mindent és mindenkit, ellehetetleníteni az emberek
összetartását, nehogy egyszer ellenük forduljanak. A sors iróniája,
hogy minél jobban dolgoztak ennek a tervnek a megvalósításán, pont
az ellenkezőjét érték el. A hatalomvágy annyira megrészegítette őket,
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hogy azt hitték az átlagember bolond és nem lát át a hazugságok kusza
hálóján. Bár egy háború árán, de ennek vége és a föld más hely lett.
Nem mondhatnám, hogy tökéletes, de nem is kell annak lennie. A
lényeg, hogy egy sokkal, de sokkal élhetőbb hely lett, mint volt. Még
szerencse, hogy a szövetségben rájöttek, hogy az anyagi javak
hajszolása az embertelenség és még jó néhány negatív emberi
viselkedés oka génhiba. A döbbenet, akkor tört ki, amikor kiderült ezt
egy mesterséges vírus okozta, amit az akkori rendszer urai
fejlesztettek ki. Olyan ez, ami szépen megfertőzi az illető agyát.
Szerencsére az evolúciónak, vagy tervezőinknek hála, a népesség nagy
részénél immunitás mutatkozott.
Ha, erre képesek voltak egyesek, vajon még mi mindenre lehettek
volna, ha módjukban áll? Ez a korszak lezárult. Nyílik az ajtó és az
ajtóban meglátom Andit.
- Jöttelek megnézni Ell, hogy vagy?
- Köszi jól, hála neked.
- Kérdezik a többiek, áttanulmányoztad-e már az adatokat?
- Nagyjából igen, mielőtt azonban szólnál nekik, beszélnünk kell.
- Mond Ell, hallgatlak – feleli érdeklődve, miközben leül az ágyam
szélére.
- Andi, amint látod, a legénység eléggé el van keseredve és ezt nem
engedhetem meg ebben a helyzetben. Szükség van mindenkire és nem
csüggedve, hanem a legjobb formáját hozva.
- Igen, ebben igazad van, de mit akarsz ebből kihozni? - kérdi Andi
érdeklődő pillantással.
- Azt, aminek nem fogsz örülni. - felelem határozottan és mélyen a
szemébe nézek. Muszáj kimozdulnom és köztük lennem, erőt kell
adnom mindenkinek és támaszt. Tudom, nem vagyok még jól, de nem
lenne rá valami lehetőség, hogy ezt orvosoljuk?
- Ell lenne, megoldjuk! - feleli, miközben megsimogatja kezem.
- Tudod Ell, mindig is csodáltalak és felnéztem rád. Te vagy az az
ember, aki összetartod a csapatunkat. Őszintén, hatalmas dolognak
tartom azt, ahogy viselkedsz akár most is. Nem magad nézed, hanem
minket és minden erőddel azon vagy, hogy megold a problémákat.
- Köszönöm Andi, de nem vagyok én ennyire szuper csaj, mint
gondolod. - felelem, miközben rámosolygok.
- Egyszerűen, ilyen vagyok és kész,…. nem tudok és nem is akarok,
más lenni.
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-Így van! Pont erről beszélek barátném. - feleli és szeméből sugárzik
az őszinte elismerés és csodálat. - Viszont visszatérve a kérésedre,
mivel hatalmasat javult az állapotod megengedem, hogy kint legyél,
azonban szigorúan a kerekesszékkel. Rendben? - kérdi, miközben
összehúzza számonkérően a szemöldökét.
- Rendben! – felelem vigyorogva, mire kapok egy barátnői legyintést
a fejemre, tudomásomra hozva, hogy komolyan gondolta.
- Ell, akkor holnaptól kint lehetsz, de figyelmeztetlek, csakis addig
míg nem romlik az állapotod!
- Megértettem és köszönöm! Hálás vagyok neked. Andi szólnál a
többieknek, hogy jöjjenek be?
- Ok, megyek! - feleli és sietve elhagyja a gyengélkedőt.
Nem telik bele pár perc, és újra a gyengélkedőben foglal helyet a hajó
legénysége. Látszik arcukon, hogy máris jobb a hangulatuk azáltal,
hogy visszatértem és újfent kézbe veszem az irányítást. Nem is fogom
engedni, hogy ez a szuper csapat széthulljon.
- Sziasztok újra. - kezdek mosolyogva mondandómnak. - Nagyjából
átfutottam az adatokat és az első lépések tekintetében meghoztam a
döntést. Robi!
- Igen Ell?
- Amint beszéltük, vedd magad mellé Gimet és Petit, kezdjetek neki
mihamarabb a védőpajzs javításának. Remélem csajszi nem gond,
hogy ott kéne dolgoznod? - kérdezem Gimtől, miközben kérdőn
tekintek rá.
- Nem, dehogy, sőt, örülök neki Ell. – feleli és vidámság tölti el, hogy
végre nem neki kell ezeken gondolkodnia.
- Rendben, akkor Gabi…. te tudod a feladatod, azt csináld, amit
megbeszéltünk, próbálj nekem találni valamit, amin elindulhatunk az
aknazár irányában.
- Meglesz Ell! Már nagyjából kigondoltam hogyan csinálom.
- Rád bízom Gabi és köszönöm.
- Zsolti…
- Igen, Ell parancsnok?
-Arra kérnélek, hogy bár tudom, az egyenleten is dolgozol, de
levezetésképpen foglalkozzál már a létfenntartás hibájával is, mert a
széndioxid szűrők elégtelen működése miatt több oxigént veszítünk,
mint normál estben kéne. Gyanítom, nem is fog ártani a változatosság
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és bízom benne az egyenlet tekintetében is jobban sikerül, majd előre
lépni.
- Rendben parancsnok.
- Akkor folytassuk… Andi!
- Mond Ell.
- Neked az lesz a feladatod az állapotom felügyeletén kívül, hogy
együtt megpróbálunk utána nézni az adatbázisban, vajon az álmomban
látott jelekre van-e valamilyen egyezés és, ha igen, milyen
szemszögből. Biztos vagyok benne, hogy a megoldás itt van az orrunk
előtt, csak nem látjuk.
- Ell, természetesen segítek, én is ki szeretném venni a részemet a
munkából. - válaszol és látszik rajta az elkötelezettség.
- Mindenkivel közölhetek egy további jó hírt is. - folytatom
mondandómat, amire mindenki felkapja a fejét. - Szóval!
Megbeszéltem Andival és engedélyezte, hogy holnaptól ugyan
kerekes székben, de elhagyhassam a gyengélkedőt. Újra köztetek
leszek és bármi baj van, csak szóljatok nyugodtan. Bár, fizikailag még
korlátokba ütközök, de mindenben számíthattok rám. Ennyit szerettem
volna mondani nektek és most pedig munkára emberek. Rendbe kell
hozni a Reményt és ki kell jutnunk innen.
- Rendben parancsnok, megyünk is. - felelik és látványosan jobb
hangulatban, tettvágytól fűtve indulnak neki a feladataiknak. Lelkem
kezd megnyugodni, ahogy látom csapatom, újra lendületesen nekiesni
a munkának. Igen, ezek ők, a soha nem csüggedők és a végsőkig
kitartók.
Csak Andi és én maradunk a gyengélkedőn.
- Andi… te is szeretted az akadémián az ókori kultúrákat és főleg a
vallási vonatkozásait. Emlékszel azokra a freskó jellegű képekre az
Akadémiai igazgatóság falán? - kérdezem, miközben próbálom
felidézni emlékeimben.
- Emlékszem, de nem igazán tudom, mi köze lehet a mostani
helyzetünkhöz. - válaszol elgondolkodva. - Az bizonyosnak látszik,
hogy minden vallási kép, valami történést ábrázol, viszont emlékeim
szerint azokat a képeket sehol máshol nem láttam.
- Így van, pontosan így. Én is megfigyeltem őket, de nem emlékszem
mindre, csak az utolsóra, ami a legjobban megfogott.
- Tudom, mesélted az álmaidból, hogy ahol, úgymond a mennybe
szállnak az emberek – felel, miközben széles mosoly költözik arcára.
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- Ell őszintén, lehet, túl nagy jelentőséget tulajdonítasz az álmaidnak.
Könnyen lehet, hogy csak az agyi folyamataid miatt voltak ezek.
Tudod, az agyi ödéma nem kis dolog és keveset tudunk arról, mi zajlik
le ilyenkor az agyban.
- Lehet, igazad van, de mégis, nem tudom megmagyarázni miért,
fontosnak tartom és szerintem ez a kulcsa a dolognak. Andi tegyük
félre az álmaimat. Gondolkozzunk máshogy.
- Hallgatlak, mond! - válaszol, miközben leül az ágyam szélére és
érdeklődve rám tekint.
- Tegyük fel, hogy a teremtés, mint olyan féligazságokból áll.
Természetesen nem hiszem, hogy volt az Isten és hat nap alatt
megteremtette a világot. Mi van azonban, ha részben igaz, mi van, ha
tényleg teremtettek minket? Andi, gondolj bele, túlságosan gyors volt
az evolúciónk, mire majmokból gondolkodó, eszközöket használó
emberré váltunk. Majdhogynem nyilvánvaló a tény, hogy minket létre
hoztak. Ha követjük ezt a gondolatmenetet, akkor oda jutunk, hogy
véleményem szerint, nem hagytak magunkra minket, időnként ránk
néztek, sőt meg is mutatkoztak nekünk. Nem hiszem, hogy mindenki
tudott róluk, de lehetett egy kiválasztott, kontroll csoport, akik viszont
igen. Ezt támasztja alá, hogy például barlangrajzokban megtaláltuk az
It’senekhez vezető nyomokat. Eddig mi a véleményed?
- Ell, - kezd neki Andi, igencsak elgondolkodva – azt kell mondjam,
eddig teljesen egyetértek a gondolatmeneteddel és a kutatásaim is
valami hasonlót mutatnak. Lehet benne igazság, nem is kevés. Sőt
tovább megyek, szerintem nem teremtettek minket, hanem mi
vagyunk az ő leszármazottaik.
Megüti a fülem, a kutatásaim szó és a leszármazottaikat sem tudom
hová tenni. Nagyon kíváncsivá tesz.
- Milyen kutatások? És mire alapozod a teóriádat? – kérdem
érdeklődve és bambán tekintve Andira.
- Mindjárt kifejtem. Tudod Ell, miután a háborúnak vége lett és egy
időre elszakadtunk egymástól, az időm jelentős részét egy
kutatóközpontban töltöttem, ahol genetikai kutatásokat végeztem. A
vírus okozta genetikai változásokat tanulmányoztam és próbáltam
volna, valami hatékonyabb gyógyszert kifejleszteni rá. Ott figyeltem
fel egy furcsa dologra. – válaszol, és mintha gondolkodna, hol is
kezdje egy kis szünetet tart.
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Na, ja …..igen a háború vége. Fél évre kis csapatunk feloszlott, mert
mindenkinek szüksége volt egy kis egyedüllétre, csak a saját
gondolataival. A háború poklában, az életveszélyhez a huszonnégy
órában csúcsra járatott érzékszervekhez szoktunk, majd hirtelen nem
volt már rá szükség és nem tudtuk, hogy kezeljük ezt a hirtelen jött új
helyzetet. Talán ez az időszak volt a legnehezebb. Az átállás. Igazán
ekkor jöttek, rohantak meg, nem csak engem, hanem mindenkit a
rémálmaiban előjövő démonjai.
Nem tudok elmerülni gondolataimban, mert Andi folytatja.
- Ell! Emlékszel az Ió-ra? – kérdezi és komoly arccal rám tekint.
- Igen, emlékszem!
Többek között, ez az emlék sem épp a jó emlékek közé tartozik.
Annak az expedíciónak én voltam az egyik vezetője és sajnos voltak,
akik soha többé nem tértek vissza. Az Ió maga a pokol és bár az
ember számára teljességgel élhetetlen a környezet az It’senek egy
bázist, illetve bányát alapítottak, mivel több fontos anyagot, itt lehetett
a leggazdaságosabban és a legnagyobb tisztaságban kibányászni. A
hipertér utazáshoz nélkülözhetetlen elemekhez, csak itt juthattak
hozzá a naprendszerben. Bázisukat és magát a bányát is egy
geológiailag kevésbé aktív területen létesítették. Energiapajzsokkal
védték, amit geotermikus energiával tartottak fent. Legnagyobb
döbbenetünkre, minden rendszer tökéletesen működött, mikor
megérkeztünk.
- Tudod, akkor ott találtunk valamit… több It’seneknek tulajdonított
testet, amit visszaszállítottunk a Marsi bázisra.
- Tudom Andi, hiszen ott voltam, de nem értem, hová akarsz
kilyukadni.
- Nos Ell, az ott talált emberek génmintáját vizsgáltam a
kutatóközpontban és alapvető eltéréseket találtam.
Kezd nagyon érdekessé válni ez a beszélgetés. Eddig azt hittem, az
Ión a bányában talált, szkafanderükbe mumifikálódott testek, mind az
It’senek testei.
- Ez mit jelent Andi? - kérdezem tőle nem titkolt kíváncsisággal.
- Őszintén? Még én sem tudom, illetve nem is tudtam folytatni a
kutatásaimat, mert nem sokkal ezután útra keltünk erre az expedícióra.
Annyi mindenesetre bizonyos, és most, hogy szóba jött, fölöttébb
furcsa, amit találtam.
- Mond már, mi az? – kérdem egyre türelmetlenebbül tőle.
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- Tudod a rendszer urai egy olyan vírust hoztak létre, ami a nem
immunisaknál előidézte a nem kívánt rossz emberi tulajdonságok
felszínre jövetelét. Például a kétszínűség a mások iránt való
közönyösség a kapzsiság, mérhetetlen agresszió és még sorolhatnám.
Tudni kell, hogy ezeknek a tulajdonságoknak van némi
létjogosultsága, mert vészhelyzetben hasznát vehette az ember a
fejlődése alatt. Mindenkiben megtalálhatóak ezek, de a többségben,
csak egy egészséges szintig. A baj ott kezdődik, ha ez eltolódik és
állandósul. Mint, ugye a vírus által okozott esetekben. Ami viszont
felettébb érdekes, hogy ha visszaemlékszel, ott lent a bányában
összesen négy testet találtunk. Szerencsére az Ió és a szkafanderük
megőrizte a testeket annyira, hogy vizsgálhatóak legyenek. Szinte
azonnal feltűnt, hogy még az egyik alany génjei teljesen sértetlenek
voltak, addig a másik háromé nem. Elkezdtem jobban vizsgálódni és
akkor jöttem rá, hogy génjeik ugyanazt a mutációt mutatják, mint amit
nálunk a földön a vírus okozott. Viszont a génjeikben végbemenő
sérülés, sokkal nagyobb volt, mint a Földi a vírus esetében.
- Nem igen értem Andi, hogy mire is próbálsz kilyukadni. – kérdezem
tőle és nagyon várnám már az összefüggéseket.
- Arra próbálok magyarázatot adni, amit felhoztál teóriaként. Nagyon
valószínűnek tartom, hogy ez a fertőzés nem új, nem mostani, sőt a
múltban sokkal durvább tüneteket produkálhatott… és lehet, van
abban igazságod, hogy be akarták ide zárni a fertőzött állományt. Mint
egy karantén. Csak hatalmas léptékben, ami egy egész galaxisra
kiterjedt. Nem tudom, vajon jó-e az eszmefuttatásunk. Ez majd
kiderül, ha megtudjuk, ez az aknazár mit véd, a mi Tejutunkat, vagy
az Adromédát.
Ritkán esik meg velem, de most elakad a szavam. Erről nem is
halottam, nem is tudtam, sőt lehet Andi sem beszélt erről még
senkivel sem mostanáig. A mai napig abban a hitben voltam, hogy ez
a gént roncsoló, módosító vírus a rendszert uralók szüleménye volt.
Az új információk fényében, minden egyszerre lett kusza, zavaros és
mégis tiszta, érthető a fejemben. Úgy érzem, kell egy szusszanásnyi
idő, hogy ezt feldolgozzam, mire tovább haladunk az elmélkedésben.
- Andi, ezt meg kell emésztenem, addig megkérhetlek, hogy csinálj
mindkettőnknek egy teát? Azt hiszem, van mit átbeszélnünk ebben a
témában.
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- Persze, szívesen csinálok – feleli, miközben elindul kifelé az ajtón.
Majd az ajtóban megtorpanva visszafordul és megkérdi. - A szokásos
mentateát?
Időközben már elvesztem gondolataimban és kérdése váratlanul ér.
- Jaaa,… persze, igen a szokásosat. Köszi! – válaszolom, de szinte
gépiesen, mert agyam fogaskerekei veszett módon forognak.
- Mindjárt hozom! – feleli Andi és hatalmas mosolyra húzódik a szája.
- Min mosolyogsz ennyire? - kérdem kissé meglepődve, kizökkenve
gondolataimból.
- Ell, rajtad. Jó látni, hogy újra köztünk vagy, és máris jár az agyad
ezerrel. Na,… így ismertelek és ezt nagyon jó újra látni.
- Mit is mondhatnék?! – felelem, már én is mosolyogva – na, sipirc,
hozd azokat a teákat.
- Ok! Mindjárt itt vagyok.. sietek.
Cikáznak a gondolataim, és Andi története akaratlanul is beleillik az
elmém által szült lehetséges rendszerbe. Akarva, akaratlanul könnyen
elképzelhető, hogy egy százezer éves karanténba sétáltunk bele. Ha
viszont ez tényleg karantén, akkor valami elképesztő hatása lehetett a
kórnak. Hiszen, ki húzna egy komplett galaxis köré aknazárat, időt,
energiát, nyersanyagot nem kímélve egy kis nátha miatt. Hirtelen
átfut az agyamon, mi van akkor, ha ez egyirányú és nincs kiút?
Gyorsan elhessegetem a gondolatot, mert nem találom valószínűnek.
Ha magamból kiindulva készítenék egy ilyen karantént, biztosítanám
magamnak az átjárást, hogy szemügyre tudjam venni a változásokat a
kór lefolyását. Ha az Ión talált testek közül, csak egy volt egészséges
génállományú, könnyen elképzelhető, hogy maradtak itt kutatók,
orvosok, akik vizsgálták és próbálták megállítani a kór terjedését.
Gyanítom, az egészséges alany lehetett az orvos vagy kutató. Na, puff
ez egyre érdekesebb lesz, most őszintén örülnék annak, ha tudnám,
hogy az álmaim, vajon jó irányba terelnek-e vagy csak vakvágányra.
A hallottak kirakós darabkái épp végszóra kerülnek a helyükre, mert
Andi megjelenik az ajtóban, kezében a két bögre, gőzölgő teával.
- Nos Ell, megemésztetted, amin annyira járt az agyad? - kérdi
kedvesen mosolyogva, miközben felém nyújtja imádott mentateámat.
- Igen, rendeztem,… de olyan táptalajt adtál gondolataimnak, amin
muszáj végigvergődnünk. Figyelj és kérlek, mondj véleményt.
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- Figyelek – válaszol Andi, miközben kortyolgatja teáját. Az illatából
úgy érzem erdei gyümölcsös.
- Átfutott az agyamon, ha csak részben is igaz az elképzelésem, az
általad elmondottak beleillenek a képbe.
- Igen, ezt mondtam én is.
- Így van! Szóval! Te mit gondolsz, ha ez az aknazár egy karantén,
mint ahogy feltételezzük, akkor te szerinted van kijárata? Illetve,
mivel te vagy a biológus és orvos, szerinted ez a genetikai elváltozás
okozhatott akkora gondot, problémát, hogy ilyen mértékű karantén
megépítése vált szükségessé?
Látom, amint Andi belemerül gondolataiba, szinte gépiesen emeli
kezében lévő teáját a szájához. Érdeklődve várnám véleményét, de
nem bánom, ha átgondolja, mielőtt válaszol. Tudom, közülünk a
legjobb embernek tettem fel ezt a kérdést. Andi, mint orvosként, mint
biológusként tisztában van a veszélyekkel és biztos vagyok benne,
átgondolja, ő ugyan így járna-e el egy hasonló esetben. Ahogy nézem
gondolatokba mélyedő arcát, eszembe jut, mekkora fejlődésre képes
az ember. Pár éve ez a lány még egy gyerek volt, és ma, húsz évesen a
föld legjobb biológusa és orvosa. Hálás lehetek a szövetségnek, amiért
lehetőséget adott ennek a kis csapatnak és mindenkinek, aki
csatlakozott. Barátaimmal együtt hatalmasat fejlődtünk az elmúlt
években és ez kivétel nélkül mindenkire igaz. Az elmúlt földi
rendszerhez képest, tényleg tanultunk és megvalósíthattuk
önmagunkat. A szövetség kísérleti csapata, úgy gondolom beváltotta a
hozzá fűzött reményeket.
Bármilyen magas árat is kellett eddig fizetnem és kell még a jövőben,
én semmit nem csinálnék fordítva, vagy másként. Kizárólag társaim,
barátaim miatt érzek lelkifurdalást. Lehet már megbánták, hogy eddig
is velem tartottak és csak az irántam érzett barátság miatt kísérnek
végig utamon. Kicsit mindig úgy érzem, mintha elloptam volna a
fiatalságukat a lehetséges normális életüket. Andi szavai rántanak
vissza a valóságba.
- Nos Ell! Végiggondoltam és bocs, ha kicsit sokáig tartott. - kezd
neki miközben, szeme majdnem félelmetes komolyságot sugároz.
- Semmi baj, hallgatlak.
- Akkor kezdeném az egyszerűbb válasszal.
Meggyőződésem, hogy ha ez karantén, akkor átjárhatónak kell lennie.
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Ha betegség miatt van szükség karantén elrendelésére, akkor muszáj
tanulmányozni, hiszen az egészséges állomány szempontjából
létfontosságú a kór lefolyásának ismerete. Sajnos, egyben a karantén
elrendelése azt is jelenti, hogy nem tudják megfékezni a betegséget.
Tehát biztosra veszem, hogy van átjárási lehetőség. Itt jön képbe a
második kérdésed, amin igazán sokat kellett gondolkodnom. Röviden,
talán úgy tudnék válaszolni, hogy ha elrendelték ezt a karantént,
biztosan nyomós okuk volt rá. Hosszabban is kifejtem, ha nem zavar.
- Egyáltalán nem, sőt, nagyon is kíváncsi vagyok a véleményedre.
- Akkor kezdem, de figyelmeztetlek hosszú lesz.
- Egyáltalán nem baj, figyelek, érdekel!
- Tehát! Kérdésed arra irányult, vajon annyira nagy bajt okozhatott-e
ez a fertőzés, hogy ez miatt építették a karantént? Sokat gondolkodtam
rajta, de hogy teljesen megértsd, a legelején kell kezdenem.
Alapvetően azt kell megértened, hogy ez a vírus hogyan működik,
hogy hat a DNS-re a génekre, illetve ennek az alanyon milyen látható
tünetei vannak. Ha nem gond Ell, kirakok a monitorfalakra ábrákat,
képeket, hogy jobban tudjam szemléltetni, amit mondani akarok.
- Rendben Andi, nagyon érdekel. - felelem, miközben feljebb húzom
magam az ágyamon.
- Szóval! Az élőlények hordozzák génjeiket, és DNS-ként örökítik
tovább őket, de bizonyos vírusok RNS-t hordoznak. Erre azért van
szükségük, mert így nem veszítenek időt a transzkripcióval a
gazdaszervezetbe kerülésükkor, hanem azonnal szintetizálhatják
fehérjéiket. Kiemelném, a mi vírusunk nem ilyen, és ami a
döbbenetes, hogy igazán fogalmunk sincs milyen! Szóval visszatérve
a génekre. Köszönhetően a spontán mutációknak, a gének szekvenciái
megváltozhatnak. Ha ez a változás továbbadódik a következő
generációnak, ez egy populáción belül az egyedek közti
különbségekhez fog vezetni. A napjainkban is létező gének azok,
amelyek sikeresen tudták örökíteni magukat a múltban. Gyakori, hogy
egy adott génnel több egyed is rendelkezik. Ha egy egyed halála
elősegíti a többi egyed fennmaradását ugyanazzal a génnel, akkor az
egyed halála növeli az adott gén fennmaradási esélyeit is. Na, ez volt
úgymond a gyorstalpaló. - feleli nevetve Andi! – Tehát, ez a vírus
nagyon sunyi és alattomos módon fejtette ki a hatását. Nem kapkodott,
hanem akár évekig, sőt évtizedekig, lassan, lépésről, lépésre
módosította a géneken keresztül a fertőzött agyát, személyiségét.
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Megkérdezhetnéd, hogy miért nem támad egyből teljes erővel, de erre
az a válasz, hogy rejtőzködik, és nem akar feltűnést. Ha hirtelen
támadna, akkor lehetne izolálni és elpusztítani, mivel kénytelen lenne
nyomot hagyni. Ennél viszont ügyesebb, szépen lassan éri el célját.
Tudod, az egyik legfontosabb biológiai felfedezés, amit szintén az
Is’seneknek köszönhettünk az volt, amikor rájöttünk, hogy a
reinkarnáció nem más, mind a gének ugyanolyan sorrendje. Nálam,
nálad vagy bármelyikünknél előfordulhat, hogy évszázadokkal vagy
évezredekkel ezelőtt, élt már valaki ugyanezzel a génsorozattal,
amivel mi most létezünk. Az igazán csodás az, hogy bárhol élhetett az
univerzumban. Ezért lehetnek megmagyarázhatatlan érzései, vágyai az
embernek, amit elérhetetlennek lát. Te Ell, például nem tudod miért,
de kicsi korod óta vágysz a csillagok közé. A gének sorrendje szinte
végtelen, mégis megtörténhet az ismétlődés. Ma már tudjuk, hogy a
gének sokkal több mindenért felelnek, mint gondoltuk. Visszatérve a
vírusra, ha hirtelen támadna a változás az alany környezetének is
feltűnne. Ez a vírus nem lelepleződni akar, hanem élni.
- Bocsi, hogy közbeszólok, de ezzel azt akarod mondani, hogy ez a
vírus intelligens? - kérdezem megrökönyödve.
- Ell, ez az, erre még nem tudok választ adni. Vagy intelligens és
gondolkodik, ami nagyon érdekes lenne és egyben rémisztő, vagy
egyszerűen, így fejlődött ki az évmilliók alatt. Mindenesetre, én az
utóbbira tippelnék. A fertőzés maga nem mutatható ki, mivel másnak
mutatja magát, mint ami. Ezt úgy képzeld el, hogy minden vírus
rendelkezik bizonyos számú génnel, de ez olyan szinten tud
alkalmazkodni, hogy beleépül az adott génszekvenciába és felveszi
annak minden tulajdonságát. Csakis a gének károsodásából lehet
következtetni a jelenlétére. Annyi bizonyos, hogy akiben benne van az
úgynevezett ellen, anti génsor, ami vérvétellel kimutatható, az nem tud
megfertőződni még direkt módon sem. Mivel gátolja a vírus
beépülését és a vírus által a gének felülírását.
Miközben beszél, DNS láncokat, kromoszómákat jelenített meg a
monitortáblán, hogy jobban megértsem. Nyilvánvaló, hogy ez egy
szuper vírus minden tekintetben. Teljesen addig, még az adott gének
el nem kezdenek roncsolódni, nem mutatható ki a fertőzés.
- Eddig, nagyon lenyűgöz az eszmefuttatásod. Tudod, ez a része a
tananyagnak nem igazán tudott lefoglalni. - felelem vigyorogva,
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hiszen Andi nagyon jól tudja, hogy utáltam a biológiát. Sokkal jobban
érdekelt a fizika és kémia minden ága.
- Tudom Ell, – feleli mosolyogva– de nem is kellett szeretned, mert te
meg másban vagy nagyon jó. Nem vagyunk egyformák.
- Így van, – vigyorgok, majd hozzáteszem – te egy első osztályú
biológus és orvos vagy, én meg egy csapnivaló parancsnok.
- A fenéket Ell, nálad jobb parancsnokot és barátot senki sem
kívánhat.
- Na, de elég a bohóckodásból, - mondom neki – miközben
megbököm az oldalán, tudva, hogy nagyon csikis. Térjünk vissza az
eszmefuttatásodhoz.
- Okés,.. de ezt még visszakapod, tudd meg, csak épülj fel. Andika
nem felejt – feleli széles vigyorral az előző bökésemre reagálva. - Ott
tartottam, hogy ugyebár ezt a vírust nem lehet kimutatni csak a gének
roncsolódásából. Amit most mondok az a saját véleményem és sok
szempontból fikció, mivel nem ismerem, ismerhetem a régi vírust,
csak a gén minták sérüléséből következtettek pusztító hatására.
- Értem, folytasd! - és egyre jobban izgat, mit akar mondani.
- Ha abból indulok ki, hogy a földön egy sokkal gyengébb vírus mire
volt képes, belegondolni is durva, ez az ősi mit művelt. - feleli
elgondolkodva Andi.
- Andi, szerinted mit csinált az alanyokkal? Belehaltak? Megőrültek?
- Ell! Gyerünk sorban. Bizonyára emlékszel, hogy már a szövetség
megjelenése előtt is tudtuk, hogy génhibák okoznak bizonyos
betegségeket, vagy hajlamokat egy-egy betegségre. Egyik jelen
esetben ideillő betegség az alkoholizmus. Az ideillőt azért mondom,
mert az alany legtöbbször a rendszeres alkohol fogyasztás hatására
teljesen elveszti emberi mivoltát. A földi vírus is előhozta az ember
legsötétebb, legaljasabb énjét, de mégis a többségnél egy bizonyos
határon megállt, vagy lehet, inkább nem volt ideje tovább fejlődni.
Gondolj bele, mik történtek a háborút közvetlenül megelőző időkben.
A világpolitikát meghatározó politikusok, úgy cselekedtek,
viselkedtek, mint akik nem önmaguk, az emberek többsége
egyszerűen bolondoknak nevezte őket. Nyíltan a választóik ellen
mentek és az őket bírálókat a végén, már durvábbnál durvább
eszközökkel hallgattatták el. Természetesen az addigra fertőződött
népesség mellettük állt. Ha visszaemlékszel ez a népvándorlási válság
megindulásával kezdett kicsúcsosodni.
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- Hát persze, hogy emlékszem, ma már mindenki számára
nyilvánvaló, hogy a leginkább fertőzött népesség a közel keleten volt.
A fertőzés hozta magával egyes vallások eldurvulását, illetve az
eszement terrort.
Ahol senki és semmi nem volt biztonságban, sem nő, sem gyermek. A
leginkább immunis csoportok pedig az európai és eurázsiai lakosság
köréből kerültek ki. Európában a fertőzöttek és immunisak aránya 10 /
90 % volt. Mivel az európai népesség nagy része, nem a rendszer urai
által kézi vezérelt politikusokat választotta meg vezetőiknek, ezért
tervet módosítottak, és a fertőzött európai vezetők támogatása mellett,
távvezérléssel megindították a fertőzöttek áramlását Európa felé.
Tudták, hogy az immunisokat nem fertőzhetik meg, ezért erőnek
erejével fel akarták hígítani a lakosságot. Emlékszem mik történtek,
ahogy ezek elég sokan lettek. Mindennapossá vált az erőszak, előbb a
nők ellen, míg később, már senki nem volt biztonságban. Viszont, a
fertőzött réteget, amit Európára szabadítottak egyre nehezebben tudták
kordában tartani. Itt kezdődött igazán az, ami miatt végül kitört az
anarchia, majd a háború.
- Szóval Ell! Ez még a háború előtt volt. – folytatja gondolatmenetét
Andi. Nagyjából ez időben jöttek rá a szövetség biológusai, hogy
egyáltalán létezik ez a vírus. Először el sem akarták hinni, hogy ilyen
létezhet. Téves titkosszolgálati hírnek hitték. Majd, az első
döbbenetek után vizsgálatokba kezdtek. Így lett nyilvánvaló, hogy a
szövetség nem bujkálhat tovább, muszáj színt vallania, ha az
emberiségért alakult.
Azonban, visszatérve a vírus okozta viselkedésre. Amit a fertőzött
politikusok csináltak az csak a jéghegy csúcsa volt. Emlékez Ell, mi
fogadott minket a háborúban. - feleli keserűséggel a hangjában.
- Ne is emlékeztess Andi, az maga volt a pokol. A rendszert uralók
mindent bevetettek, ezekből a fertőzöttekből egy kegyetlen, aljas,
embertelen sereget alakítottak. Ahol elvonultak, ott nem maradt élő
ember. Gyerekeket fejeztek le, volt, hogy egy sima késsel és ezt
élvezték. Nem volt semmi sem szent nekik. Félelem és rettegés lengte
körül őket. – felelem, és akaratlanul ökölbe szorul a kezem. - Nem
tehetek róla Andi, de egyáltalán nem bánom, hogy ezekből az
állatokból a lehető legtöbbet küldtem a teremtőhöz.
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- Hidd el én sem. - feleli Andi és látszik rajta, hogy még egy évvel a
háború vége után is felkavarja, akárcsak engem. – Ell, emlékez mi volt
ebben a legszörnyűbb.
- Most, nem tudom, mire gondolsz?
- Arra, hogy ezek nem élőhalott seregek voltak. Nem az elméjük épült
le, mint a zombis filmekben, hanem szó szerint mérhetetlen
gonoszokká váltak. Az eredeti intelligenciájuk megmaradt. Nem
holmi eszetlen hadsereggel kellett harcolnunk, hanem szó szerint
kegyetlen, de okos emberekkel, ahol nem számíthattunk kegyelemre,
éppen ezért mi sem adtunk.
- Igen, így igaz, öltek kérdés nélkül és nem is érdekelte őket férfi, nő
vagy épp gyerek-e az áldozat. A rendszert uralók, szó szerint
megvették őket pénzel, hatalommal, vagy épp érthetetlen ideológiával,
vallással. Épp ezért gyűlölöm a vallást, mint olyat, kollektíven birkát
csinál az emberből.
- Igen, és most gondold át, amit kérdeztél, hogy vajon az ősi vírus
okozhatott-e nagyobb gondot? Véleményem szerint sokkal nagyobb
volt a baj, mint amit, mi itt a földön megtapasztaltunk. Ha egy skálát
próbálnék állítani, akkor a legfertőzöttebbeknél is a gének sérülése
csak maximum 10%-os volt, még az ősi géneknél ez közel 40 %-osra
tehető.
- Mire gondolsz? Mennyivel lehetett rosszabb a helyzet? Hogy
viselkedhettek akkor azok az emberek? – kérdezem, és már előre félek
a választól.
- Nehéz megmondani, de szerintem ott már, azon a szinten, nem volt
összetartás közöttük. Már a fertőzöttek között. A földön még
összefogtak, tudtak kollektívan működni, még ha érdekből is, de
ahogy hatalmasodott el rajtuk a kór, csakis saját magukat nézhették.
Az ÉN képük teljesen eltorzult és csak az ego maradt meg belőle.
Gyanítom, valahogy úgy nézhetett ez ki az It’senek esetében, hogy a
lakosságot tekintve eleve nagyobb lehetett a fertőzöttek aránya. Az
immunisakat legelőször kizsákmányolták, rabszolgaként dolgoztatták,
majd amikor fellázadtak, akkor elüldözték vagy megölték őket. Az
lehetett a végső stádium, amikor a kór előrehaladtával és az
immunisak eltűnésével végül egymásnak estek. Szerintem, az antigént
hordozók egy csoportja döntött úgy, hogy karantén alá veszi az egész
galaxist. És, ha az eszmefuttatásom jó, akkor nem is volt más
választásuk. Véleményem szerint a karantént elhagyni csak az
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antigénnel rendelkezők hagyhatták el, mivel a többieknél nem lehetett
megállapítani, hogy lappang-e már bennük a vírus. Az igazi veszély a
fertőzötteknél pont az intelligencia megmaradása volt. Gondolj bele,
ha kiszabadulnak az univerzumba, mi lett volna? Rombolás, halál és
káosz.
- Andi, őszintén meg vagyok döbbenve. - felelem és a döbbenetem az
arcomra is kiül.
-Miért Ell? Nem tetszik a gondolatmenetem? – kérdezi, majdnem
rémülten.
- Dehogy, babám… pont ellenkezőleg, könnyen lehet majdnem
mindenre megadtad a választ, vagy legalábbis a nagy részére.
- Mire Ell ? Komolyan nem értem. - válaszol kicsit döbbenten.
- Mindenre! Lehet megfejtetted a nagy kérdést az Elődökkel
kapcsolatban. Ha ez igaz, akkor az It’senek és az Elődök ugyanaz a faj
voltak, azaz szintén emberek. Emlékszel a Marson mi volt az It’senek
a fordítása?
- Igen! Persze, de miért? - kérdi csodálkozva.
- Na, mond csak ki és leesik. - felelem önfeledten.
- Az volt a fordítás, hogy a MEGMENTŐK!
- Pontosan! Akkor azt mondták, hogy elrontottak valamit, mert ez nem
lehet a helyes fordítás. Tudom, még vicceltem is vele, hogy az It’sen
ek, pont olyan a kiejtése, mint az isten szónak és mekkora már, hogy a
fordítás meg megmentők.
- Leesett Ell, most már értem – és szinte ujjong az én kedves
barátném. – Na, a végén megfejtjük mi történt az Elődökkel. –
mondja, majd elkomorodik és hozzáteszi - Bár ezzel nem oldottuk
meg a kijutásunkat innen.
- Andi! Azt nem, de sokkal közelebb kerültünk a megoldáshoz.
- Na, ezt mire alapozod Ell?
- Hamarosan megtudjuk, ugyanis holnap, még a többiek
munkálkodnak a feladataikkal, megpróbáljuk megjavítani a Remény
érzékelőit. Ha működik, rengeteg mindenre választ kapunk.
Meggyőződésem, hogy nagyon jó úton járunk és nekünk lesz igazunk.
Márpedig ha igen, akkor kell lennie kiútnak. Az elmondásod alapján,
úgy gondolom, bonyolult lehet a kijutás, mivel a fertőzöttek
intelligenciáját is le kellett győzniük.
- Az biztos, a vírus az intelligenciát és tudásközpontot nem támadja. feleli Andi elgondolkodva. - Ha karantént akartak húzni, azt csakis
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cselesen tehették. Hiszen a fertőzőteknél is megvolt mindaz a tudás,
ami az immunisoknál, sőt bizonyos szempontból jobban ki is tudták
használni, mert holmi emberi érzelmek, erkölcsi korlátok nem
tartották vissza őket. Biztosítaniuk kellett, hogy egy fertőzött se
hagyhassa el a karantént.
Csend telepedik a gyengélkedőre. Mindketten elmerülünk
gondolatainkban. Próbáljuk helyrerakni a kirakó darabkáit. Az első
hallásra örömmel eltöltött gondolatmenet, most átcsap szomorúságba,
sőt valamiféle rettegésbe a pillanat tört részéig. Ennyi lett volna a
múltunk? A nálunk jóval fejlettebb „elődeinket” egy vírus
kényszeríttette térdre, megsemmisítve egész civilizációjukat?
Rémisztő a gondolat, de egyben elgondolkodtató. Vajon, ha igaz Andi
eszmefuttatása és a leszármazottaik vagyunk, akkor mi egy csoport
immunistól származunk, vagy a fertőzöttektől?
Illetve, hogy
lehetséges az, hogy a mai földön a népesség nagy része immunis?
Felvetődik a kérdés, mi az ősi vírustól is védve vagyunk, vagy csak a
földitől? Ez a kérdés nem hagy nyugodni és kétségeimnek hangot is
adok.
- Andi!
- Mond Ell! – válaszol megrezzenve, miközben gondolatiból
visszarántom a valóságba.
- Nem hagy nyugodni egy kérdés. Mégpedig az, hogy szerinted mi
csak a földi vírustól vagyunk védve, vagy az ősitől is?
- Ell,… azt kell mondjam, majdnem teljes bizonyossággal, hogy mivel
a vírus a múltban és most is ugyanazt a génsort támadta, támadja,
illetve az Ión talált egészséges alany ugyanazt az antigént hordozta
mint a miénk, biztosra veszem, hogy védve vagyunk a vírustól.
- Bassza meg, végre egy jónak mondható hír. - szakad ki belőlem nem
túl nőiesen.
- Én inkább tudod miért aggódok Ell? - kérdezi és látom tekintetében a
szomorúságot.
- Mond, kérlek!
- Talán már az elődeinkből senki sincs. - szinte mormolja, alig
hallhatóan hagyják el ajkát szavai. – Lehet, akik ezt túlélték sincsenek
már sehol. Hiszen gondolj bele, ha élnének, miért nem jönnek vissza,
miért nem néznek ránk?
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Megfog a kérdése, és nem igen tudok rá mit mondani. Teljesen igaza
van. Könnyen meglehet, hogy maga a karantén sem állította meg a
fertőzötteket és tovább terjedt. Mégis, lelkemben úgy érzem, mindenre
van magyarázat és idejében megkapjuk rá a válaszainkat. Az én
dolgom, hogy a legénységem ne csüggedjen és a legjobb tudása
szerint cselekedjen. Ezért, őszintén válaszolok felvetésére.
- Andi, nem hinném, hogy így lenne, nem tudom megmagyarázni, de
ezt érzem. Viszont engem az elődöknél is sokkal jobban érdekeltek ti.
Jussunk ki innen és utána meglátjuk, mit találunk, mi vár ránk.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon eszmefuttatásunk igaz-e és
valóban ilyesmi miatt építették ezt az aknazárat. Ha pedig így lesz,
bízom benne, hogy megtaláljuk őket is. Viszont, ez várhat csakúgy,
mint a Turul és legénysége, mivel egyelőre sajnos nem ezek a
legfontosabb szempontjaink. Még akkor is, ha mindezt az eszemmel
mondom és nem a szívemmel. Neked, nekem és mindenkinek, most
azon kell dolgoznia, hogy megtaláljuk a kiutat. Per pillanat nem
érdekelnek az elődök, sem a földiek, se senki más rajtunk kívül.
- Igazad van Ell! Magunkkal kell foglalkoznunk, mint már oly
sokszor. Hiszen, soha senki másra nem támaszkodhattunk, csak
egymásra.
- Így van Andi, nagyon jól látod. Ami a legfontosabb az, hogy máris
van egy teóriánk, ami előre segíthet a kijutáshoz vezető úton.
- Ell, …… bár nem mondtam még, de nagyon jó veled beszélgetni.
Valahogy úgy vág az eszed, mint a borotva. – feleli, miközben mosoly
ül ki az arcára. - Mindig tudsz erőt, reményt és kitartást adni az
embernek. Komolyan irigylem tőled ezt a határozottságot és lelki erőt,
amivel még a szorult helyzeteket is kezelni tudod.
- Ne irigyeld, hidd el mindennek meg van az ára! Viszont, más téma
Andi!
- Mond, hallgatlak.
- Mit szólnál, ha ennénk valami finomat? Megéheztem rendesen. terelem el előző témánkról a figyelmet.
- Mit ennél Ell? - kérdi és látszik rajta, már el is felejtette az előző
szomorúságát.
- Mindegy! Rád bízom, csak fini legyen. - válaszolom szélesen
mosolyogva és döbbenten veszem észre, hogy rendesen elbeszéltük az
időt.
- Rendben! Jó lesz, amit a többiek esznek ma?
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- Természetesen! Az tökéletes lesz. Nem válogatok. Csak hozz
valamit, mert éhen veszek. – felelem, és könyörgő szemekkel nézek
rá.
- Oké, sietek.
Egyedül maradok és őszintén örülök, hogy idejében tudtam lépni és
elterelni Andi figyelmét a szomorú dolgokról. Nagyon okos és ügyes
lány, de a lelki megpróbáltatásokat nehezen viseli. Hatalmas pozitív
csalódás volt számomra, ahogy tartotta magát a háború poklában.
Andi az a fajta ember, aki bármit elvisel, de tudni kell vele bánni.
Érdekes teória rajzolódott ki beszélgetésünk alatt és egyre jobban úgy
érzem, közel sem vagyunk még a történet végén. Ha az elméletünk
helytálló, akkor sem jutottunk még közelebb kijutásunk
megvalósításához. Mindenesetre, az egyre nyilvánvalóbb, hogy
álmaim nem kis mértékben segítik fantáziám kibontakozását.
Kontrolálatlan gondolatok cikáznak a fejemben, pulzálásról, génekről,
labirintusról, bolygóról és fogalmam sincs, honnan jönnek ezek és, mi
közük egymáshoz, illetve mi lenne a céljuk.
Az ajtó szisszenését hallom és megjelenik Andi, kezében egy tálcával,
amin a legénység napi menüje van.
- Na, mi finit kapok? - kérdem érdeklődve.
- Hát, semmi különöset, a szokásos mai menüt.
- Na, azt sem tudom milyen nap van? - felelem vigyorogva.
- Csütörtök, Ell! - válaszol nevetve.
- Aha, na, ne segíts, ha jól emlékszem ma borsó leves van és rántott
szelet tört burgonyával. Természetesen burgonyaporból, amit annyira
szeretek. - felelem érezhető gúnnyal a félkész termék kapcsán.
- Bingó! Így igaz! Megenni ám az egészet! - helyesel vigyorogva
Andi.
- Hm, de finom, ilyen jót életemben nem ettem – röhögök, miközben
fintorogva belekanalazok az ételbe. Döbbenetemre, jobban ízlik, mint
emlékeimben. Na, mi történt vele, vagy tényleg igaz a mondás,
minden finom, csak elég éhesnek kell lenni hozzá? Nem számít, kicsi
korom óta arra neveltek, ne pocsékoljam az ételt. Ami ehető azt meg
kell enni. Soha nem válogattam, pedig volt, amit kevésbé szerettem.
Viszont, ez most kifejezetten jólesik.
- Egészségedre Ell! Ha nem gond magadra hagylak, egyél nyugodtan
és pihenj. Utánanézek egy két dolognak a laborban, mert eszembe
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jutott ez az beszélgetésünk kapcsán. Vannak ötleteim és megnézem
fedik-e a valóságot. Engem is felcsigázott ez a lehetséges teória. mondja és látszik rajta az izgatottság. Utoljára, talán a Marson láttam
ennyire nagyon tettre késznek.
- Rendben! Köszi a kaját, rendes tőled. – válaszolom, és nagyon
örülök, hogy a tettvágytól fűtött Andit láthatom.
- Ugyan már, nincs mit köszönnöd. Te sokkal többet teszel értem
ennél. Ha bármire szükséged lenne szólj, de jobban örülnék, ha
pihennél egy kicsit.
- Menj nyugodtan, én megleszek.
- További jó étvágyat és pihenést Ell. - válaszol, miközben az ajtó
becsukódik utána.
Megettem mindent és tényleg jólesett. Pedig a félkész termékek nem
igen ízlettek eddig. Van bennem egy természetes ellenérzés ezek
kapcsán. A fő, hogy elvette az étvágyamat, sőt jól is laktam vele.
Elhelyezkedem kényszerű fekhelyemen. Alkarom szemeimre
helyezem és gondolataimba merülök. Megint a Mars jut eszembe,
milyen jó is lenne most ott lenni. Talán életem eddigi legszebb és
legjobb három évét töltöttem ott, még akkor is, ha egyben kegyetlen
volt maga a kiképzés. Távol a földtől az intrikáktól a megfelelési
kényszerektől a rengeteg, ember viselte álarctól. A Marsi bázis a maga
légkörével, személyzetével egy nagy és jó csapatott alkotott. Erősen él
emlékezetemben az első nap, amikor először érintette lábam a Mars
talaját. Talán ezen a ponton történhetett, hogy agyam pihenni ment és
újból furcsa álomba szenderültem.
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A Bázis
Iszonyatos fájdalom hasít a mellkasomba. Mi történt? Hol vagyok?
Hirtelen, azt sem tudom, mi történik, mire észreveszem a szélvédőt
majdnem beterítő hatalmas vörös bolygót, ami nem más, mint a Mars.
Aha, bassza meg, elaludtam és a lassításkor fellépő erőknek hála, a
biztonsági öv mélyedt a testembe iszonyatos fájdalmat okozva. De, a
picsába, miért nem szóltak, hogy ébredjek fel és kapaszkodjak? Alig,
hogy kigondolom, megszűnik a hirtelen lassulás okozta tehetetlenség
és szinte lebegünk a Mars körül. Mérgem a pillanat tört része alatt
semmivé foszlik, annyira csodás látvány tárul szemem elé. Életem
álmai, sorozatban vállnak valóra a szövetségnek hála. A szavam is
eláll és valami érdekes érzés kerít hatalmába. Büszkeséggel vegyes
izgalom és elégedettség. Büszke vagyok magamra, hogy eljutottam
idáig és a saját szememmel láthatom mindezt a csodát. Döntésemet
illetően, minden kétségem szertefoszlott. Nem érdekel már, mennyire
komoly és nehéz is lesz a szövetség kiképzése. Úgy érzem, életem
álmait válthatom valóra és ez minden erőfeszítést, kínt megér. Hajónk
ereszkedni kezd, és szépen finoman süllyed a Mars légkörébe. Nincs
remegés, rázkódás csak a hajtóművek iszonyatosan erős hangja
hallatszódik be az utastérbe. Alig várom, hogy megérkezzünk és végre
életem egy teljesen új szakaszát kezdjem meg. Tekintetem társaimra
szegeződik és arcukra hasonló gondolatok ülnek ki. Izgalommal
vegyes félelem és kíváncsiság. Igen, talán ez az igazán jó szó a
mostani érzéseinkre. Megüti a fülem a kapitány szava, miközben
egyre jobban ereszkedünk.
- Tízezer méter.. nyolc…..hat…..négy. Bázis az XZ 121 es transzport
engedélyt kér a landolásra.
- XZ 121, itt a bázis, engedély megadva. Isten hozott a Marson.
Vártuk már magukat.
- Készüljenek Hölgyeim és Uraim, hamarosan megérkezünk. - mondja
felénk fordulva a kapitány.
Szemeim akaratlanul is a tájat pásztázzák, vajon hol lehet a bázis, de
kövek sziklák és hegyvonulatokon kívül semmit sem látok. Majd
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egyszer csak, észreveszem. Az előttünk lévő hatalmas hegy egyik
sziklás kisszögelése egyszer csak megnyílik, mintegy bejáratot
formálva a hegy belsejébe. Lassan közelítjük meg a nyílást, messziről
eléggé szűknek néz ki. Olyan, mintha be sem férne rajta a hajónk, de
feltételezem ez csak optikai csalódás. Jól gondoltam! Ahogy közelebb
érünk, láthatóvá válik a hatalmas bejárat, amin akár kétszer ekkora
hajó is kényelmesen beférne. Már most, ízelítőt kapok a bázis
lehetséges méreteit illetően. Gondoltam, hogy az It’senek nem
aprózták el, de nem számítottam ennyire monumentális építményre.
Ahogy a közvetlen közelébe érünk, megakad a szemem a bejáratot
mintegy fátyolként betakaró kékes színű energiamezőn. Mielőtt bármit
is gondolhatnék, a hajó eléri és áthaladt rajta. Valamiért, egy pillanatig
azt hittem a bejáratot valami pajzs védi és a hajóval is végez, de nem
így történt. Ezek szerint, csak zsilipként működik és megtartja a
bázison belüli atmoszférát. Ügyes találmány kétség kívül, így nem
kell költségesebb zsilip rendszereket kiépíteni. Ahogy áthaladunk a
bejáraton, a hegy gyomrába vájt hatalmas teremben találjuk magunkat.
Méretei a legvadabb elképzeléseimet is felülmúlják. Hajónk szinte
elveszik benne. A padlóba épített irányjelző lámpák mentén haladunk
és végül a terem jobb oldalán érünk földet. A szélvédőn kitekintve
látszanak a terem falán végigfutó lépcsők és a falakba vájt hatalmas
termek. Gyanítom, ott foglalnak helyet a le és felszállásért felelős
irányító központok. Amint hajónk kapitánya letette a gépet és
lekapcsolta a hajtóműveket, felénk fordul és ellentmondást nem tűrő,
mégis kedves hangon kiadja a parancsot a gép elhagyására.
- Hölgyeim és uraim, fejlődjenek libasorba és kövessenek. Nincs
megállás, nincs bámészkodás. Kint nehezebb lesz a légzés, mert
ritkább a levegő és a földi fele a gravitáció. Ezt, itt is érezhetik már.
Nincs ugrabugra, hanem tempós haladás. Megértették?
- Igen, uram! - hangzik az egyöntetű válasz.
- Felfejlődtek? Akkor nyomás utánam!
Hatalmas szisszenéssel kinyílik a hajó ajtaja. A kapitány kiugrik a
földre és segít sorban mindenkinek, hogy egyben, pofára esés nélkül
földet érjen. Majd, megkezdjük futólépésben utunkat a terem végén
lévő ajtó felé, amit két felfegyverzett katona őriz. Nem nagy a táv,
nagyjából harminc, talán negyven méter, de mire az ajtón átérünk, úgy
érzem, megfulladok. Még szerencse, hogy amint átérünk egy előtérbe
kerülünk, ahol a kapitány kiadja a parancsot, hogy itt várakozzunk.
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Szívem a torkomban dobog, zihálva kapkodom a levegőt és úgy
érzem, meghalok. Lehajolva, térdem fogva próbálom magamra
erőltetni a normál, lassú mély légzést, ahogy azt a küzdősportnál
oktatták. Lassan, de biztosan sikerül úrrá lenni légzésemen és
szervezetem magához tér a ritka levegő, illetve alacsony gravitáció
okozta sokkból. Körültekintek és látom társaimon is a küzdelem
nyomait. Mint számítottam rá, Gim és Péter gyorsan magához tért, de
Robi és Andi kutya állapotban van még mindig. Mintha bekrétázták
volna az arcukat, olyan hófehérek. Gim, határozott utasításokkal látja
el kis csapatunkat, hogyan lélegezzenek, miközben Peti segít a
többieknek. Lassan rendbejött mindenki és bár kifárasztotta kis
társaságunkat ez a túra, mégis érdeklődve várjuk a további
fejleményeket.
- Jól vagytok srácok? - kérdezem kissé még zihálva és örülök, hogy
már meg tudok szólalni.
- Gim?
- Én rendbe vagyok Ell.
- Andi? - kérdem érdeklődve.
- Megvagyok,… most már jobban. Ez gyilkos volt. - feleli és látszik,
amint kezd visszatérni a színe.
- Örülök. Peti hogy vagy?
- Köszi Ell jól, számítottam rá.
- Robi?
- Már jobban, de egy pillanatig azt hittem beledöglök. – feleli, és már
van ereje mosolyogni.
- Gabi? Rendben vagy?
- Igen, már jobban. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire meggyötör
egy kicsit ritkább levegő.
- Örülök, hogy mindenki jól van. De, hová lett a kapitány?
Értetlen tekintetek merednek egymásra, mert gyanítom mindenki
magával volt elfoglalva és nem a kapitánnyal. Mire Gim szólal meg.
- Ell! Bementek azon az ajtón. - és a terem végében lévő ajtóra mutat Azt mondták itt várjunk.
- Fel sem tűnt, annyira halálomon voltam. - felelem vigyorral az
arcomon.
Szinte ebben a pillanatba kinyílik a terem végében lévő ajtó és
megjelenik a kapitány.
- Kövessenek! – miközben a terem jobb oldalán lévő ajtón áthalad.
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Csapatunk megindul a kapitány nyomában és egy csigalépcsőn
keresztül elindulunk lefelé. Maga a lépcsőház is a sziklából van
kifaragva, mégis minden részlete mesteri. Precíz lépcsőfokok és
teljesen sima falak. Ráadásul a megvilágítása is olyan, mintha maguk
a falak világítanának. Próbálok valami támpontot keresni,
megbecsülni mennyit haladhattunk már lefelé, de csak tippelni tudok.
Hozzávetőleg százötven, kétszáz métert haladhattunk, mikor a
kapitányt követve egy ajtón áthaladva egy kicsivel szűkebb terembe
érünk mit a leszállórész. Az első különbség a terembe érve, az
érezhetően könnyebb légzés, valamint a hatalmas mozgás, ami
szemünk elé tárul. Vagy ötven ember sürög-forog, és készíti össze a
szállításra váró árukat. Ez lehet a bázis raktára, vagy előkészítőterme.
Na, oké, de ezt, hogy viszik fel a felettünk lévő hajókhoz? Gondolom,
nem a csigalépcsőkön cipekednek. Ekkor szirénák hangja szólal meg,
és a terem közepén lévő korong alakú szerkezet a rápakolt ládákkal és
emberekkel emelkedni kezd a mennyezet felé. Döbbenten figyelem,
mivel sehol semmi emelőkar. Olyan, mintha kis hajtóművek emelnék
a hatalmas szerkezetet. Amint eléri a mennyezetet, láthatóvá válik az,
eddig rejtve lévő hatalmas ajtó, ami megnyílik és a korong alakú
szerkezet áthaladva rajta eltűnik a sziklában. Eszméletlen, gondolom
magamban, de közben el is érjük a terem túlsó végében lévő
lépcsőházat. Ekkor veszem észre, hogy kissé leszakadtam a többiektől
a nagy álmélkodásomban. A kapitány igencsak nagy tempót diktál. A
lépcsőházba érve, újra haladunk lefelé. Szintén percekig megyünk a
csigalépcsőn, mire újfent egy ajtóhoz nem érünk. Már, fogalmam
sincsen, milyen mélyen lehetünk a leszállószinthez képest, de nem is
nagyon érdekel. Sokkal inkább az kezd foglalkoztatni, hová tartunk. A
lépcsőházból kilépve egy nagyjából ötven méter átmérőjű henger
alakú terembe érünk a terem legfelső szintjén. A szintek
csigavonalban futnak végig a terem oldalán, nagyjából tíz emelet
mélyen. Azt gondolom, ez lehet a lakórész. Nekikezdünk ereszkedni
és jól gondoltam, a falakban helyiségek egész sora van kialakítva. Az
első szint után egy függőleges, láthatóan utólag, a szövetség által
épített lépcső vezet lefelé a gyorsabb haladás érdekében. Amint
leérünk, a terem aljában található hatalmas ajtó felé vesszük az irányt.
Az ajtó előtt fegyveres őrök állnak, amit nem igazán tudok hová tenni.
Vajon kitől, mitől védik a bázist? Vagy, csak egyszerű biztonsági
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intézkedés lenne? Nem tudom, de időm sincsen tovább gondolkodni
rajta, mert az ajtó elé érkezünk.
- Mi járatban kapitány? - teszi fel a kérdést, valószínűleg az őrök
parancsnoka egy negyvenes éveiben járó robosztus termetű, láthatóan
katonaviselt ember.
- Jó napot százados, csak a kísérleti csapatott hoztam a földről.
A nagydarab ember fitymálóan végigmér minket, majd válaszol.
- Na, akkor vigye be őket. Kíváncsi leszek miben annyira
különlegesek ezek. Hiszen még kölykök, a tojáshéj is a seggükön van.
– válaszolja, nem rejtve véka alá negatív véleményét rólunk.
- Ezt, nem az én tisztem eldönteni, majd elválik. - válaszol a kapitány.
Mozgás, irány befelé hölgyeim és uraim. - mutat kezével az éppen
nyíló ajtó irányába.
Persze Gim, nem hagyja az ilyen beszólásokat szó nélkül és az őr
melletti elhaladás közben nem bírja ki, hogy ne hasonlítsa egy
agyagedényre, amiben tejterméket tartottak. És ami nyilvánvalóan
nem váza. Ha a százados a tekintetével ölni tudott volna, azt hiszem
Gim már nem élne. A helyiségbe lépve fogadott a már sokadik teljes
döbbenetem. Az eddig kopár és sivár bázis után, egy teljesen
hipermodern látvány tárul a szemem elé. Mindenhol hatalmas integrált
monitorfalak és berendezések. A helyiség túloldalán pedig csodás
kilátás a Mars egyik síkságára. A teremben rengeteg apróbb konzol
található, ami látszólag a bázis eredeti tartozéka. És mindenhol
serényen munkájukat végző emberek. Egy hatalmas monitorfalon a
Mars látható és a körülötte keringő holdak, műholdak pályája, még
más monitorfalon a Mars időjárása és egész naprendszerünk. Eszembe
jut a kedves nő az akadémia konyhájáról, és fülembe rémlenek szavai.
„A központi részen légkörkutató.” Valószínűleg ez lehet a bázis
központi része az irányító központ. Követve a kapitányt, áthaladunk a
helyiségen és a terem végén, balra található ajtónál megállunk. A
kapitány kopog, majd eltűnik az ajtó mögött, de kisvártatva újra
feltűnik és bevezet minket egy jóval kisebb helyiségbe. A szoba kicsi
ugyan, de kényelmesen elférünk benne. Velünk szemben egy hatalmas
íróasztal van, még mögötte a falakon integrált monitorok mindenféle
adatokkal, ábrákkal. A helyiségben, egy izmos erős testalkatú férfi,
nekünk hátat fordítva, kezeit háta mögött átkulcsolva, épp az egyik
monitor adatait vizslatja. A bezáródó ajtó zajára, felénk sem fordulva
neki kezd mondandójának.
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- Üdvözlöm önöket a Marson! Jómagam Fehér Lajos ezredes vagyok,
eme bázis parancsnoka. Bevallom, először azt hittem, az otthoniak egy
csúf tréfát kívánnak velem űzni az által, hogy magukat ide küldték.
Nem lettem ugyan meggyőzve jövetelük fontosságát illetően, de az
ezredes úrral leszolgált sok év alatt, megtanultam hinni, és bízni
benne. - feleli, miközben még mindig meredten bámulja a
monitorokat, majd folytatja. - Tudomásul kell venniük, hogy ez a
bázis nem óvoda. Sem energiánk, sem időnk nincsen önöket
pesztrálni. Bízom benne, vannak annyira érettek, hogy mindezt
megértik és betartják a bázison lévő szabályokat, nem csak a maguk
jól felfogott érdekében, hanem a bázis összes lakójának biztonsága
miatt is. Megígértem az ezredesnek, hogy az általa összeállított,
megjegyezném, szerintem önökhöz mérten túl sokat váró kiképzési
tervet végrehajtatom, de egy feltételem volt és van. Mégpedig az,
hogy önök jelöljenek meg maguk közül egy embert, akit elfogadnak a
csapat vezetőjének. - mondja, miközben végre felénk fordul. - Szóval
ki legyen a csapatuk parancsnoka? - kérdezi szigorúan és felhúzott
szemöldökkel.
Most, hogy megfordult az ezredes, jobban szemügyre tudom venni az
arcát. Ötven év körüli, és rajta is látszódnak a katonaévek. Mégis, nem
az a marcona katona, mint az ajtó előtt álló őrök. Sőt, úgy érzem nem
azért bántó velünk, mert nem nézi ki belőlünk a lehetőséget és
rátermettséget, hanem sokkal inkább azért, mert félt bennünket.
Miközben lefoglal az ezredes mustrálása és feltérképezése, észre sem
veszem, hogy a többiek döntésre jutottak. Gim hangja ránt vissza a
valóságba.
- Ell, ő legyen a parancsnokunk!
- Na, ne már Gim, hiszen én nem is szavaztam. - felelem zavartan.
- Önnek, nem kell már szavaznia Ell kisasszony, ugyanis a szavazás
eredménye egyöntetű volt. - válaszol az ezredes.
- Ezennel, Ön ennek a csapatnak a parancsnoka. Mielőtt azonban azt
hinné, hogy ez csak jelképes dolog, közölnöm kell önnel, hogy Ön
felel minden társa tettéért, legyen az bármi. Az Ön feladata lesz, hogy
ez a csapat sikeresen vegye az akadályokat és Ön felel bajtársai testi
épségéért is. Megértette? - csattan fel az ezredes.
- Igen uram, meg! - válaszolom kissé megszeppenve.
- Akkor, ezennel maguk lesznek az egyes számú Szövetségi Kísérleti
csapat. Ne okozzanak csalódást, se nekem, de legfőképpen Nagy
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János ezredes úrnak ne. A kapitány úr elkíséri önöket a részükre
kialakított hálórészre. Pihenjenek, aludjanak, mert holnap
megkezdődik a kiképzésük. Leléphetnek! - hangzik az erőteljes
mondat.
- Igen, uram! - feleli kis csapatunk kórusban.
Libasorban elhagyjuk a termet és annyira elmélyülök gondolataimban,
hogy észre sem veszem, hogyan kerültünk a lakórészek tizedik
szintjére.
- Ez lesz mindannyijuk lakrésze. - mondja a kapitány, miközben
kinyitja a helyiség ajtaját. - Ne csodálkozzanak, itt minden helyiség
közös használatban van. Nincs lehetőségünk, illetve nem is akarunk
nemek között különbséget tenni. Egy csapat éljen együtt, ettől válik
csapattá. Hozzáteszem és leginkább a fiatalurakra gondolok, hogy
viszont a hölgyeknek meg kell adni a tiszteletet és az ocsmány durva
viselkedést, nem hogy nem díjazzuk, hanem szigorúan büntetjük.
Megértették az urak? - szinte vágja a levegőt a kapitány kemény
hangja.
- Igen, uram, megértettük! - hangzik a rémült válasz.
- Rendben! Helyezkedjenek el, a szekrényekben találnak tiszta ruhákat
és cipőket. A tusolóban pedig mindent megtalálnak, amire a bázison
szükségük lehet. Amint látják, van televízió, amin jó néhány földi
műsort foghatnak, természetesen eléggé nagy csúszással a távolság
miatt. Hamarosan visszatérek, megmutatom, hol találják az étkezőt és
a mosodát, ahol leadhatják szennyesüket, és kapnak tisztát. Aztán
beszélhetnek szeretteikkel, de maximum öt percet. Ne feledjék, a
következő lehetőség csak egy hónap múlva lesz. Jó pakolászást,
nagyjából egy óra múlva itt vagyok. – mondja a kapitány, majd
elhagyja a szobát.
Egyedül maradtunk és meredt tekintetek kereszttüzébe kerülök.
Nem tudom, mi baja van mindenkinek, de bambán és sajnálkozva
néznek rám. Nem bírom tovább és rákérdezek, mi bajuk van.
- Mi van srácok, miért néztek rám így? - kérdezem kissé zavartan.
- Sajnálom Ell! Bocsi, de nem gondoltam, hogy így lesz. - feleli
megszeppenve Gim.
- Nem értelek benneteket! Mit sajnáltok?
- Hát azt, hogy téged választottunk vezetőnknek. Nem gondoltuk,
hogy ezzel ekkora felelősséget akasztunk a nyakadba. - mondja
sajnálkozva.
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- Jaaa, csak ez a bajotok? - nevetek fel. Azt hittem valami komolyabb
baj van.
- Nem haragszol ránk Ell ? - kérdezi Peti is.
- Nem dehogy, miért haragudnék? Ne butáskodjatok már. Miből
gondoltátok, hogy haragszom?
- Csak mert, nagyon szótlan voltál. – feleli Robi.
- Srácok, nincsen okom haragudni. Először is, ha úgy vesszük ez
megtiszteltetés részetekről, hogy rám gondoltatok. Másrészt, végül is
rám hallgatva döntöttetek úgy, hogy velem tartotok, így kutya
kötelességem elvállalni az általatok rám ruházott pozíciót. Bízom
benne, hogy nem bánjátok meg döntéseteket. Azért annyit mondhatok,
hogy mindig veletek leszek, bárhogy is alakuljanak a dolgaink. Erre
meg is esküszöm! Na, de felejtsük el ezt a témát, inkább lakjuk be ezt
a szobát. - mondom felpezsdülve az új környezettől. - Ha nincs
ellenetekre, az egyik oldal legyen a csajos oldal a másik meg a pasis,
okés? És amelyik tusolás közben leskelődik, annak kinyomom a
szemét. - fordulok nevetve a fiúk felé, akiken látszik, veszik a poént.
A szoba ugyan puritán, de mégis kellemes, megnyugtató hatást
sugárzó. A tusoló és a wc külön nyílik a szoba végén. Nem tudom
miért, de egy kis mini konyha is található a szoba sarkában. Lehet,
főzögethet az, aki hozott otthonról ezt-azt? Na, ez minket nem
fenyeget, mert a rajtunk és táskáinkban lévő holminkon kívül
semmink sincs. Ránézek okos telefonomra és elmosolyodom. Na,
veled mit kezdjek? - gondolom magamban, hiszen telefonálni nem
valószínű, hogy tudok. Mindenesetre, ébresztőnek és fényképezőnek
még tökéletes lehet. Elfoglaljuk ágyainkat, amik első tapintásra
kényelmeseknek tűnnek.
Persze, a csajos oldal kis szekrénykéit hamar elfoglalják a mindig
nálunk lévő szájfények, szempillaspirálok és a mini parfümök, még a
fiúk oldalát a technikai kütyük, legfőképpen a telefonok, tabletek.
Kipakolászásunkat követően, a fiúk nagyvonalúságát megköszönvén,
előbb mi lányok megyünk tusolni. Mennyei érzés végre lemosni
magamról az út porát és élvezni az aláhulló, kellemesen meleg
vízcseppek simogatását bőrömön. Kis túlzással felér egy
újjászületéssel. Még az az aprócska tény sem tud nagyon izgatni, hogy
vajon honnan jön a víz itt a Marson. Most semmi más nem érdekel,
csak a megnyugtató zuhanyzás, ami úgy érzem, feltölt energiával. A
bázison lévő ruhák, ugyan méretben és minőségben megfelelőek, de
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nem épp egy tini lány által elvárt divatot követnek. Fekete nadrág, ami
ugyan nagyon kényelmes, de látszik a szabásán, hogy tervezésekor
katonai szempontokat vettek figyelembe. Szintén fekete, vállpántos
póló, és naná, hogy fekete cipzáros, érdekes, kapucnis pulcsi. A
ruhákhoz mellékeltek egy leírást is, amiben ez áll, a ruha nano
technológiával van ellátva. A kapucnit, ha magunkra vesszük és
légzőkészüléket viszünk magunkkal, megvéd a Marsi alacsony
légnyomástól. A leírás szerint, amint a ruha érzékeli a légnyomás
esését, azonnal összehúzódik és megtartja testünket a szokott
nyomáson. Mégis, összességében meglepően kényelmes viselet, csak
a színe. - sóhajtok fel. Megnézem magam a tükörben és érdekes
látvány tárul elém. A fekete ruhának köszönhetően, egy teljesen más
Ell néz velem szembe. Idősebbnek és sokkal komolyabbnak
látszódom, nem beszélve hosszú vöröses hajamról, amitől kissé úgy
érzem magam, mintha egy égő gyufa lennék.
- Azta, brutálisan dögös vagy, kész végzet asszonya! - szólalt meg
nem titkolt álmélkodással Robi, mire a többiek szeme is rám
szegeződik.
- Nem semmi, Ell. - mondja Andi, majd folytatja - nagyon jól áll
neked ez a cucc.
Társaim elismerő pillantása közepette jó érzés tölt el. Mindig tetszik,
és jól esik egy lánynak, ha megdicsérik. Hozzá teszem, mindenkin jól
állnak a ruhák. Mintha ránk öntötték volna. Még némi igazítás és
mindenki elkészül. Vártuk már a kapitányt, mire megjelent.
- Úgy látom, eléggé sikerült belakni a szobájukat. - feleli kedvesen
mosolyogva, miközben a kis szekrényekre kirakott pipere cuccokra és
kütyükre téved a tekintete. - Na, de most jöjjenek velem, beszélhetnek
szeretteikkel, majd megmutatom az étkezőt, ahol vacsorázhatnak.
Erre a pillanatra vártunk, szerintem már mindannyian. Szerettem
volna elmondani apunak és anyunak, hogy rendben vagyok és nem
lesz bajom. Igaz, anyum sosem értett meg igazán, ő nem érti, mi hajt,
mi űz utamon. Szerinte egy lánynak elég, ha talál egy szerető párt,
gyermeket szül és neveli őket. Tiszta szívemből szeretem, de az ő
életfelfogása nekem túl átlagos és én ennél többet szeretnék. Ettől
függetlenül, szeretném hallani a hangját és megmondani neki, hogy
mennyire szeretem. Még gondolataimban elmerülök, elindulunk az
étkező felé. Az étkező az ötödik emeleten van, ahol központi helyeket
alakítottak ki. Itt található az ebédlő a kondi terem, fodrászat,
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kozmetika, könyvtár, sőt egy kis kantin is, ahol kivételes esetekben
alkohol is kapható. Illetve, itt van a kommunikációs központ, az a
helyiség, ahol üzenetet lehet küldeni szeretteinknek. A helyiség
bejáratánál megállunk és a kapitány eligazítást tart.
- Hölgyeim és uraim! Mivel távol vagyunk a földtől és a jeleknek több
percre van szükségük, hogy elérjék a földet, illetve vissza térjenek,
nincs lehetőségük párbeszédet folytatni. Kérem, mondják el, hogy jól
vannak, elmondhatják, hogy a szövetségnél, de a pontos helyet
szigorúan tilos említeniük. A szövetség munkatársai célba jutatják az
üzenetüket és amint érkezik válasz meg tudják nézni, illetve hallgatni.
Megértették? - kérdi ellentmondást nem tűrően.
- Igen, meg uram! - hangzik a válasz.
- Rendben! Akkor egyesével fáradjanak be. Mire végeznek, itt vagyok
és megmutatom az étkezőt, ahol a csapat kitűzőjükre kapják az
önöknek összeállított ételt. Miközben beszélt, tépőzáras, szövetből
készült csapatjelvényeket vett elő a zsebéből, és mindenki jobb vállára
ragasztott egyet. Érdeklődve tekintek rá, vajon milyen lehet? Nagyon
érdekes egy kitűző. Rajta van a szövetség új jele, a naprendszer benne
egy szövetségi hajó és mindezt nagy betűkkel befedi az Sz.K.Cs.
Majdnem megkérdezem mit jelent, mire leesik, hogy ez a Szövetségi
Kísérleti Csapat rövidítése. Nagyon nagy büszkeség jár át és valami
nagy részesének érzem magam.
Az üzenetemmel gyorsan megvoltam. Elmondtam anyumnak, hogy ne
aggódjon a szövetség felvett, és ott vagyok ahol lenni szerettem volna.
Nagyon szeretem és biztonságban vagyok. Apum már más helyzet.
Neki szintén elmondtam, hogy felvettek és megköszöntem neki a
lehetőséget, hogy csatlakozhattam a szövetséghez. Biztosra veszem,
hogy most nagyon büszke rám, akárcsak én rá. Nem szeretnék neki
csalódást okozni. Miután mindannyian végeztünk az üzeneteinkkel a
kapitány elkísért minket az étkezőig. Az étkező egy legalább harminc
méter szer harminc méteres helyiség. Hatalmas méretei ellenére
egyáltalán nem mondható üresnek. Sőt, ízlésesen be van rendezve,
ahol az ember kényelmesen tud étkezni. Még szobapálmákkal is
feldobták, hogy hangulatosabb legyen. Önkiszolgáló rendszerű, annyi
kivétellel, hogy nem válogathatunk mit ennénk, hanem gondolom
dietetikusok által összeállított menüt kapunk. Csapatkitűzőnkre adják
ki az ételeinket, amik bár elsőre nem tűnnek túl bizalomgerjesztőnek,
de tényleg nagyon finomak és laktatóak.
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Vacsora közben a kapitány közli velünk a bázis szabályait. Amik
tömören a következők. Szabadon járhattunk a bázis területén, kivételt
képeznek azok a helyiségek, részlegek ahová belépőkártya szükséges.
A bázis területét elhagyni, csakis kiképzés esetén, vagy engedély
birtokában lehet. Segítőkészen elárulta azt is, hogy bármikor
ugraszthatnak minket a nap bármely szakában, és akkor nincs mese,
indulni kell. Nem tudta megmondani ki lesz a kiképzőnk, de nem
rejtette véka alá, hogy iszonyúan kemény időszak elé nézünk.
Vacsoránkat követve visszakísért minket hálókörletünkbe és javasolta,
hogy pihenjünk rendesen. Az egész napi folyamatos történések,
döbbenetek, lefárasztották kis társaságunkat. Mindenki elnyúlt az
ágyán, volt, aki magával hozott könyvét olvasgatta, volt, aki a
telefonján játszott, és volt, aki bekapcsolta a tévét és azon próbált
ellazulni. Eldőltem én is ágyamon, párnám fejem alá gyűrtem, és
végigtekintettem, most már hivatalosan is, az én kis csapatomon.
Nagyon jó srácok, és szívem örömmel telik meg, ha arra gondolok
mennyire kiálltak mellettünk, ily rövidke ismeretség után is. Érzések
csapnak össze bennem, egyfelől van bennem nem is kevés izgalom és
drukk, hogy vajon tudom-e, tudjuk-e teljesíteni azt a követelményt,
amit elvárnak tőlünk? Más részt, mint valami drogos, hatalmas erőt,
elszántságot ad, már maga az a tudat, hogy itt lehetek.
Megmosolyogtat a mai nap több szempontból is. Sok minden átfutott
az agyamon mikor reggel felébredtem és elindultam az akadémiára, de
hogy ez lesz a nap végére azt a legvadabb, legmerészebb álmaimban
sem mertem volna gondolni. Ébredni még a Földön ébredtem és lám a
fejem már a Marson hajtom nyugovóra. Teljesen beleveszek
gondolataimba, nem is igen tudom, merre járnak, inkább csak
bámulok ki a fejemből és a plafont lesem. Hiába próbálom magamra
erőltetni az álmot, nem megy. Túlságosan felfokozott idegállapotban
vagyok ahhoz, hogy könnyedén bealudjak. Itt a Marson az időérzékem
teljesen felborul. Egy idő után már az ideg öl, hogy nem tudok
elaludni és csak forgolódom. Társaimban is hasonló érzések
cikázhatnak, mert ha alszanak is, álmuk nem lehet túl megnyugtató,
jelezvén forgolódásuk és fészkelődésük. Kínzó álmatlanságom közben
megakadt a szemem a tévé mellett lévő kis konzolon, amin ugyan kis
számokkal, de kiolvashatóan a Marsi idő jelenik meg. Pontosan éjfél
van. Már-már, ugyan ólomlábakon, de utolér az álom, mikor egyszer
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csak nyílik az ajtó, a villany felkapcsolódik és fülsüketítően hangosan
egy férfihang dörög bele szobánk csendjébe.
- Ébresztő, lusta banda, hasukra süt a nap! Mindenkinek sorakozó,
pontosan tíz perc múlva legyenek menet készen, itt az ágyuk mellett.
Úgy megijeszt a hirtelen berobbanásával a szobába, hogy levegőt alig
kapok. Mikor kissé magamhoz térek, pedig úgy érzem, ezt az embert
meg tudnám fojtani, annyira pipa vagyok rá. Nem lehet apelláta, egy
katonai bázison vagyunk, és bár bunkó szokás, de itt ez van, ezt kell
szeretni. Társaimon végigtekintve gyanítom hasonló gondolatok
járnak a fejükben, megjegyzem teljesen jogosan. Gyorsan felöltözöm
és próbálom magam emberi állapotba hozni. Hajam úgy áll akár egy
szénaboglya, de esélyem sem lenne kifésülni ennyi idő alatt. A fene
megeszi… mérgemben fogok egy hajgumit és egyszerűen copfba
tekerem. A tükörbe tekintve egyszerűen eláll a lélegzetem. Na,
csodásan nézel ki Ell, akárhonnan is szalajtottak, szakad ki belőlem
elkeseredve a felismerés. Szinte az utolsó pillanatra, de mindenki
elkészül, mire a férfi visszatért. A férfi, harmincas évei közepén
járhat. Erős testalkatú, morcos ábrázatú fickó. Első ránézésre nem egy
barátkozós típus. Lehet én képzelem be magamnak, de úgy érzem nem
sokra tart minket. Kicsit, mintha utálna is bennünket, lövésem sincs
miért.
- Jó reggelt lusta banda! – kezdi nem túl illedelmesen és bicska
nyitogatóan beszédét a férfi. Jómagam Kovács Sándor őrmester
vagyok, a maguk kiképzője. A megszólításom, őrmester úr! Maguk az
én gondjaimra vannak bízva és két lehetőségük van, vagy
megszoknak, vagy megszöknek. Értették? - kérdi hangját erőteljesen
felemelve.
- Értettük, uram!
- Na, azért! Megkezdődik a kiképzésük és csak, hogy előre tudják,
mire számíthatnak, elmondom nem lesz könnyű dolguk. Nem
iskolában, nem holmi edzésen vannak és még, csak nem is
szanatóriumban. Nincs itt anyuci szoknyája, tehát ne is sírjanak, mert
semmire nem mennek vele nálam. Ez itt a kőkemény valóság, ahol
magukból olyan embereket faragok, akik bárhol, bármilyen
helyzetben megállják a helyüket. Kiváló katonák lesznek, még akkor
is, ha beledöglenek.
Megértették? - szinte habzik a szája, miközben üvölt.
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- Igen, uram! - hangzik a válasz és kezd egyre jobban az az érzésem
lenni, hogy ez az ember nem normális. Andira tekintek, akinek már
szinte pityergésre áll a szája széle. Szegénykém lelkének úgy látom
már ennyi is elég. Fogalmam sincs, ezt hogyan fogja bírni. Gim
viszont, legnagyobb meglepetésemre nem szól vissza, hanem mintha
ezt értékelné, ha megmondják neki, mit csináljon, mire számítson.
Talán, a fiúk közül Robi az, aki ezt a bánásmódot a legrosszabban
viseli, de Andihoz képest ő is nagyon jól tűri.
- Nos, akkor anyámasszony katonái, a parancsnokuk mögött libasorba
sorakozó és indulunk egy kis mókázásra. – mondja kaján vigyorral a
képén. Egy, kettő, egy, kettő futólépés a felszálló fedélzetre. Nem
vakaródzik, hanem mozog. Indulás!
Ezzel kezdetét veszi a kiképzésünk, egy érdekesen fura, kissé bolond
és szadista őrmesterrel az élünkön. Futás közben eszembe jut, vajon
mit akar a felszálló fedélzettel, hiszen ott majdnem kinyúltunk, de
amint felérünk erre is megkapom a válaszomat, amit így utólag talán
jobb lett volna nem tudni. Utunk az ismert útvonalon halad, fel a
csigalépcsőn, majd az előkészítő raktáron át újfent a lépcsőn, még el
nem értjük a leszálló fedélzetet. Ahogy haladunk felfele az egyre
ritkább levegő, egyre több energiát vesz ki szervezetünkből. Mire
elérjük a hajók hangárját, alig tudunk vánszorogni. Amint felérünk
meg kell állnunk, levegő után kapkodunk és szinte gondolkodni sem
tudunk. Az őrmester üvöltő arca rajzolódik ki a szemem előtti
fátyolból.
- Lélegezzen! - és egy kis oxigénpalackra csatlakoztatott maszkot
nyom az arcomra.
Ah, ez hiányzott, a friss oxigéntől szinte pillanatok alatt rendbe jövök.
Még szeretnék szívni egy két slukkot, de amint látja, hogy kitisztul a
szemem, már el is veszi és halad tovább a többiek felé.
Amint mindenki nagyjából magához tér a hangárban sorakozót rendel
el.
- Nyápic banda, - kezd neki gúnyosan mondandójának - a kiképzés
első része az, hogy megtanuljanak uralkodni a testük felett. Ez
mentálisan dől el, de muszáj rákényszeríteni az agyukat, hogy ez meg
is valósuljon. Amint látják, nekem semmi bajon a ritka levegőben.
Megtanultam, hogyan lélegezzem, és hogyan osszam be az energiáim.
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Kétség sem férhet hozzá, hogy igazat beszél, mert velünk futott végig
és nem látszik rajta, hogy megviselné a ritka levegő és a testmozgás.
- Na, drágáim, irány és a hangár fala mellett futás. – adja ki a
parancsot, szinte üvöltve az őrmester. - Nem kapkodja a levegőt, nem
erőlködik, hanem tempósan, de lazán fut. Egy, kettő, egy, kettő…
Nekiindulunk, és bár az őrmester iránti utálat és a, már csak azért is
megmutatom érzés visz egy jó ideig, ahogy a méregtől tisztulnak
gondolataim, kezdek rájönni mennyire is jót akar. Szinte körönként
kidőlünk és szükségünk van egy kis friss oxigénre, de az őrmester
nem tágít. Pár légzés után visszaparancsol a sorba mindenkit.
Életemben nem éreztem még magam ennyire kutyául. Az ember
olvasgathatja milyen hatása van a ritka oxigénnek, de még csak
elképzelni sem tudja, ameddig nem próbálja ki a valóságban. Még
egyhelyben álldogálva, csak kibírja az ember, de amint mozogni kezd
rohamosan, mint egy kártyavár összedől a szervezet megszokott
működése. Minden mozdulat nehéz, agyam a nem optimális
oxigénellátottság miatt nem megfelelően működik. Kicsit olyan,
mintha az ember be lenne rúgva és szédelegne. Egy idő után már nem
is létezik körülöttem semmi, csak a körök egymás után. Mint valami
robot, érzések, gondolatok nélkül. Nem tudom mióta futkározhattunk
már, de egyszer csak azon veszem észre magam, hogy elmém
kitisztult és magamhoz tértem. Hihetetlen, fut át agyamon, amint újra
ura lettem testemnek. Ugyan minden porcikám fáj, de tudatom immár
újra az enyém, tudok gondolkozni, sőt racionális döntéseket hozni.
Legnagyobb döbbenetemre rájövök, hogy nincsen már légszomjam,
sőt a futás okozta fáradtságon kívül nem érzek mást. Társaimra
tekintek és látom, amint ők is róják a köröket. Szinte, új erőre kaptam,
amint szervezetem alkalmazkodott a ritka levegő okozta új helyzethez.
Légzésem már nem erőltetett és talán nem is tudatos, egyszerűen
agyam és szervezetem beállt a megváltozott paraméterekre. Már van
energiám figyelni a környezetemre és a többiekre. Futás közben
megfordulok, lassítok és a mögöttem futó Péter mellé érve
megkérdezem, hogy bírja.
- Peti, hogy vagy? - kérdezem érdeklődve és lihegve, miközben
kivörösödött arcát vizslatom.
- Jól, már sokkal jobban. Volt egy idő, amikor azt hittem végem. –
feleli és megpróbál mosolyt erőltetni arcára, de inkább csak egy
vicsorgásnak sikerült.
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- Peti, csak így tovább, mutassuk meg, hogy kibírjuk. Ok? – és
megpaskolom a hátát.
- Úgy lesz Ell. - feleli elszántan.
Tovább lassítok, megállok mindenkinél és örömmel veszem észre,
hogy lassan mindenki szervezete beáll a megváltozott
körülményekhez. Mégis, a legnagyobb meglepetést Andi okozza. Azt
hittem ő neki ez nehéz feladat lesz. Mégis szinte vidáman kocog a sor
végén, Gim előtt.
- Mi van csajszi? Úgy látom, nagyon jól bírod? - kérdem vigyorogva,
de csodálkozva.
- Igen! – válaszol és mosolyog. - Sikerült alkalmazkodnom és már
nincs bajom. Csak a lábaim fájnak.
- Őszintén örülök Andi! Csak így tovább, mutassuk meg nekik. Ok? és Andit is megpaskolom, hogy érezze elismerésemet és erőt adjak
neki.
- Úgy lesz Ell! - feleli mosolyogva.
Megnyugodtam, mindenki jól van és bár kegyetlen módszer ez a fajta
hozzászoktatás, de mégis működik. Az őrmester üvöltésére lettem
figyelmes, aki visszaparancsol a sor elejére. Kis csapatom élén tovább
rójuk a köröket. Futás közben, már van időm szemügyre venni
környezetünket. A hangár falán körbefutó körfolyosók tömve vannak
emberekkel és a helyiségek ablakaiból is minket néznek. Mintha,
valami show műsor lennénk. Na, mi lehet ebben annyira érdekes,
hogy ennyire néznek, fut át gondolataimon, de őszintén nem is igen
érdekel. Fontosabb, hogy társaimmal együtt, még ha fogcsikorgatva is,
de vegyük az akadályokat. Monoton futásunknak egyszer csak az
őrmester hangja vet véget.
- Csapat állj, és előttem sorakozó! - kiáltja és hangja szinte
robbanásszerűen belengi a hangárt, elnyomva az emberek
duruzsolását.
Csapatunk felsorakozik az őrmester előtt és, csak ekkor veszem észre,
hogy a bázis parancsnoka is mellette áll. Lihegve, megfáradva, de
próbáljuk kihúzni magunkat, ami jelen esetben hatalmas
erőfeszítésekbe kerül. Most, hogy megálltunk, érzem igazán,
mennyire fáradt vagyok. Az ezredes és az őrmester halk beszélgetésbe
kezd, de bármennyire is fülelek, nem tudom kivenni, miről lehet szó.
Érdeklődve várom, mi következik ezután, bár minden porcikám egy jó
fürdőt és pihenést kíván.
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- Csapat figyelem, az ezredes úr akar magukhoz szólni. - hangzik fel
az őrmester hangja.
- Hölgyeim és uraim, úgy látom sikerrel vették az első akadályt, de ne
feledjék, ez még csak a kezdete kiképzésüknek. – kezd neki az
ezredes, miközben, mintha elismerés és talán egy kis büszkeség lenne
a szemében. Majd folytatja. - Ezennel engedélyt adtam az őrmester
úrnak, hogy saját belátása szerint folytassa a kiképzési tervet.
Visszaadnám a szót a kiképzőjüknek. Köszönöm!
- Szóval lusta banda, irány az a hajó, ugráljanak be nagyon gyorsan és
foglalják el a helyüket. - mutat a hangár bal oldalán álló kisebb hajóra,
de szavaiból, modorából látszik, hogy mintha valami változott volna.
Hangja, modora sokkal kedvesebb, már szinte barátivá vált. Ezt az
ezredesnek tudtam be, aki biztos rászólt, hogy nem kéne ilyen
modorban és stílusban velünk beszélni.
- Igen, uram! - feleljük és elindulunk a hajó irányába.
Épp, hogy helyet foglalunk, amikor megérkezik az őrmester és
parancsot add a pilótának az indulásra.
- Na, drágáim, ezennel egy kicsi ízelítőt kapnak a Marsból.
Készüljenek fel, nemsokára megérkezünk.
- Kérdezhetek, uram? Hová tartunk? - teszem fel kissé félve a
mindegyikőnket foglalkoztató kérdést.
- Kérdezhet parancsnok és tudhatják. Egy bányába tartunk, ahol a
kiképzésük újabb része kezdődik.
- Tudhatnánk róla közelebbit uram?
- Elég, ha annyit tudnak, hogy a bánya levegője ugyan ritka, de
lélegezhető. A feladatuk is egyszerű lesz, találjanak kiutat a bányából
minél hamarabb. Viszont a küldetés teljesítéséhez csapatmunka
szükséges.
- Értettem, uram! – válaszolom, és a többiekre nézek, vajon mit
gondolnak erről. Látszik társaimon az elcsigázottság és fáradtság Gim,
Gabi és Andi ép ebben a pillanatban ásít egy hatalmasat, mégis látszik
szemükben az elszántság. A következő percben hajónk ereszkedni
kezd és megérkezünk a bánya bejáratához.
- Most nagyon figyeljenek. - hangzik fel az őrmester szava. - A
bejáratig futniuk kell, vegyék fel a kesztyűt és a kapucniját a ruhának.
Amint kiérnek, a ruha magukra simul és összehúzódik. Megvédi
önöket a majdnem nulla légnyomástól. Odakint kellemes négy fok
lesz. Itt a belépési kód az ajtóhoz. Amint bezáródik maguk mögött,
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már lesz lélegezhető levegő és kezdődik a teszt. Bent találnak ivóvizet
és pár falat ételt, egyék meg. Itt van parancsnok, vigye, ezzel
nyerhetnek pár percet. - és a kezembe nyomja a kis oxigénpalackot az
arcmaszkkal.
- Rendben uram! Köszönöm.
- Menjenek a zsilipbe, indulás!
- Utánam srácok! - kiáltom el magam és belépek a zsilipbe.
Miután mindannyian elfoglaljuk a helyünket és nagy levegőt veszünk,
bezáródik a zsilip ajtaja és egy szűk perc múlva, már a Mars kövein és
porában futunk a bánya felé. Hallom a felszálló gép hangját a hátunk
mögött és a hajtóművek által felvert por, utolér és beterít minket.
Ahogy elérem az ajtót, már látom is a konzolt, ahol be kell vinni a
belépési kódot. Gyorsan bepötyögöm és hála istennek hatalmas robaj
kíséretében kezd kinyílni a tömör fém ajtó. Átszaladunk az ajtón és
feltűnik, hogy egy zsilipben vagyunk. Amint mindenki átér, már
nyomom is az ajtót lezáró gombot. Viszont nem reagál, és hiába
próbálom nyitni a belső ajtót, a biztonsági rendszer nem engedi, míg a
külső le nem záródik. Üvöltve próbálom működésbe hozni az ajtót, de
nem megy. Már majdnem pánikba esem, mikor az ajtózáró panelt
kétségbeesetten ütő kezem valaki megfogja. Kezét követve látom
Gabi az.
- Majd én! Ell megoldom, csak adj egy slukkot. - mondja nyugodt
hangon.
- Ok, csináld! – válaszolom és a hirtelen jött pánikot felváltja a
nyugodtság, miközben odaadom Gabinak az oxigénpalackot.
- Srácok gyertek, próbáljuk megkeresni az ajtóreteszt vagy lehúzni az
ajtót. - kiáltom oda a többieknek.
Kifáradva, elgyengülve, majdnem lehetetlen lenne a feladat, ha nem
adna az embernek hatalmas lökést a szervezetében termelődő
adrenalin. Iszonyatosan próbáljuk beleadni minden erőnket az ajtó
lehúzásába, de erőfeszítésünk, majdnem reménytelennek tűnik.
- Beszorult, túlment a végálláson, vissza kell húznunk, vagy itt
pusztulunk. – kiabálja túl Gabi, erőlködésünket.
- Várjatok! Mindenki lélegezzen oxigént. - állítom meg a többieket,
majd miközben egymásnak adják a palackot, vázolom a tervem.
- Srácok ott az ajtó pereme, mutatok az ajtó alján található kis
kiszögelésre, egyszerre ugorjunk fel rá és hátha az együttes súlyunk
elég lesz hozzá, hogy megmozduljon. Háromra. Egy… kettő… három.
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Mindenki egyszerre ugrik és lóg az ajtó peremébe kapaszkodva.
Szinte egy örökkévalóságnak tűnő másodperc múlva az ajtó kissé
lejjebb csúszik, pont annyira, hogy az ajtóvezérlő vörös gombja életre
kel és végre csodásan virít. Gabi leugrik és tenyerével hatalmasat csap
a panelra. Isten velünk van, gondolom, mikor látom megindulni az
ajtót. Ahogy az ajtó bezáródik, kinyílik a zsilip másik oldala és
fuldokolva, krákogva a földre zuhanok. Nem nyújthatok szép látványt,
amint négykézláb állva, nyálamat köpködve próbálok magamhoz
térni. Csapatom többi tagja sincs rózsás állapotban. Andit, nem
véletlenül érdekelte a biológia és az orvoslás. Szinte vágja a levegőt a
hangja, ahogy próbálja elmagyarázni tőszavakban mi a bajunk és
hogyan lehetünk úrrá rajta. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hiszen
ugyanúgy fuldoklik és öklendezik, mint mi, de mégis mindezek
ellenére kijön belőle az orvosi véna és a segítőkészség.
- Figyel…jetek az oxigén…hiány és a nagyon ki…csi légnyo…más
miatt van ez léle…gezzetek lassan és mélyeket. - hangzik Andi
utasítása. Ez rosszabb, mint a bázison, de hamarosan elmúlik.
A bányába érve, ruházatunk érezhetően kezd megváltozni. Enged a
szorításból és a kapucni, ami eddig teljesen ráhúzódott a fejünkre csak
a szánknak helyet hagyva, most felveszi eredeti alakját. Amint jobban
leszünk, Andi azonnal megvizsgál mindenkit és hitetlenkedve fejét
csóválva értetlenségének ad hangot.
- Nem értem én ezt!
- Mit nem értesz? - kérdezem nem titkolt kíváncsisággal Anditól.
- Hogy, hogyan sikerült ilyen feltételekhez alkalmazkodnunk ilyen
rövid idő alatt. Tudjátok, eddig mindenhol azt írták, hogy
akklimatizálódni kell a szervezetnek az oxigénhiányhoz és a
légnyomásváltozáshoz.
- Hát, nem azt csináltuk a bázison? - kérdem csodálkozva.
- Azt csináltuk Ell, viszont ilyen szintű oxigénhiányhoz és
légnyomásváltozáshoz, több hetes akklimatizálódás kéne, mi pedig
valami érthetetlen okból kifolyólag nem egészen egy nap alatt
átálltunk. Hála istennek, senkinél nem tapasztalok sem tüdő sem agyi
ödémát, ami ennek az esetleges velejárója lenne. Egyszerűen
tanácstalan vagyok, mert nem ezt olvastam, tanultam.
- Semmi baj Andi, a lényeg, hogy jól vagyunk, már amennyire jól
lehetünk. – felelem, és lassan visszatér az erőm. – Srácok, azt mondta
az őrmester itt találunk inni és ennivalót.
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Most látom csak, hogy a bánya bejárata egy előcsarnokot formáz, de
az ajtó panelfényein kívül más világítás nincsen, és ahogy beljebb
nézek, csak a mély és riasztó sötétséget látom.
- Figyeljetek! Alkossunk három csoportot és keressük a kaját,
innivalót és jó lenne valami világítás. Lennie kell itt, vagy valami
központi rendszernek, vagy hordozható elemlámpának. Miután feláll a
három csapat, nekiindulunk feltérképezni a helyiséget. Én Robival
kerülök egy csapatba. Bár a helyiségben korom sötét uralkodik, mégis
egy idő után ki tudjuk venni a terem berendezését. Robival a helyiség
jobb oldala mentén haladunk és kis botorkálás után egy hatalmas
szekrény félébe botlunk. Mint a vakok, próbáljuk kitapintani mi is
lehet ez, illetve hol lehet kinyitni. Egyszerűen hihetetlen, gondolom
magamban, mennyire nem boldogulunk a látásunk nélkül. Hiába
tapogatom a szekrényt, nem igen tudom elképzelni, milyen lehet a
valóságban.
Egyszer csak egy fénynyaláb hasít át a helyiség sötétjén.
- Megvan, van egy elemlámpa! – kiált fel Gim.
- Hál’ istennek, na, és látsz valami érdemlegeset? - kérdezem tőle,
miközben Robival a fénycsóva felé haladunk.
- Aha, igen, itt vannak a kaják, meg egy csomó elemlámpa. – jön
Gimtől a válasz.
- Mennyi van, Gim? Már lámpa?
- Ó van bőven. Van, vagy egy tucat.
- Rendben, mindjárt ott vagyunk, adj már egyet. Találtunk itt valami
szekrényt, de lámpa nélkül nem tudjuk megállapítani mi is ez.
- Ok! Gyertek, meg ti is Peti, nektek is adok.
- Megyünk, hangzik a válasz Andi és Peti szájából, akik már a terem
közepén haladva jó messze jutottak. Ahogy, közeledtünk Gim és Gabi
felé a lámpa fényénél kivehetővé válik, egy hatalmas hosszú asztal,
amin sorakoznak a lámpák az élelem és a víz. Nagy kő esik le a
szívemről, mert őszintén utálom a vak sötétséget.
- Jók a lámpák? - kérdi Robi.
- Úgy néz ki, mind jó, de azt ne kérdezzétek vajon meddig.
Láthatjátok, ezeket nem most tették ide. - válaszol Gim, miközben
rámutat a vastagon porral takart lámpákra.
- Baszod Gim, ha ezek olyan régóta vannak itt, akkor a kaja is. –
szólok hozzá döbbenten.
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- Gyanús Ell, bár amennyire látom, ezek sokáig bírják. És nincs
sérülve a csomagolása. – mondja, miközben a vákuum csomagolt
kaját forgatja a kezében, amiről szintén jól láthatóan hullik le a
vastagon rárakódott por. Időközben, megérkezik Andi és Peti is
hozzánk, akik szintén döbbenten nézik a gyanúsan régen ott lévő ételt.
- Figyeljetek! - szólok hozzájuk. - Mindenki vegyen egy lámpát, de
csak az egyiket használjátok. Ha lemerülne az egyik, akkor legyen
mivel visszatalálnotok. Meg kell találnunk a bánya központi
világítását. Lennie kell, mert vannak világítótestek. – mondom,
miközben Gim lámpát tartó kezét a mennyezetre irányítom, ahol
tisztán kivehető a lámpatest. - Látjátok? - kérdezem és mindenki
tekintete a lámpa csóváját követve a mennyezetre irányul. Én,
visszamegyek a szekrényhez Robival és megnézzük mi is az. Rendben
srácok?
- Ok! Gyerünk, mihamarabb ki szeretnék jutni. – mondja Gim és a
többiek láthatóan osztják véleményét.
- Na, akkor rajta. Gyere Robi, essünk neki! – szólok és megindulok a
terem jobb oldalán található szekrény felé.
Ahogy, közelebb érünk, kezd egyre nyilvánvalóbbá válni, hogy ez
lehet az energia elosztó szekrény. Láttam már ugyan párat, mégis ez
valami egészen más, mint amit vártam. Minden porcikáján látszódik,
hogy nem mostani ember keze alkotta. Közel sem vagyok egy zseni
ebben a témában, így inkább Robira bízom a lehetőség kiaknázását.
- Robi, tudsz ezzel kezdeni valamit? - kérdezem.
- Világíts, légyszíves. – mondja és elgondolkodva nekikezd a szekrény
vizsgálatához. Csak dünnyögéseket hallok, amint feszülten nézi.
Magában beszéli meg, vajon mi hová megy. Majd egyszer csak egy
kis rejtett fület megnyomva a szekrény hatalmas ajtaja megnyílik.
- Na, szuper, most ugrik a majom a fürdőkádba. - mondja felém
fordulva, miközben vigyorog.
Amint kitárja a szekrényt, millió vezeték tárul fel, amik mindenfelé
mennek és szerteágaznak. Megrémülök egy pillanatra, hogy te jó isten
ez reménytelen. Ezt sose bírjuk működésre. Amit nem ismerek, nem
tanultam az bizonytalansággal tölt el és erős kétségeim vannak azt
illetően, hogy Robi működésbe tudja-e hozni ezt a nagy
valószínűséggel az It’senek által épített rendszert. Mégis, negatív
hozzáállásom ellenére, nagyjából öt perc leforgása alatt, Robi újfent az
orra alatt dünnyögve, úgy néz ki, átlátta a szekrény bekötését.
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- Nos, mehet? - kérdi, teli pofával vigyorogva.
- Mit vársz, mit mondjak? Azt sem tudom, mik ezek. Menjen, csak ne
robbanjunk fel. - válaszolom kissé mérgesen és feszülten.
- Nos, akkor három, kettő, egy. - számol vissza láthatóan azért, hogy
szívasson és engem idegesítsen, miközben kezét egy sor megszakító
féleségen tartja. – Bumm!!… – kiált egy nagyot a hátam mögött,
amivel úgy megijeszt, hogy akaratlanul is orrba vágom.
- Úgy kell neked, idióta. – mondom neki nevetve, miközben
szerencsétlen az orrát fogja, én pedig próbálok segíteni neki.
- Nem vagy normális Ell, én csak vicceltem. – mondja eltorzult képpel
a még mindig sajgó orra miatt.
- Nem direkt volt, de ne ijessz meg legközelebb. Hogy van az orrod?
- Már jobban. - feleli és már ő is tudd mosolyogni.
- Na, milyen? Felrobbantunk? – kérdezi, már vigyorogva és a
mennyezeten világító lámpára emeli tekintetét.
Most esik csak le, hogy a világítás működik és fényárban úszik az
egész terem, sőt ameddig ellátok végig a bánya folyosói is. Csendes
bámulatomat, kiáltás hangja töri meg.
- Ide gyertek, gyorsan! - hangzik Andi hangja a távolból.
- Merre vagytok? Hová menjünk? Mi a baj? - kérdezem izgatottan,
mert azt hiszem, baj van.
- Nincs baj, ne aggódjatok. Középen a folyosó előtti kis teremben
vagyunk. Szerintem megtaláltuk az irányító központot.
- Megyünk! - kiáltjuk egyszerre Robival és futásnak eredünk.
Hamar odaérünk és megérkezik Gim és Gabi is. A helyiségbe belépve
láthatóvá válnak a régi kijelzők és rajtuk a bánya tervrajza. Alattuk
egy konzol, mint egy számítógép billentyűzet, amin irányítani lehet a
rendszereket. Fogalmam sincsen, mi mit jelent, mert az It’senek
nyelvén van minden. Tekintetem a kijelzőkre réved és azon belül is a
bánya tervrajzára. Ledöbbentenek a bánya méretei. Fel sem tűnik,
hogy hangosan gondolkodom.
- Nagyjából harminc kilométerre lehetünk a bázistól, és
feltételezhetően a bázis közvetlen közelében lévő kijáratig kéne
eljutnunk. Az utunk viszont odáig nem lesz sétagalopp mivel ahhoz,
hogy odajussunk, előbb le kell ereszkednünk vagy két-háromszáz
méternyit, majd kacskaringós járatokon keresztül elérnünk a kijáratott.
- gondolkozom és újammal követem a tervrajzon a kifelé vezető utat. -
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Mi legyen srácok? Szerintem induljunk neki, messze még a bázis. szólok társaimhoz, miközben meredten bámulom tovább a kijelzőt.
Kisebb vita alakul ki szavaimat követve, mivel két pártra szakad a kis
csapatunk. Peti, Gabi és Andi az mellett érvelnek, hogy erőnk végén
járunk és szükségünk van egy kis pihenésre, mielőtt tovább indulunk,
míg Gim és Robi az azonnali indulás mellet foglal állást. Szinte nem
is hallom őket, mert mintha szuggerálna a kijelző, pontosabban a
kijelző jobb felső oldalán egy villogó kis ablak.
- Nem hiszem, hogy jó lenne várnunk. - szólok szinte öntudatlanul
társaimhoz, majd folytatom, miközben nem tudom hogyan, de a
kijelzőn a tervrajzok helyett az energiahálózat jelenik meg. Fel sem
tűnik a többiek döbbent arca, amint engem néznek. - Az energiánk
már a vészhelyzeti tartartalékon van, nagyjából három óra és teljesen
megszűnik. Ha addig nem jutunk ki, nem lesz semmink, sem
világításunk, sem levegőnk. Indulnunk kell!
Amint elfordulok a konzoltól, észreveszem társaim döbbent arcát.
- Mi van, mit néztek így? - kérdezem tőlük.
- Ell, ezt hogy csináltad? - kérdezi Andi megrökönyödve.
- Mit csináltam? - kérdezek vissza döbbenten és fogalmam sincs,
miről beszél.
- Hát az imént, úgy kezelted a konzolt mintha mindig is ezt csináltad
volna.
- Ne már Andi, hozzá sem nyúltam. - válaszolok döbbenten.
- Dehogynem! - és bólogatnak a többiek is, amivel őszintén halálra
rémisztenek. Tényleg, hogy a picsába tudtam én ezt leolvasni a
képernyőről, amikor fogalmam sincsen az It’senek nyelvéről, fut át
gondolataimon. Egyszer csak Robi töri meg a csendet.
- Figyeljetek! Amióta itt vagyunk, nektek nem voltak déjá vu
érzéseitek? Nekem az előbb volt a szekrénynél, amikor megcsináltam
a világítást. Nem tudtam, nem is tudhattam, hogy kell, mégis mintha
csináltam volna már. Szinte magától jöttek a gondolatok, mihez is
nyúljak.
Látom mindenki kutat emlékeiben, de meglepődök a válaszukon.
- Igazad van! – kezd neki Gabi – Nekem az ajtónál volt ilyen, mikor
nem akart lezáródni. Akaratlanul is tudtam, hogy túlfutott a
végálláson… szinte láttam magam előtt, hogy hogyan épül fel a
szerkezet.
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- Igen, tényleg volt. Nekem akkor, mikor a sötétben kerestük a
lámpákat. Valahogy éreztem merre kell mennem. - mondja Gim.
- Neked Peti, volt valami ilyesmi? - kérdezem kissé magamhoz térve
döbbenetemből.
- Nem hiszem, hiába gondolkodom, nem jut ilyen az eszembe. –
válaszolja Peti és látszik rajta, ahogy kutat emlékeiben.
- És nálad Andi? - kérdezem tőle.
- Ell, én sem éreztem ilyet. Mindazonáltal lehet, hogy már a fáradtság
hozza ki belőletek ezt az érzést. Könnyen lehet, hogy nálad is Ell, az
agyad akaratlanul is szerencsésen párosította a konzol jeleit. Most el
tudod olvasni mi mit jelent a konzolon? - kérdezi tőlem.
- Vizslatom a konzolt,… de ugyanolyan ismeretlen számomra, mint
eddig volt. Viszont akkor, hogyan jöttem rá arra, hogy kevés az
energiánk, ha most nem tudom elolvasni?
- Ell, ha megnézed a kijelzőt, akkor látod, olvasni sem kell. Hiszen
egyértelműen látszik az ábráról mennyi energia maradt, illetve meddig
lehet elég. – válaszol Andi.
- Igazad lehet, megnyugtattál, már majdnem azt hittem
megbolondultam. – felelem még kissé zaklatottan. - Figyeljetek!
Visszatérve a bányára, neki kell indulnunk, mert itt ragadunk. A hajó
elment, visszafelé nem mehetünk. Valahogy van egy olyan érzésem,
innen nem mentenek ki minket, ha bajba kerülünk, tehát csak
magunkra számíthatunk. Szedjetek össze mindent, amire szükségünk
lehet. Harminc kilométernyi út áll előttünk, ami annyit tesz, óránként
tizet kell haladnunk, sőt ha lehet még többet. Andi, te vagy az, aki ért
a biológiához, orvosláshoz. Szerinted megehetjük ezeket a kajákat? kérdezem tőle, a ki tudja milyen régóta ott lévő ételekre célozva.
- Hát Ell, a helyzet az, hogy nem nagyon marad más választásunk.
Három óra alatt kéne megtennünk harminc kilométert és már
mindenki az ereje végén jár. Nem válogathatunk. Innunk, ennünk kell,
mert máskülönben végleg elfogynak a szervezetünk tartalékai. Már az
is egy kisebb csoda, hogy még egyáltalán élünk. Ell, viszont csak a
legfontosabbakat vigyük, mert ilyen kis légnyomásnál és
oxigénszintnél egy kiló súly legalább öt kilónak felel meg.
- Rendben! Akkor visszük az összes kaját, valamint a palackozott
vizeket. Ha találtok valahol kötelet, azt is hozzátok, csak egy bánya ez
és ki tudja szükségünk lesz-e rá. - szólok a többiekhez. - Van öt
percünk és indulnunk kell.
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- Rendben! - válaszolják a többiek és a körülményekhez képest lázas
keresésbe, pakolásba kezdenek. Még a többiek pakolásznak, addig
Petivel nagyjából megtervezzük az útvonalunkat. Két lehetőség áll
fent, vagy a gépeknek fenntartott széles könnyen járható, de hosszabb
utat választjuk, és azon ereszkedünk le, vagy a terem legvégében
található lifttel. Egyöntetűen azon az állásponton vagyunk, hogy a
gépek útvonalát kövessük, még ha hosszabb is, mert a lift ki tudja,
milyen állapotban lehet, illetve ki tudja, mennyi energiát használna fel
abból a kevésből, ami még maradt. Amint kis csapatom összeállt,
meglepően jó hangulatban nekiindultunk újabb, testünket, lelkünket
gyötrő túránknak. Még kész szerencse, hogy a lefelé vezető út nem
kerül nagy erőfeszítésekbe. Szinte suhanunk a lejtős úton lefelé és
néha inkább lassítani kell, mint gyorsítani. Gyorsan elérjük azt a
mélységet, ahonnét a mi általunk kiszemelt járat elágazik. Itt azonban
egy újabb próba vár ránk. Légzésünk egyre nehezebb, mivel a bánya
mélyebb rétegeiben lévő levegő eléggé párás, illetve gyanúsan dohos,
mintha nem működnének a szellőztetők. Szinte épp, hogy elindultunk,
de érezhetően gyengülünk. Kétségek töltenek el a felől sikerül-e
megtennünk a távot egyáltalán. Amint a járatba érünk, ami a bázisig
vezet, már kezdenek tornyosulni problémáink. Utunk immár
emelkedik, még ha csak kicsi szögben is és, ha mindez nem lenne
elég, maga a járat padlója telis-teli öklömnyi sziklás törmelékkel, ami
még nehezebbé teszi a haladást. A kezdeti jó beszélgetős hangulatot
felváltja a nyomasztó csönd. Csak a lépéseink zaját és a véletlenül
elrúgott kövek zörgését lehet hallani. Gondolataimba mélyedek, és
szinte ostorozom testem minden egyes lépésnél. Nagyjából tíz
kilométert mehettünk így, mire Andi mellém lép és megszólal.
- Ell! Tartsunk pihenőt együnk, igyunk. Muszáj, vagy kidőlünk.
- Andi, nem állhatunk meg! Ha most megállunk végünk, legyőz a
fáradtság. Mindenkinek szólhatsz, egyen igyon nyugodtan menet
közben.
- Rendben Ell !
- Gim, gyere már légy szíves ide! - szólok hozzá, mivel egy ötlet kezd
körvonalazódni fejemben.
- Mond? - kérdezi érdeklődve.
- Arra gondoltam, kéne valami, amivel el tudjuk terelni a
gondolatainkat arról, hogy mennyire fáradtak vagyunk. Gim,
hallottam költesz verseket, mit szólnál, ha közösen költenénk egy
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csapat indulót? - kérdezem mosolyogva. - A többieknek is szerintem
segítene elvonni a figyelmét erről a helyzetről.
- Rendben Ell, megpróbálhatjuk.
Kis ideig gondolkodik, és végül elkezd mondani egy verset.
- Nos, akkor nézzük kinek, hogy tetszene, valami ilyesmi
csapatinduló. – mondja, Gim vigyorogva és nekikezd.
Három fiú három lány
Kezdetben még harcban áll
Nem tudják, hogy miért és hogy
De, érzik, kis csapatuk jobb, ha összefog
Testük, lelkük sokat szenved
De, csapatuk nem senyved
Nem számítanak már a viták
Csak az összetartás lett a vágy.
Ebből kovácsolódik az ősi erő
Ami minden akadályt s időt legyőz
Ez a csapat mindent kibír
Így válik a hatból egy
Az első és egyetlen SZ.K.CS!
Megdöbbent Gim költői érzéke. Hihetetlen, micsoda verset rittyentett
ide nekünk, szinte pillanatok alatt. És, hogy ennyire beletalált a
lényegébe az egyszerűen meghatott. A többiek is ámultak Gim kis
versecskéjén, de mindenkinek nagyon tetszet. Gimmel az élen kis
csapatunk elkezdte előbb mondogatni a verset, majd Petit követve
katonás énekké változott át. Hihetetlen, mekkora erőt tud kölcsönözni
az embernek már csak az, ha el tudja terelni gondolatait. Utunk
további része eléggé jól haladt, jó hangulatban telt, bár már szinte
mindenki csak vonszolta magát. Fel nem foghatom erre a túrára miért
is van szükség? A kitartás vagy a csapatösszetartás miatt? Egy biztos,
hogy iszonyatosan fáradtnak érzem magam és erőnek erejével kell
minden egyes lépést kipréselnem magamból. Már a lábaim sem
fájnak, pedig borzalmasan feltörte mindkét sarkam a cipőm.
Számításaim szerint, nem lehettünk már messze. Ha végre
visszaérünk, nem érdekel, mit akarnak, vagy mi lenne a feladat, ott
ahol leszek, összerogyok és pihenek. Viszont itt és most, ezt még nem
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tehetem meg. Ki kell innen vezetni a többieket. A pihenés és alvás egy
távolba vesző vágynak felel meg jelen esetben. Pár kilométer
választhat el minket a bázistól, mikor a bánya világítása hirtelen
megváltozik és vöröses fényben kezdett villogni. Nem kell hozzá nagy
szakértelem, hogy tudjuk, valami nagyon nincs rendben. Majd egyre
erősödő morajlást hallunk.
Társaimra nézek, akik rémült tekintettel bámulnak rám, de hiába kérdő
pillantásuk, fogalmam sincs, mi a fenét csináljunk. Peti kiabálása
zavar fel kábulatomból.
- Erre gyertek, itt elbújhatunk… berobbanhatott a mélyben a metán. kiabálja és fut egyenesen a folyosón előre, magával ráncigálva Andit.
- Gyerünk utána,… futás. - kiáltom, mikor már érezhetően közeledik
a robbanás légnyomása.
Vad rohanásba kezdünk, követjük Petit egy szűk, rövid mellékjáratba,
ahol egy rejtett kis helyiség van. Már majdnem mindannyian bent
vagyunk, csak Robi és Gabi van kint. Próbálnak bejutni, de utoléri
őket a légnyomás és a járat falához vágja őket. Rémülten tekintek
elernyedő testükre, amint lezuhannak a földre. Szerencsénkre, amilyen
gyorsan jött, olyan gyorsan túl is vagyunk rajta. Kirohanok a földön
fekvő srácokhoz és próbálok rajtuk segíteni. Nem tudom, mi van
velük és fogalmam sincsen mit is csináljak.
- Andi! - üvöltöm teli torokból.
Már jön is és azonnal elkezdi vizsgálni a srácokat. Szinte sokkot
kapok, nem erre készültem, nem ezt választottam, sőt ilyenekre nem is
gondoltam. Megrémít és megőrjít a tudat, hogy el is veszíthetem a
fiúkat, akikért felelősséggel tartozom. Most tudatosul bennem igazán,
mit is vállaltam el ezzel a vezetői szereppel. A felelősség súlya maga
alá gyűr. A járat falához kucorodva térdemet átölelve sírtok, míg
nézem, amint Andi küzd a srácokért. Lassan, iszonyú lassan visszatér
a hidegvérem, nem tudom honnan, hogyan, de a történtek utáni sokk
elmúlt és újra önmagam tudok lenni. Agyam meggyőzött, hogy nem
lehet már,… nincsen idő arra, hogy magamat sajnáljam. Minden
erőmmel azon kell lennem, hogy a csapatom a lehető leghamarabb
kijusson innen. Összeszedem magam és feltápászkodom a földről.
- Andi, mi van velük? Hogy vannak? - kérdezem, miközben próbálok
segíteni.
- Ell, nem jól! - feleli, őszinte rémülettel a szemében.
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Az biztos, hogy minimum lett egy agyrázkódásuk, de könnyen lehet
agyi sérülésük is. Mihamarabb orvosi ellátásra szorulnak.
- Akkor vigyük őket orvoshoz! – hozom meg döntésemet.
Gyerünk,…. hozzátok Robit. – válaszolom, miközben felkapom Gabit
és elindulok vele a kijárat felé. Gim és Peti felnyalábolja Robit, majd
utánam indulnak. Andi mellém szalad, segíteni próbál.
- Ell, had segítsek. - szólal meg.
- Nem kell,… bírom. - válaszolom könnyes szemmel keserűen,
miközben lelkiismeretem marcangolja lelkemet. Mindez nem történik
meg, ha nem erőltettem rájuk az akaratomat. Mindezért, csakis én
vagyok a hibás és felelős. Ostorozom magam, lelkem pedig háborog,
de erőt ad, hogy tovább folytassam utam. Már semmim nem fáj, csak
a düh és tehetetlenség hajt. Mihamarabb el akarom érni a bázist, hogy
a srácok jó kezekben legyenek. Már látszik a távolból a járat vége és
az ajtó, aminek a túloldalán elvileg a bázis van.
- Itt vagytok srácok? - kérdezem és megfordulok jönnek-e mögöttem.
- Itt vagyunk, menj! - nyögi Gim, de látszódik arcán, hogy már nem
bírja sokáig. Petinek is össze kell szednie minden erejét, hogy bírja
még egy kicsit. Robi nehezebb, mint Gabi így hiába ketten cipelik
nem könnyebb a dolguk. Andi pedig fáradtan, megtörten, magába
roskadva botorkál mellettünk. Minden erőmet összeszedve gyorsítok
lépéseimen és amint odaérek, szinte nekiesem az ajtónak. Maradék
erőmmel, minden keserűségemet beleadva rácsapok az ajtóvezérlőre,
csak, hogy mihamarabb kinyíljon. Na, fasza, újabb zsilip, de már nem
érdekel semmi. Nem tudom mi vár rám mögötte, de ha kell, a Marson
is átszaladok. Bevárom a zsilipben a többieket, majd bezárom az ajtót.
- Vegyetek nagy levegőt, nem tudom, mi van az ajtó mögött! - kiáltom
el magam és abban a pillanatban kinyílik a külső ajtó.
Megmenekültünk! Nem a szabadba vezet az ajtó, hanem a bázis egy
termébe, ahol egy csomó ember gyűlt össze és úgy tűnik minket
várnak.
Megrökönyödött és hatalmas tiszteletet sugárzó szempárok
kereszttüzében vánszorgunk be a terem közepébe. Velem szemben az
őrmester áll, aki éppen, hogy el tudja kapni az ernyedő kezemből
kicsúszó Gabit.
- Megjöttünk uram, sürgős segítségre lenne szükségük a srácoknak. –
szólok hozzá elhaló hangon. Emberek rohannak segíteni, hogy Gabit
és Robit hordágyra rakják. Maradék kis csapatunk az őrmester előtt áll
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és ugyan próbálunk valamiféle sort alkotni, de nem valószínű, hogy ez
sikerül.
- Pihenj! - kiáltja el magát az őrmester.
Érzem, hogy biztonságban vagyunk, erőm szinte pillanatok alatt
hagyja el testemet. Látásom beszűkül, és ereszkedik alá a sötét fátyol
tudom, hogy itt a vége, eddig bírtam és elájulok.
Fáj mindenem és iszonyatosan fáradtnak érzem magam. Szemem
próbálom kinyitni, de mintha szemhéjaim is ólomból lennének, nem
tudom felemelni őket. Megpróbálom kezeim magamhoz húzni, de
nem tudom, agyam hiába adja ki a parancsot, semmi sem történik. Kis
idő múltán, végül sikerül szemeim hunyorogva kinyitni és
konstatálom, hogy valószínűleg a bázis kórházi szárnyában vagyok. A
kórházi takaró selymes és puha, szinte óvón körülveszi testemet.
Ekkor, halk beszélgetés üti meg a fülemet. Igencsak fülelnem kell,
hogy értsem, amit mondanak. Nem tudom, pontosan kik
beszélgethetnek, csak sejtem, hogy az egyik a bázis parancsnoka lehet
a másik pedig egy nő, valószínűleg orvos.
- Hogy van a csapat parancsnoka doktor? – kérdi a férfihang.
- Uram! A körülményekhez képest nagyon jól, csak teljesen kimerült a
szervezete. Szinte hihetetlen, amit művelt, és amit kibírt. Nem tudom
honnan hozták őket, de ez a csapat gyerek toronymagasan felülmúlt
eddig mindenkit.
- Mire gondol, doktor?
- Arra Uram, hogy a tíz órányi futás oxigénhiányos állapotban, már
önmagában hihetetlen. A többség még hetek után sem képes erre.
Majd erre rájött, ami a bányában történt. A csapat parancsnoka,
majdnem öt kilométert hozta a társát, aki nehezebb, mint ő. Ezt még a
kiképzett állomány sem nagyon tudná elviselni.
- Igen, így van doktor. Nem hittem az ezredesnek, aki ideküldte őket,
de belátom, ezek a gyerekek nagyon különlegesek. Senki nem volt
még eddig, aki ilyen gyorsan alkalmazkodott volna a Marshoz, mint
ők. Ráadásul kibírták a tíz órás futást, sőt még gyalogoltak harminc
kilométert, nagyon is nehezített körülmények között. Csak a
szerencsén és rátermettségükön múlott, hogy nem vesztek oda abban a
robbanásban. Doktor, van valami elképzelése, miért bírják ennyire a
megpróbáltatásokat?
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- Nincs, Uram! Nem találtam semmi különleges elváltozást náluk,
minden értékük teljesen normális, átlagosnak mondható. Ez egy
adottság, lehet és véletlen egybeesés, hogy mind a hat fiatalnál
működik. Kérdezhetek, Uram?
- Persze doktor!
- Ezek a gyerekek, eddig biztosan nem voltak oxigénhiányos
kiképzésen? Nem kaptak katonai kiképzést?
- Nem doktor, soha, ebben biztos vagyok. Viszont a többiek, hogy
vannak?
- Semmi bajuk hála istennek, a két sérült fiúnak csak kisebb
agyrázkódása van, a többieknek pedig, szintén kimerült a szervezetük.
Hihetetlen, de mindenki jól van. Pár nap és rendben lesznek.
- Örülök doktor! Kicsit tartok attól, hogy a történések eltántorítják Ellt
a csapat vezetésétől, pedig messzemenően jól összefogja őket.
- Nézze parancsnok, én azt javasolnám, ha szüksége lesz rá, el kell
küldeni szakemberhez, egy pszichológushoz. Kiváló vezető lehet
belőle, és kár lenne veszni hagyni.
- Egyetértek, ezt én is így látom. Mikortól lehet folytatni a
kiképzésüket?
- Ha marad a mostani javulás, akkor két-három nap múlva újfent
készen állnak Uram!
- Köszönöm doktor, kérem, tegyen meg mindent az érdekükben. A
bázison, akaratlanul is ők lettek a hősök, a követendő minták.
Mindenki felnéz rájuk és őszintén meg is érdemlik.
- Úgy lesz, uram!
Úristen, ez nagyon jó hír. Sem Robi, sem Gabi nem sérült meg
súlyosan. Hatalmas kő esik le a szívemről. Gyötör a lelki
ismeretfurdalás és kicsit, még mindig a bányában történtek hatása alatt
vagyok. Borzalmas érzés társaimat, barátaimat eszméletlenül, sérülten
látni. Haragszom magamra, mert ahelyett, hogy a segítségükre siettem
volna inkább összeroppantam a teher súlya alatt. Viszont, a csapat
minden tagjára a végtelenségig büszke vagyok. Ott van például, Andi!
Ez a törékenynek tűnő, lelkileg sérülékeny lány sokkal
összeszedettebb volt vészhelyzetben, mint én. Hihetetlen, mekkora
lelki erőről tett tanúbizonyságot, amikor a fiúk megsérültek. Vagy ott
van Gabi, aki eszméletlen ügyesen megoldotta az ajtó problémáját.
Ráadásul, nem utolsó sorban, Robival együtt minket akartak
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biztonságban tudni és épp e miatt sérültek meg. Ha, pedig nincs Robi,
nem tudom egyáltalán lett volna-e esélyünk kijutni a bányából
világítás nélkül. Vannak kétségeim, hogy az elemlámpák kibírták
volna-e az egész utat. Gim is csodálatra méltó, ahogy azt a verset
összehozta, nem semmi, mosolyodom el magamban. Ráadásul az a
hatalmas kitartás, ahogy végighozták Petivel együtt a sérült Robit,
elismerést érdemel. Természetesen, Pétert sem hagyhatom ki a sorból,
hiszen ő volt az, akinek az életünket köszönhetjük. Most, hogy
visszagondolok a szituációra, tűnik csak fel, vajon Peti honnan tudta,
hogy előttünk a járatban lesz egy mellékág és ott biztonságban
leszünk? Eszembe jut az irányító központbeli a beszélgetésünk. Hogy,
mindenkinek voltak tudatalatti megérzései vagy cselekedetei. Fura, de
egyben zavaró is a dolog. Mióta a Marson vagyunk, érdekes szinte
misztikus dolgok történnek velünk. Nem tudom ennek van-e
jelentősége, vagy tényleg csak a fáradtság hozza ki belőlünk, ahogy
Andi mondta? Igazán most, csak egy dolog számít. Mindenki jól van
és senkinek sem lett komolyabb baja. Gondolataimat halk suttogás töri
meg.
- Ell! Ébren vagy? Ell, jól vagy? – kérdi egy hang, ami olyan mintha
Andié lenne.
Próbálok a hang irányába fordulni, csak ekkor veszem észre, hogy a
mellettem lévő ágyon pont Andi fekszik.
- Szia, babám, jól vagyok, csak iszonyatosan fáradt. - válaszolom neki
és próbálok mosolyogni, már amennyire erőmből telik. - Te, hogy
vagy?
- Köszi, jól, de én is nagyon fáradt vagyok. Kiütött minket ez a túra.
A többiek is jót alszanak. - válaszol majd, jobbra biccent a fejével
mutatván, hogy egy szobában vagyunk, és a többiek fekszenek az
ágyakon.
- Mióta vagyunk itt Andi?
- Nem tudom pontosan, de szerintem vagy két napja. A szervezetünk
teljesen kimerült. Azért is kapjuk az infúziót.
- Értem! Hát nem csodálom! Haragszotok rám? - teszem fel lelkemet
marcangoló kérdésemet.
- Miért haragudnánk, Ell? – kérdi csodálkozó szemekkel.
- Amiért, ilyen helyzetbe hoztalak benneteket. Majdnem meghalt Gabi
és Robi miattam. Én rángattalak bele titeket ebbe a helyzetbe.
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- Ell! Ne beszélj már butaságokat, hiszen mindannyian egyetértettünk
abban, hogy pontosan neked köszönhetjük a megmenekülésünket. Te
kellettél ahhoz, hogy most itt lehessünk. Senki nem neheztel, vagy
haragszik rád. Sőt, ép ellenkezőleg, felnézünk rád és örülünk, hogy te
vagy a parancsnokunk.
- Tényleg? Te is így gondolod Andi?
- Igen, Ell!
- Köszönöm nektek. - válaszolom és könny szökik a szemembe.
- Pihenjünk babám! – zárom le a beszélgetésünket, mert nem
szeretném, ha látná rajtam elérzékenyültségemet.
- Okés Ell! Én is azt teszem. Jó pihit! - mondja mosolyogva, majd
oldalára fordul.
Megdöbbentő és mennyire igaz az, hogy minden nézőpont kérdése.
Meg voltam róla győződve, hogy ha ugyan a szemembe nem is fognak
hibáztatni, de éreztetni fogják velem rosszallásukat, amiért ennyire
veszélyes helyzetbe kevertem őket. Ezzel szemben, nem hogy nem
hibáztatnak, hanem egyenesen nekem köszönik a megmenekülésüket?
Nem értem én ezt. Lehet, velem van a baj és másképp gondolkodom,
mint ők. Mindenesetre, Andi válasza kicsit kizökkentett, felrázott. A
lelkemet mázsás kőként nyomó lelkiismeretem kissé megnyugodott.
Megszületik bennem az elhatározás. Társaim bizalmát és háláját
mindenféleképpen viszonoznom kell, amit leginkább úgy tudok
megköszönni, ha kiváló parancsnokuk leszek. Ezekkel a
gondolatokkal a fejemben szenderedem álomba.
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Az üzenet
Lám, már megint átaludtam, majd az egész napot. Viszont, szuper jól
vagyok. Teljesen kipihentnek érzem magam, és ami a legfurább, hogy
nem érzem már annyira a műtét helyét a hasamon. Örömmel
konstatálom, hogy szépen lassan, de teljesen erőre kapok. Élénken él
bennem az Andival folytatott beszélgetésem és minden porcikám alig
várja, hogy végre belefogjak a munkába. Megoldást kell találni a
problémára és ki kell jutnunk innen. Ugyanakkor nem elhanyagolható
dolog az sem, hogy rájöjjünk, vajon tényleg a vírus okozta elődeink
pusztulását, vagy egész egyszerűen téves utakon járunk.
Meggyőződésem, hogy helyzetünknek szoros, majdhogynem
szimbiotikus összefüggése van az elődökkel és könnyen lehet magával
a vírussal is. A mai naptól kezdve belevetem magam a munkába, elég
volt a lustálkodásból és főleg a fekvésből. Első és legfontosabb
feladatom, hogy a Remény érzékelőit működésbe hozzam. Gyanítom,
a hiba nem a benti vezérlőegységekben keletkezett, hanem sokkal
inkább a kinti érzékelők szállhattak el. Ha a gondolatmenetem jó,
akkor a drónokkal könnyedén kicserélhetem a sérült érzékelőket és a
rendszert újraindítva sikerülhet működésbe hoznom. Bízom benne,
hogy nem rendszerszintű a hiba oka. Miközben gondolkodom,
átöltözöm kórházi hálóingemből a fedélzeten megszokott ruhámba.
Kényelmes, passzos felsőmben és szabadidő alsómban újra jó lenni.
Nyílik az ajtó és megjelenik Andi a gurulós kocsival.
- Jó reggelt Ell! Hogy aludtál? - kérdi hatalmas mosollyal az arcán.
- Köszönöm, nagyon jól! Na, és te? Remélem, igen? - kérdezek vissza
szintén jókedvűen.
- Én is jól aludtam, köszi, és megsúghatom a csapat minden tagja jó
kedvében van. Örülnek, hogy visszatérsz.
- Hát még én! Szeretnék végre dolgozni, tevékenykedni. - válaszolom,
miközben az ágyról, Andi segítségével áttornázom magam a
tolókocsiba.
- Na, akkor parancsnok, készen áll a feladatra? Várja a legénysége az
eligazításra.
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- Gyerünk! Készen állok. – válaszolom viccesen, de egyben
tettvágytól fűtve.
Elindulunk és számomra a gyengélkedőben töltött idő után, megváltás
a hajó folyosóin közlekedni. A Remény közlekedőfolyosói nem az
esztétikumnak készültek. Csakis a célszerűséget vették figyelembe a
tervezésekor. Komorak, sötétek és eléggé szűkek, mégis most nagyon
örülök, hogy láthatom. A gyengélkedő a hajó szívében helyezkedik el,
még a vezérlő egy szinttel feljebb a hajó orrához közel.
Tervezésekor a szintkülönbségeket nem lépcsőkkel vagy liftekkel
oldották meg, hanem nagyjából egy méter széles csigafolyosókkal,
illetve csúszó rudakkal, hasonlóan a tűzoltóságokon láthatóakhoz.
Nem sietünk, de így sem telik két-három percnél tovább elérni a
vezérlőt. Ahogy közeledünk, újra elönt az a régóta ismert vágy, ami
miatt itt vagyok, ami eddig is hajtott. Akár bevallom magamnak akár
nem, de ez hiányzik nekem. A zsigereimben van a felfedezés az
ismeretlen utáni vágy, még akkor is, ha mindez hatalmas veszélyekkel
és lemondásokkal jár. Amint belépünk a vezérlőbe, úgy érzem, haza
érkeztem, ez az otthonom. A többiek már a vezérlőben várnak. Látszik
arcukon az őszinte öröm, hogy újra köztük lehetek. Keresztben,
kapkodva kifeszítettek egy üdvözlő szalagot, amin ez áll. „Jó, hogy
újra köztünk van, Ell parancsnok”! Nagyon jól esik és meghatódom
szeretetükön.
- Sziasztok! Nagyon örülök, hogy újra köztetek lehetek!
Megtiszteltetés veletek lennem, ezt jó, ha tudjátok. Most, hogy újra itt
vagyok, lépjünk is a tettek mezejére! Van mit bepótolnunk. Kérlek
benneteket helyezkedjetek el és kezdjünk neki a szokásos napi
teendők megvitatásának. Szeretném hallani mindenkitől, hogy haladt a
tegnap megbeszélt munkájával, illetve van-e valami észrevétele,
problémája. Elöljáróban, tájékoztatásul közlöm, részemről ma
megkezdem a szondák javítását. Bízom benne, hogy pár nap alatt a
végére is jutok. Talán az első kérdésem, benneteket érintene Robi,
Gim és Peti. Hogy, haladtok a védőpajzs javításával?
- Parancsnok – kezd neki beszámolójának Robi- a javítás eddig a
tervek szerint, sőt kicsit talán jobban is halad. A pajzsgenerátor nem
sérült meg túlságosan, de jó néhány alkatrész kisült a visszacsatolási
rendszerben. Az előzetesen tervezet, három nap alatt készen leszünk a
munkával.
- Nagyszerű, örülök neki, és elismerésem nektek. Végre, jó hír is van!
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- Még valami, parancsnok!
- Igen, Robi?
- Most, hogy majdnem az egész visszacsatolást újjá kell építeni,
amennyiben engedélyezed, változtatnánk rajta, amivel a pajzs
energiáját a mostani majdnem duplájára tudnánk növelni. Viszont az
energiafelhasználása nem emelkedne a mostani fölé lényegesen.
- Rendben Robi, de hol ebben a buktató? - kérdezem érdeklődve, mert
tudom, Robi csak akkor kérdez rá ilyenekre, ha valami más gikszer is
van a háttérben.
- Parancsnok, csak annyi, hogy amennyiben ezt engedélyezed, akkor a
munka kitart összességében öt-hat napig. Magyarán, ebben az esetben
majdnem a duplájára nő.
Csend telepedik a vezérlőre, még átgondolom a hallottakat. Ugyan
időt vesztünk, ha engedélyezem, de a duplájára emelt pajzsenergia
dupla védelmet is jelent. Amire jelen esetben gyaníthatóan
szükségünk lehet.
- Robi, csináljátok! Ugyan időt veszítünk, de az erősebb pajzs
mindenképpen megéri. Van minden, amire szükségetek lehet?
- Igen Ell! Úgy néz ki, mindenünk van.
- Rendben! Gabi, akkor téged szeretnélek hallani, hogy haladsz, mire
jutottál?
- Parancsnok a tegnapi beszélgetésünk óta odáig sikerült eljutnom,
hogy a drónokhoz készítettem egy érzékelő, diagnosztikai szoftvert.
Elvileg minden adat érzékelésére képes lesz, ha a gömbhöz ér.
Szeretném megtudni a felépítését, anyagát és nem utolsó sorban a
hullámhosszt, amin kommunikál. Az érzékelők egyszerre figyelik a
normál a hiper és a szub teret is.
- Értem Gabi! Mikorra tervezed kiküldeni a drónt?
- Parancsnok, ha minden jól megy, a mai nap folyamán szeretném
elindítani.
- Rendben Gabi! Kíváncsian várom majd a fejleményeket. Vigyázz a
drónjainkra. – válaszolok mosolyogva.
- Zsolti, te hogy haladtál?
- Ell, parancsnok a széndioxid szűrők javításával voltam elfoglalva.
Ma, ha minden jól megy, újra üzemel az összes.
- Szuper Zsolti! Örülök neki. Feltételezem, az egyenlettel nem igen
tudtál akkor foglalkozni?
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- Sajnos nem, parancsnok. Amint befejezem a szűrők javítását, újra
nekikezdek.
- Okés! Akkor, ha nincsen más kérdésetek neki is kezdhetünk a
munkának. Kérlek Andi, te maradj itt, és amiben tudsz, segíts nekem.
- Rendben Ell, itt vagyok.
Amint kis csapatom többi tagja elhagyja a vezérlőt munkához láttunk.
- Andi, kérlek, ülj le a kommunikációs pulthoz és hozd be a
telemetriát, azon belül is az érzékelők táblázatát, majd indítsd újra
egyesével az összeset! Én addig lefuttatok egy diagnosztikát a teljes
rendszeren.
A Remény rendszerei, egymástól teljesen függetlenített
számítógépeken futnak. Külön rendszeren vannak a hajtóművek, a
navigáció, a telemetria, a létfenntartás, illetve a kommunikáció. A
hajó hatalmas nagy előnye az, hogy amennyiben az egyik számítógép
meghibásodna, bármelyik más rendszer át tudja venni a feladat
ellátását. Igazság szerint az összes rendszert lekezelné egy gép is, de a
szövetség által sokszor hangoztatott biztonság miatt, inkább minden
rendszer külön gépen fut. Őszintén nem is bánom, mert így könnyedén
lehet váltani, ha valami baj ütne be. Miközben a telemetriai rendszer
diagnosztikáját futtatom, eszembe jut, hogy már lassan két hete a
hajónaplóba sem jegyeztem be semmit. Talán itt lenne az ideje.
Hajónapló, Földi idő 2030. Január 12. 07:18.
A naplót írja Tóth Ell, a Remény parancsnoka.
Megírom, mi minden történt az elmúlt két hét alatt és ki hogyan
viselte a baleset utáni állapotot! Jobban belegondolva, nem sok
értelme van a naplót vezetni, miközben egy csapda kellős közepében
csücsülünk. Mégis, talán nem is elsősorban magunk miatt, de
fontosnak érzem. Már, épp a napló végénél járok, mikor jeleznek a
gépek, hogy végeztek a diagnosztikával. Kíváncsian várom az
eredményeket és az addig háttérben futó ablakot a főképernyőre
rakom. Hiába oldotta meg Zsolti, hogy a tableten lássam az adatokat, a
kettő közötti különbséget zongorázni lehetne. A főképernyőn lévő
grafikonok szinte az elmémig hatolnak, még a tableten, kis mérete
miatt csak bogarásztam. Természetesen, ez nem von le Zsolti
érdemeiből semmit, hiszen az is kisebb csoda, hogy mind ezt össze
tudta hozni. Hálás is vagyok neki érte. Miközben a diagnosztikai
eredményeket vizsgálgatom, egyre jobban erősödik bennem a gyanú,
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hogy igazam lesz, és a szenzorokkal lesznek a problémák. Valamiért,
egy kiugró energia lökés kiégette az összeset. Talán, pont a gömbök
által gerjesztett gravitációs tűszúrások lehetnek a felelősek ezért.
Nyilvánvaló, hogy a navigációnk is pont ezért nem működik, mivel
semmilyen adat nem érkezik. A szenzorokból érkező adatok nélkül
nem csoda, hogy nem tudja, merre vagyunk. Mindenesetre, mielőtt
hozzákezdenénk a szenzorok cseréjéhez leellenőrzöm biztosan nem a
számítógéppel van-e baj.
- Andi!
- Igen, Ell?
- Kérlek, indítsd már újra a telemetriát a létfenntartás mellett.
- Ok! Csinálom.
Amit Andi csinál, azt én is látom a szélvédőbe integrált főképernyőn.
Látom, amint újraindul a telemetria, de semmi sem történik. Minden
egyes érzékelő mellett az adatátvitelt jelző szám nulla. Basszus, a
francba, tényleg az összes szenzor elszállt? Pedig van belőlük vagy
ezer a hajón szanaszét. Vagy esetleg, valami más lehet a gond? Na,
okés,… de ha más, akkor mi lehet? - és szokásomhoz híven észre sem
veszem, hogy hangosan gondolkodom.
- Ell! Nem lehet, hogy valamelyik csomópont égett ki?
- Nem tudom,….elvileg nem lehetne, mert semmi sem megy. Úgy
vannak kötve, hogy egy hibája ne befolyásolja mindet. Andi figyelj
csak! Keresd ki a doppler érzékelőket a hajó tetején. Próbáld
újraindítani, csak azokat.
- Csinálom!
- Nos, Andi, van valami?
- Semmi Ell, olyan, mintha nem látná a rendszer őket!
- A francba! - konstatálom dühösen, de miközben mérgelődök, újabb
ötlet jut eszembe.
- Andi! Tudod mit csinálj?
- Mond!
- Telepítsd újra ezt a pár szenzort és indítsd újra a komplett rendszert.
- A programra gondolsz?
- Nem! Az egész számítógépet indítsd újra.
- Ell, az vagy negyed óra, mire újból feláll. Nem lenne jobb, ha
visszatenném a navigációhoz és ott indítanám újra?
- Igazad van Andi! Ne üssük ki a létfenntartást. Nyisd meg, akkor a
navigációnál úgysem megy az se.
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- Csinálom! – hangzik a válasz és buzgón beleveti magát a munkába.
Kifejezetten szerencsém van ezzel a csapattal. Az évek alatt odáig
jutottunk, hogy tudjuk, ismerjük egymás gondolatait. Még Andi
újratelepíti a doppler érzékelőket, addig a csodás kilátásban
gyönyörködöm. Imádom a szélvédőbe integrált monitorfalat. Akár egy
ablaküveg, amin gond nélkül átlát az ember, miközben minden adat
megjelenik rajta. Tekintetem az űr távolába vész. Gyönyörűen
kirajzolódnak az Adroméda csodásan fénylő csillagai. Bár az ember
számára iszonyatosan barátságtalan és veszélyes az űr, mégis az egyik
legcsodásabb látványt nyújtja. Lenyűgöz a világegyetem, hatalmas
méreteivel és legfőképp titokzatosságával. A belső kommunikáció töri
meg révedezésemet.
- Vezérlő, van ott valaki? Hallotok? – kérdezi Robi a belső
rádiórendszeren keresztül.
- Mond, hallgatlak! Ell vagyok!
- Parancsnok, elvileg működnie kéne a pajzsnak, de mielőtt tovább
haladunk, ki szeretném próbálni. Húzd már fel a pajzsot!
- Okés! Mehet? Mindenki biztonságban van?
- Igen parancsnok!
- Rendben! Három, kettő, egy! Pajzs aktív! Nálatok is?
- Igen, nálunk is működik. Ell! Kérlek futass már le a pajzson egy
diagnosztikát.
- Csinálom! Várjatok egy kicsit. Egy perc.
- Várunk!
- Robi! A pajzs rendben, tökéletesen működik.
- Kösz parancsnok! Akkor kérlek, kapcsold le és folytatjuk az
átalakítást!
- Rendben, pajzs inaktív! Csináljátok és jó munkát!
- Köszönjük!
Na, basszus, szuper jól haladnak. A pajzs lényegében működőképes,
igaz az átalakításokkal eltelik még pár nap. Nem tudom még, milyen
lesz a kiút innen, de a dupla védelem az biztosan nem árt!
- Ell, szerintem, most így működni fog! – töri meg a csendet Andi!
- Miből gondolod? - kérdezem kissé csodálkozva.
- Nézd a képernyőt! Amint újrakonfigurálom az érzékelőt, máris
kileng az adatátvitele.
- Na, nézzenek oda, valóban így van. Ezek szerint elképzelhető, hogy
csak az érzékelők veszítették el a kapcsolatot a számítógépekkel?
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- Igen! Nagyon valószínű! Vagy legalábbis úgy tűnik.
- Andi, van egy ötletem. Hány érzékelőt sikerült konfigurálnod?
- Eddig még csak hármat. Nem halad, mert egyesével kell csinálni.
- Tudom, és most ez sajnos ellenünk van. Anno, azért csináltuk külön,
hogy elkerüljük a lehetséges telepítési hibákat. Ugyan az It’senek
kvantumgépeire épülnek a mieink, de koránt sem annyira stabilak,
mint az övéik. Épp, ezért döntöttünk a külön konfigurálás mellett.
Visszatérve az ötletemre Andi!
- Hallgatlak, Ell!
- Indítsd újra, csak a navigációs szoftvert. Ha az a három érzékelő már
működik, valamit mutatnia kell.
- Ell! Nem akarok beleszólni, de ennyi érzékelő édes kevés.
- Tudom! Annyira viszont jó, hogy lássuk jönnek-e az adatok.
- Rendben csinálom. Újraindul a navigáció és… igen igazad van.
Amint újraindul a szoftver, elkezdenek csurogni az adatok. Igaz csak a
három érzékelő látószögéből, ami majdhogynem egyenlő a nullával,
de arra megfelel, hogy leellenőrizzük működik-e. Továbbra sem
tudjuk, pontosan hol vagyunk, és mi van körülöttünk. Az első fontos
lépést viszont megtettük. Hiába kaptunk kemény kiképzést a hajó
minden rendszeréből, itt az űr mélyén nem kérhetünk segítséget
senkitől. Csak magunkra, tudásunkra, kitartásunkra, na és persze
szerencsénkre támaszkodhatunk.
- Szuper, Andi! – kiáltok fel boldogan és iszonyúan
megkönnyebbülve, hogy rájöttünk mi a hiba oka. Akkor meg van a
feladat, újra kell konfigurálni az érzékelőket. Amik pedig sérültek a
kilépéskor, azokat majd a telepítést követően pótolni kell.
- Így van Ell, nem kis munka lesz. Több napig is eltarthat. – válaszol
Andi, de látszik rajta is a hatalmas megkönnyebbülés. Ő is tudja
nagyon jól, hogy navigáció nélkül semmi esélyünk.
- Tudom, de hála istennek van időnk. Ráadásul megvan a hiba oka és
már csak javítani kell. - fellelem mosolyogva, miközben egy újabb
ötlet kezd körvonalazódni a fejemben.
- Andi tudod, min gondolkodom?
- Nem, de gondolom, elmondod? - kérdez vissza mosolyogva.
- Naná, hát ismerhetsz. – szólok hozzá nevetve. – Szóval, mi van, ha a
kommunikáció is ugyanebből az okból nem működik, mint a
navigáció? Könnyen lehet, hogy mind az adóink, mint a vevőink
egyszerűen elvesztették a kapcsolatot a számítógéppel. Nagyon
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örülnék neki, ha csak ennyi lenne a baj és semmi komolyabb. Andi
emlékszel, amiről múltkor beszéltünk? Ha az a valóság, már ezzel az
aknazárral kapcsolatban, akkor nem hinném, hogy a gömbök
akadályoznák a kommunikációt. Inkább pont segíteniük kéne, hogy
más is tudja, nincs értelme próbálkozni.
- Igazad lehet! Gyorsan kiderül… nézzük meg. - ahogy kimondja, már
nyitja is meg a kommunikációs szoftvert és nekilát az adók, illetve
vevők újrainstallálásához.
Elmosolyodom, a kommunikációra gondolva. Hol van már a normál
téri jeltovábbítás. Ilyen távolságban egyébként is értelmetlen, veszett
ügy lenne. Eszembe jut a Mars, amikor perceket kellet várni egy
válaszra a Földről, attól függően Földközelben voltunk-e, vagy
Földtávolban. Pedig, az univerzum léptékeit figyelembe véve az a
távolság egy porszemnyi volt. A csillagközi utazásra tervezett
hajókon, már nincsenek ilyenek. Nem ágaskodnak ormótlanul a nagy
parabolaantennák, hogy befogják a jeleket. A szubtéri kommunikáció,
teljesen másként működik. Lényegében a hajó minden porcikája
egyfajta antenna. A hajótest gyűjtőpontjaiban találhatók az adók és a
vevők. Ezek a szerkezetek érzékelik a szubteret és a rajta átküldött
kódolt üzeneteket. Ha megsérülnek, vagy valamiért leválnak a
rendszerről, a hajó teljesen süket és néma lesz. Ráadásként a
szubtérben az üzenetek sokkal gyorsabban haladnak, mint a
hipertérben a hajók. Így még ilyen távolságból is pár óra leforgása
alatt üzenetet tudunk váltani a Földdel. Bízom benne, hogy sikerül ezt
is mihamarabb megjavítani, nem is elsősorban a Föld miatt, hanem
sokkal inkább a Turul miatt. Hiába erőlteti belém az eszem, hogy
valószínűleg, már nem élnek, a szívem akaratlanul is lát rá reményt,
még ha oly keveset is. Nem akarom és talán nem is tudom elfogadni,
hogy meghaltak. Apum jellemét örököltem. Optimista realista vagyok.
Röviden, ez talán annyit jelent, hogy tisztában vagyok a
lehetőségekkel, de hiszek benne, hogy mindig van megoldás. Pont
ennek köszönhettem, hogy bár voltak pillanatnyi megingásaim, de
soha nem adtam fel. Most sem fogom! Itt a csapatom, egyben
családom, akiknek szüksége van rám és persze a Turul teljes
legénységének. Lelkem legmélyén bízom benne, hogy sikerült
valahogyan túlélniük és megtalálhatjuk őket. Azon a hajón az
emberiség krémje teljesít szolgálatot. Kiváló tudósok a tudomány
minden területéről. Hajógépészek, katonák, orvosok. Nem szenvednek
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hiányt tudásban. Velünk ellentétben, minden jelentkező hibára
megvolt a képzett személyzet. Úgy gondolom, nem földtől
elrugaszkodott az elképzelésem, hogy sikerült megoldaniuk a
problémát és kijutottak. Persze, ott van bennem a kisördög a kételyek
személyében. Ha kijutottak és túlélték, akkor miért nem adtak hírt
magukról? A francba már! Mindig túl akarom kombinálni. Biztosan
nyomós okuk van rá.
Elhessegetem a gondolatot, hiszen jelen esetben értelmetlen ezen
törnöm a fejem. Ha a Remény újra működőképes lesz, majd, akkor
visszatérhetek rá. Miközben gondolataimba merültem, teljesen
megfeledkeztem Andiról, így érdeklődve rátekintek. Javában dogozik,
és állítja újra a kommunikációs adókat és vevőket. Ideje nekem is
csinálnom a dolgom, és nem mindig elrévedni gondolataimban.
Megnyitom a normáltér hajtómű vezérlését és elindítom a hibakereső
diagnosztikát. A Reménynek összesen nyolc, különálló normáltér
hajtóműve van. A Gim által összeállított hibajegyzék szerint, csak
kisebb sérülései vannak. Gyanítom, a hajó aljáról leszakadó darabok
okozhattak sérülést bennük. Épp, hogy végiggondolom, már be is
fejeződik a diagnosztika. Komolyan, szerencsejátékoznom kéne. – fut
át az agyamon, miközben a diagnosztikát nézve akaratlanul is
elmosolyodom. Külső burkolati sérülést jelez a négyes, ötös valamint
a nyolcas hajtóműnél. Pont, ahogy gondoltam. A diagnosztika nem
tudja megállapítani a sérülés mértékét, de a biztonsági rendszer, már
apró sérülésnél is letiltja a működését. Elvileg, felülírható a rendszer,
de még meg nem vizsgáljuk a hajtóműveket, kár lenne hazardírozni. A
dolog egyetlen szépséghibája, hogy ezt csak kívülről tudjuk megtenni.
Jelen esetben, mindenkinek van bőven tennivalója, én pedig nem állok
még készen egy űrsétára. Nyolcból öt még így is hibátlanul működik,
tehát nem ez az elsőszámú prioritás. Vegyük csak sorba, hogyan is
állunk a hajóval.
A pajzs javítása lényegében jó úton halad és pár napon belül elkészül.
Nagyjából ugyanez a helyzet a navigációval. Igaz, itt a sérült
érzékelők cseréje miatt, valószínűleg a javítás akár egy hétig is
kitarthat. A kommunikáció, az ugye még kétséges, de gyanítom annak
is csak telepítési gondjai vannak. Andi, rajta van az ügyön és
hamarosan kiderül. A következő problémánk az oxigén. Gim
beszámolója szerint maximum fél évig húzzuk ki vele. Eddig nem is
igen foglalkoztam ezzel a témával, mert nem ezt tartottam a
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legfontosabbnak, viszont hirtelen értetlenkedve állok a dolog előtt. A
Remény oxigénkészlete évekre elég volt, mert a jó hatásfokú
széndioxid és egyéb szűrők miatt sokat vissza tudunk nyerni.
Miközben gondolkodom, behozom a hajótest vázlati képét és az
oxigéntartályok hibáit keresem. Bassza meg! Abba a rongyos életbe! mérgelődök, mert rájövök, hogy a hajó hasában elhelyezett
oxigéntartályok az ütközés közben sérülhettek meg. Most a
vészhelyzeti tartályról megy a levegőztetés. Ami, tényleg maximum
fél évig képes minket ellátni. Elgondolkodom, hogy vajon a Remény
javítása és az aknazárból való kijutás mennyi időt vehet igénybe?
Bárhogy is osztok-szorzok ez nagyon szűkös. Hiszen, ha ki is jutunk,
találnunk kell egy olyan bolygót ahol feltölthetjük a készleteinket, már
ha az oxigéntartályok egyáltalán javíthatóak. A biztonság kedvéért,
valami alternatív megoldást kéne találni, de hiába töröm a fejem, nem
jut eszembe semmi. Ki kell szellőztetni a fejemet és jól esne egy kis
kávé. Talán felpörgetné az agyamat is.
- Andi, megyek, csinálok egy kávét! Hozzak neked is? – kérdezem,
miközben csodás tolókocsimmal kifelé tartok.
- Köszi! Kérek,… de hagyd, megcsinálom én! – válaszol, és már állna
fel, hogy helyettem elkészítse.
- Nem kell, majd én, csináld nyugodtan a dolgod. – hárítom el
kedvességét. Szükségem van arra, hogy tegyem a dolgom, meg
egyébként is, bőven eleget tettél már értem drága barátném.
- Rendben, Ell! Ha lehet, fahéjasat kérek. - szól utánam mosolyogva.
- Tudom babám, hogy azt szereted! Mindjárt hozom. - kiáltok vissza a
vezérlő ajtajából.
Az étkező és egyben konyha, lényegében a vezérlő háta mögött
található. Talán leginkább egy amerikai konyhás nappalihoz hasonlít,
annyi különbséggel, hogy kör alakú. A bejárattól jobbra található a
hajó ugyan kicsi, de ultramodern konyhája. Engedek vizet a forralóba
és azon gondolkodom, hogy mennyire szuper ez a hajó. Még
vezetékes víz is van. Ráadásul mindent, mindenből visszanyerünk. A
mosogatásra, fürdésre használt vizet, illetve a levegőből kicsapódó
párát is hasznosítjuk. Kicsit ugyan undorítónak tűnik, de még a
vizeletet is megtisztítjuk és visszatápláljuk a víztározóba. Még a vizet
melegítem, előveszem az ízesített instant kávékat és azon
gondolkodom, mennyivel jobb is a mi dolgunk most, mint az
űrkorszak úttörőinek. Mi itt, a Remény fedélzetén kis túlzással, olyan
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körülmények között élünk, mintha odahaza lennénk. Kiöntöm a
bögrékbe a forró vizet, és míg kavargatom a kávéport, jön a
megvilágosodás. VÍZ! Hát persze, hogy nem jutott ez eddig az
eszembe! Az űrhajózás kezdetén, vízből nyerték ki az oxigént.
Szétválasztották elektrolízissel a hidrogéntől, és meg volt oldva az
oxigénszükséglet. A mai csillaghajók esetében, viszont már ésszerűbb
volt az oxigén cseppfolyósítása. Nincsenek már életveszélyes
kilövések, mint a kezdetekkor. Na, meg persze ne felejtkezzünk el a
nitrogénről sem, ami szintén alapfeltétele az életbe maradásunknak, de
hál’ istennek a nitrogéntartályok sérülésmentesek maradtak.
Induláskor teljesen fel voltak töltve a hajó készletei. A vízkészletünk
is számottevő, mert öt darab száz köbméteres tartálynyi van belőle.
Szükség esetén, az egyik tartálynyi vízből elő tudjuk állítani a kellő
oxigénmennyiséget. Mennyire hálás is vagyok, most azért a rengeteg,
szigorúan vett óráért a Marson. Szinte belénk verték a tudást az élet
minden területéről. Kis csapatom hamar a Marsi bázis középpontjába
került. Mint később kiderült, az eredetileg nekünk szánt éves
kiképzési anyagot, már az első fél évben teljesítettük és
túlszárnyaltuk. Persze, nem mindenki jeleskedett minden tantárgyban,
de ez szerintem nyilvánvaló és várható volt. Épp azért alkottunk, egy
nagyon jól működő csapatott, mert kiegészítjük egymást.
Elmosolyodom, amint a biológiára és a matematikára gondolok.
Mennyit baszogattak a tanárok, hogy vegyem komolyan és figyeljek
oda. Nem tehetek róla, de a biológiából leginkább az ember
szaporodása érdekelt. Na, persze mentségemre legyen szólva, ezzel
nem csak én voltam így. Ugyan nem voltam sem matekból, sem
biológiából rossz tanuló, de nagyon nem az én világom volt.
Egyszerűen, nem tudott lekötni. Ellenben, Andi volt az, akit ez a
tudományág mindennél jobban izgatott, sokszor bámulta tátott szájjal
az előadó tanárt, amint sejtekről, fehérjékről, kromoszómákról, RNSekről, DNS-ről vagy épp génekről volt szó. Engem mindig is jobban
izgatott a fizika, asztrofizika és természetesen az atomfizika. A
biológiához való hozzáállásomat kellően jól jellemzi, hogy a mai
napig nem tudom kimondani a szót, hogy dezoxiribonukleinsav.
Tehát, marad számomra egyszerűen DNS. Hozzáteszem, Gim sem
volt semmi. Szinte hihetetlen, hogy mennyire penge volt a tudása
matekból és kémiából. Sokszor leesett az állam, amikor olyan
matematikai képleteket oldott meg, amikhez nekem lövésem sem volt.
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Kijelenthetem, hogy Gim egy matekzseni, és ezt szerénytelenség
nélkül állíthatom, hiszen a kor legnagyobb tudósait is bármikor
kenterbe verte. A fiúk meg szinte magától értetődően a gépészethez
kapcsolódó dolgokban jeleskedtek. Nem nagyon volt olyan, amit ne
tudtak volna összehozni vagy megjavítani. Azért hozzáteszem, annyi
tudást vertek belénk, hogy bármelyikünk simán taníthatna
egyetemeken bármilyen tantárgyat. Ja, és nem csak felületes tudást
kaptunk, hanem igazán mélyenszántót. Ezen a hajón mindenki többet
tud, jóval többet, mint az emberiség 99%-a. Mégis, ami ezeket a
srácokat megkülönbözteti a földi koponyáktól az, az a nem
elhanyagolható különbség, hogy a csapatom tagjai, nem csak
elméletben vannak a képzeletbeli dobogó tetején, hanem gyakorlatban
is. Ha kell katonák, ha kell tudósok, de ami a legfontosabb, hogy
nagyon jó emberek. Csak sikerült az ezredes terve! Egy katonaként és
tudósként is együttműködni tudó, a jég hátán is megélő csapat
létrehozása. Talán, épp ezért is vagyok jövőnket nézve optimista, mert
ismerem képességeinket és elszántságunkat.
- Hozod azt a kávét Ell, vagy valami baj van? – kérdi Andi kikiabálva
a vezérlőből.
- Viszem, viszem! - válaszolok és a kávékat egy tálcán az ölembe
rakva, elindulok rokkant kocsimmal a vezérlő felé. – Na, megjöttem
babám! Bocsi, de elgondolkodtam. - válaszolok, miközben begurulok
a vezérlőbe és átnyújtom Andinak a még hála istennek meleg, fahéjas
kávéját.
- Na, azt gondoltam, hogy valami ilyesmi van a késésed mögött! –
mondja, miközben belekortyol a kávéjába és teli képpel vigyorog rám.
Köszi, Ell! Na, és mesélj, mibe mélyedtél, már el megint annyira?
- Azt hiszem, megoldottam az oxigén problémánkat. – válaszolom
vigyorogva döbbent tekintetét látva.
- Mi? Hogyan? Hiszen megsérültek az oxigéntartályok. –
értetlenkedik Andi.
- Igen! Ez így igaz, ugyan tiszta oxigénünk nincsen, de van oldott,
nem is kevés. Látom Andi értetlen ábrázatát és inkább besegítek neki,
hátha leesik a tantusz.
- Andi, nézd már meg, meddig vannak a víztartályaink? - mondom
neki és lelkem mélyén bízom benne, hogy nem sok hiányzik belőlük.
- Értem már... leesett! – lelkendezik örömittasan, miután rájött mi a
tervem.
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- Na, mennyink van?
- Ell, csurig vagyunk! Azok nem sérültek. Összesen, az adatok alapján
nagyjából négyszázötven köbméternyink van. Plusz mínusz pár
köbméter.
- Akkor, számoljunk egy kicsit. A hatékony létfenntartó
rendszerünkkel egy ember napi oxigénszükséglete fedezhető
félliternyi vízből. Ami azt jelenti, hogy a hét fős legénység naponta
durván három és félliternyi vizet használna el. Ez tíz nap alatt
harmincöt liter, száz nap alatt pedig három és fél köbméter. Ezennel az
oxigénellátás is megoldva! – szólok Andihoz önfeledten, hiszen simán
kibírnánk éveket is az űrben.
- Ell! Te egy zseni vagy! Ez senkinek nem jutott eddig eszébe. Látod,
nem véletlenül ijedtünk meg, mikor azt hittük elvesztettünk.
- Na, Andi, azért nem kell így magasztalni, nektek is eszetekbe jutott
volna, csak nagyon el voltatok foglalva más bajokkal. – válaszolom,
mert nem szeretem, ha különlegesnek tartanak. - Inkább mond, hogy
állsz a kommunikációval?
- Még van mit csinálni, de szerintem jó lesz, ez is. Az adókat a
rendszer újra telepíti és nagyjából, még egy óra mire végez. Tudod, itt
sok apró egységet kell összhangba hozni.
- Persze, tudom! Nagyon összetett rendszer a kommunikáció.
Mindenesetre, még a végére nem ér, addig várakozó állásponton
vagyunk. Szépen lassan, látjuk már a karbantartások, javítások végét.
Ha, minden jól megy és lesz merre indulnunk, nagyjából két hét
múlva indulásra készen lehet a Remény!
- Így igaz Ell, és megmondom őszintén, pár napja még egyáltalán nem
voltam bizakodó. Sőt, talán életemben először, reménytelennek
éreztem a helyzetünket. Mióta visszatértél ez gyökeresen
megváltozott. Neked hála, újra van reményünk és célunk. Nyugodtan
beszélhetek a többiek nevében is, mert mindannyian ugyanúgy érzünk.
- Drágám, ne beszélj ilyeneket, hiszen ti sokkal több mindenre
vagytok képesek, mint én. Szinte, mindenben okosabbak vagytok. Itt
vagy például te a biológiából. Vagy, Gim matekból, de itt van Gabi is,
akinek a tudása fényévekkel az enyém előtt jár számítástechnikai
rendszerekből és még sorolhatnám a többieket is. Nem én miattam
értetek el bármit is, hanem magatok miatt.
- Ez nem igaz, Ell! – válaszol halkan Andi.
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- Abban igazad van, hogy nem csak miattad értük el, amit elértünk,
hanem magunk miatt, de te voltál az, aki mindig irányította, vezette
ezt a csapatott. A csapat tagjai szuperek, ha megmondják nekik, mit
csináljanak, és akár erőn felül teljesítve is, de megoldják. Viszont
ehhez te kellesz, mert te vagy az, aki olyasmit is meglátsz, amit mi
nem. Mi mindannyian a problémát ugyan látjuk, de a nagy
összefüggéseket, még ha sokszor oly nyilvánvaló is, nem. Úgy
gondolom, benned megvan az évezredes tudás, ami mindig kisegít
bennünket.
- Ugyan már Andi, milyen évezredes tudásról beszélsz? Ne beszélj
már butaságokat.
- Ell, ez nem butaság. Emlékszel? Mondtam tegnap, hogy utánanézek
még ennek-annak?
- Persze! Emlékszem. Miért, minek néztél utána?
- Hol is kezdjem? – kezd neki, de mintha gondolkodna, szünetet tart.
- Andi, az elejéről, mert semmit nem értek.
- Rendben, akkor kezdem az elejéről. Tehát, mikor beszélgettünk az
ősökről, a vírusról, a bányáról, eszembe jutottak a Marson töltött évek
és talán annak is a kezdete az első napok. Illetve, eszembe jutottak a
gének és azokon keresztül a reinkarnáció.
- Na, nem igazán értem, mit is akarsz kihozni ebből. - vágok közbe
értetlenül.
- Várj! Mindjárt megérted. – folytatja Andi nyugodt hangon.
- Szóval, ugyebár jöttek az álmaid egyből a baleseted után, amik eddig
nem voltak. Így van?
- Igen így, de ezt te is tudod!
- Ez volt az első, amit nem tudtam hová tenni. Biológus és orvos
vagyok, magyarázatot akartam találni arra, ami benned lejátszódik.
Tudod, szkeptikus vagyok, hiszem, hogy nem létezik természetfeletti,
csak olyan, amit nem ismerünk.
- Igen Andi! Tudhatod, hogy ugyanezen az állásponton vagyok én is.
- Tudom, - válaszol Andi, majd tovább viszi okfejtését - de folytatva
gondolatmenetemet zavart a tudat, hogy te olyan dolgokat álmodtál
meg, amikről nekünk fogalmunk sem volt. Elsőnek arra gondoltam,
hogy talán lehet egy kollektív tudat közöttünk, és ami bennünk
lejátszódik, azt te is érzed. Ezt gyorsan elvetettem, pont az imént
említettek miatt, hogy olyat is tudsz, amit mi nem. Majd ugye jött a
beszélgetésünk és kezdett kirajzolódni előttem a kép, hogy talán rossz
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felé is keresgéltem. Mi van Ell, ha te és mi, akik a Remény fedélzetén
utazunk, az ősök reinkarnációi vagyunk?
Teljes döbbenet! Igazán elakad a szavam. Andi mostanában olyanokat
ér el nálam, amit eddig még soha senki.
- Andi, de ezt miből gondolod? - kérdezem megrökönyödve. Van rá
valami halvány kis bizonyítékod?
- Ell, azt kell mondjam van, és ki is térek rá.
- Hidd el, nagyon kíváncsian várom. - válaszolom, de alig tudom
leplezni zavaromat.
- Kezdjük a legelején, és menjünk vissza teljesen az akadémiáig.
Emlékezz vissza, hogy miként is találkoztunk és milyen gyorsan
barátok lettünk, pedig abban a helyzetben másképp is alakulhatott
volna. Ilyen gyors barátság, ha van is, iszonyatosan ritka. Már
önmagában ez feltételeztet némi sorsszerűséget. Aztán jött ugye a
Mars. Már akkor is említettem, hogy nem értem én ezt az egészet,
mikor relatíve nagyon gyorsan hozzászoktunk a Marsi
körülményekhez. Az alacsony légnyomás és oxigénhiány nem játék,
mi mégis kibírtuk. Akár, ide sorolhatnám a nagyon nagy fizikai
igénybevételt is, amit ott átéltünk.
El kell ismernem okfejtése helyességét. Olyan nincs, hogy egy csapat
gyerek, szuperhősöket megszégyenítő erőkkel rendelkezik. Márpedig,
a Mars bányáiban nem kezdőként viselkedtünk. Eszembe jutnak az ott
történtek. Leginkább Peti mondata, aki tudta, hogy előttünk lesz egy
járat a gázrobbanáskor. Amint végigfut mindez az elmémen, Andi már
folytatja is.
- Erre jött, most a baleseted. Olyanokat álmodsz, vizionálsz, amit nem
tudok hová tenni. Álmaid helyesek, épp ezért nem gondolnám, hogy a
fejsérülésed következménye. Elérkeztünk elméletem végére. Szinte
biztosra veszem, hogy nem a véletlenek sorozata hozott minket össze,
és még kevésbé a véletlennek köszönhetjük, hogy itt vagyunk. Tartom
álláspontomat, és szerintem mi az ősök egy csoportjának az
újjászületései vagyunk. Pontosan ezért jönnek, jöhetnek elő segítség
gyanánt vészhelyzetben a génekben tárolt ezeréves információk.
- Andi! Tegyük fel igaz a teóriád és még azt kell mondanom igazad is
lehet, de... Egy! Van erre vonatkozó bizonyítékod? Másik! Ha már
reinkarnációról beszélünk, miért mindig csak a tudás van a
középpontban és a személyiség miért nem?
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- Ell! A második kérdésedre egyszerű a válasz! A génjeink
evolúciójában nem a személyiség a lényeg, hanem a tudás. A bennük
tárolt tudás segíti a fejlődésünket, életben maradásunkat. Nem tudom
biztosan, mert ugye erre nincs bizonyítékom, de valószínűleg a
személyiségi jegyek is átvivődnek. Mind a külső, értem ez alatt a
hajszínt, szemszínt, arcvonásokat satöbbi. Mind a belső jegyek, ami
alatt jelen esetben a lelki személyiséget értem.
- Rendben Andi! Az első kérdésemre, akkor sem tudtál választ adni.
Ez, akkor lenne igazán nagy felfedezés, ha lenne rá bizonyíték.
- Ell! Már van bizonyítékom! Ugyan még ellenőriznem kell másokon
is, de azt hiszem, megvan a bizonyíték, amit szeretnél. - válaszol
mosolyogva, miközben döbbent arcom kémleli. Értetlen, sőt talán
bamba ábrázatomat látva folytatja. - Mivel benned vannak a
nanobotok, lefutattam egy genetikai térképet rajtad, Ell. A Remény
számítógépein megvannak az ős génminták lenyomatai és
összevetettem a tiéddel, majd egy Földi átlag emberével.
Az átlagember géntérképe csak 98%-ban hasonlít az ősökéhez, még a
tiéd barátném 99.999999999999 % .
- Andi... ! - válaszolnék felvetésére, de nem tudok, nem tudom, mit
mondjak. Nagyon sokfelé kezd el cikázni az agyam. Egyrészt nem
igazán ért meglepetésként a dolog, másrészt meg nagyon is váratlanul
ért. Ez a helyzet, ugyan sok mindent megmagyaráz, de sok kérdést fel
is vet. Ha, ez tényleg igaz, márpedig Andinak lehet hinni, akkor mi a
jobb a legénységnek, ha tudják, vagy inkább az, ha nem? Tartok attól,
ha megtudják, már nem önmagukban fognak bízni. Könnyen hihetik
azt, hogy nem önmaguk irányítják a sorsukat és ez bomlasztóan
hathat. Kitisztulnak gondolataim és már készek a kérdéseim.
- Andi! Csak engem vizsgáltál meg, vagy mást is?
- Ell, rajtad kívül magamat. Az én eredményem is ugyan az, mint a
tiéd.
- Mit gondolsz erről, Andi? Szerinted, akkor mi irányítjuk a sorsunkat,
vagy csak sodródunk a nekünk szánt úton?
- Ell! Véleményem szerint semmi sincsen megírva. Viszont gyanítom,
valamiért ezt az utat végig kell járnunk. A génjeinkben tárolt
információ ugyan segítségünkre lehet bizonyos helyzetekben, de a
döntéseinken és saját magunkon múlik merre haladunk.
- Andi! Kérlek, szűrd le a többieket is. Ha mindez fedi a valóságot,
akkor mindenkinél ugyanennek az eredménynek kell kijönnie. Illetve,
150

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

nagyon fontos! Amiről most beszéltünk az bizalmas információ. Senki
nem tudhatja még meg a hajón.
- Miért Ell? Nem értelek. - kérdezi döbbenten Andi.
- Azért babám, mert nem szeretném, hogy a többiek
összezavarodjanak. Amint meglesznek az eredményeik és
elérkezettnek látom az időt, tájékoztatom őket. Nem szeretném, ha
arra a téves megállapításra jutnának, hogy egy felső hatalom irányítja
a sorsukat. Ezt nagyjából annyira károsnak tartanám, mint a
vallásokat. Nem olyanokra van szükségünk, akik valami nagyobb
hatalomban bíznak, hanem olyanokra, akik magukban bíznak. Ebből a
helyzetből csakis együtt vezet kiút. A vallásokat, meg tudod, mennyire
gyűlölöm. Nem felemel, hanem elbutít, nem ösztönöz, hanem
visszafog. Nem a hittel van a bajom, ezt tudhatod nagyon jól. Hanem
azzal, hogy kollektíven birkává változtatja az embert és elveszíti a
saját magába vetett hitét. Nem hiszem, hogy e miatt változna a
legénység hozzáállása, de nem szeretnék ebben a helyzetben
kockáztatni Andi. Túl sok mindenen megyünk keresztül és nem
tudom, tudhatom, kiből mit hozna ki ez az információ. Remélem
megértesz.
- Értelek Ell, és igazad van. Nem szólok senkinek. Majd kitalálok
valamit, miért vannak a vizsgálatok.
- Köszönöm, hogy megértesz! - válaszolok hálásan Andinak.
- Nincs mit! A döntéseidben, én teljesen megbízom. Nincs miért ne
bíznom és eddig nem is adtál az ellenkezőjére okot.
- Köszönöm, babám!
Beszélgetésünknek a számítógép vet véget, mert jelzi, hogy befejezte
az adók újratelepítését.
- Na, nézzük, mire jutunk! - szólok Andihoz, és kíváncsisággal vegyes
izgalommal kezdünk neki a kommunikáció újraindításának.
Szinte örökkévalóságnak tűnik, mire a kommunikációért felelős
számítógép újraindul. Feszülten várjuk a szoftver első lépéseit. Vajon
mi fog történni? Lassan, csigalassúsággal, de úgy néz ki minden
rendben. Életre kelnek az adók és a vevők is.
- Andi, nézzük van-e valami? Kaptunk-e üzenetet valahonnan? kérdezem izgatottan.
Andi finoman hangolja a beállításokat és frekvenciákat, mire egyszer
csak a gép jelez, hogy üzenet érkezet.
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- Ell! Van itt valami. Viszont tutira nem a Földről jött. - szólal meg
Andi csodálkozó hangon.
- Mit találtál?
- Valami üzenet, de teljesen más a kódolása, mint a Földről
érkezőknek, ráadásul ismétlődik.
- Meg tudod nyitni?
- Szerintem igen, de karanténozom, nehogy kárt tegyen a gépben.
- Helyes! Én is így gondoltam. - válaszolom, miközben az
izgatottságtól észre sem veszem, hogy kiszállok a rokkant kocsimból
fájdalmat nem érezve és Andi mellé állok. Ekkora a gép elvégzi a
dekódolást és megnyitja az üzenetet. Az üzenet jól láthatóan egy hang
vagy videó fájl. A kapott fájl hang alapú, amiből nagyjából egy
kukkot sem értünk, bár mintha pár szót felismernénk belőle, de ez
lehet, csak érzéki csalódás. Szerencsére, egy feliratban megjelenítik az
elhangzottakat. Szemlátomást az It’senek írásával. A nagyjából
ötperces bevezető eltelte után, vált a kép és egy animáció látható, ami
a galaxisunkat ábrázolja és körülötte az aknazárat. Mérete jóval
nagyobb, mint azt gondolni, vagy feltételezni mertük volna. Csapdába
esve mutat egy hajót a karanténban és láthatóan elmagyarázza, hogy
nincs értelme erőlködni. A záron, nem juthat át, senki és semmi. Aki
megpróbálja annak halál és pusztulás lesz az osztályrésze. Csakis
visszafelé vezet egy lehetséges út. Mutat is egy alternatív útvonalat.
Mindenesetre érdekes, mert nem annyi a teendője a csapdába esett
utazónak, hogy sarkon forduljon, hanem az aknazár sugárirányát
követve el kell jutnia egy pontig, amit nulla pontnak neveznek, és csak
onnan térhet vissza. Megint vált a kép és megjelennek kézzel írott
egyenletek, számsorok. Jól láthatóan, csak az egyenlet eredményes
megoldását követően nyílik meg az út az It’senek által nulla pontnak
elnevezett koordinátáig.
Amint az üzenetnek vége szakad, csend telepedik a vezérlőre.
Meredten bámuljuk az immár sötét monitort. Nem tudom, Andiban mi
zajlódhat le, de engem letaglózott az üzenet. Bár a szöveget nem
értettük, de a látottak is kellően hatásosak voltak. Hirtelen, az általunk
vélt elképzelés, legalábbis egy része valósággá vált. Amennyiben
sikerül lefordítanunk az üzenet elejét, akkor kaphatunk teljes képet és,
akkor vonhatunk le messzemenőbb következtetéseket. Kis idő után,
Andi töri meg a csendet.
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- Ell, azt hiszem igazunk volt! - mondja a valóságtól talán kicsit
megrémülve.
- Igen! Nagyon úgy néz ki. – válaszolok kissé zavartan, még mindig
az üzenet hatása alatt. - Andi, ki tudod merevíteni az üzenet végét,
ahol az egyenlet illetve a számsor van?
- Persze! Máris! Készen van! – mondja, miközben újra megjelenik a
monitoron az üzenetben lévő egyenlet.
- Neked nem ismerős ez Andi? - kérdezem, mert valamiért az egyenlet
alakja ismerős, bár a rajta szereplő betűk nem. Az It’senek nyelve
érdekes, mert a betűik teljesen mások, mint a mieink, viszont a
számokat ugyanúgy jelölik.
- Ell! Akár hogyan is nézem, nekem nem ismerős. Sőt, igazán
fogalmam sincsen, mi lehet ez.
- Andi, hangosíts ki a belső rendszeren.
- Rendben Ell! Beszélhetsz.
- Figyelem! Figyelem mindenkinek a hajón. Itt a parancsnok beszél.
Azonnal fejezzétek be amit csináltok, és jelentkezzetek a vezérlőben.
Fontos információkra tettünk szert, amit mindenféleképpen meg kell
osztanom veletek. Üzenet vége.
- Ell! Most mi a terved? – kérdezi Andi.
- Tájékoztatok mindenkit a fejleményekről és bízom benne, valakinek
ismerős lesz ez az egyenlet, csakúgy, mint nekem. Babám, az üzenetet
próbáld már meg lefordítani. Elvileg van egy fordítóprogramunk.
Ugyan vannak hibái, nem is kevés, mindenesetre remélem, a lényeget
ki tudjuk silabizálni a fordításból.
- Már csinálom is. Nagyon kíváncsi vagyok én is mit tartalmaz a teljes
üzenet.
Fel s alá járkálok a vezérlőben, még mindig az adrenalin által
feltuningolt állapotban, észre sem véve, hogy a kommunikációs
monitorhoz hajolgatástól felszakadt egy kicsit a sebem és a belőle
szivárgó vér lassan átáztatja a felsőmet. Elsőként Gabi érkezik a
vezérlőbe.
- Parancsnok, mi van? Baj van? - kérdezi izgatottan.
- Gabi, nincs baj, de mielőtt belekezdenék, megvárjuk a többieket.
Addig nézd ezt az egyenletet. Nem ismerős számodra? – szólok hozzá,
miközben kirakom a képet a főképernyőre. Míg Gabi az egyenlettel
van elfoglalva, befut a vezérlőbe Zsolti is, a szó szoros értelmében.
- Vagyok parancsnok. - szólal meg a futástól zihálva.
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- Köszönöm Zsolti! Nézd már meg ezt az egyenletet. Nem ismerős? –
kérdezem tőle is, miközben a főmonitorra mutatok. Szinte épp
befejezem a mondatomat, mire megérkezik Peti és Robi!
- Vagyunk parancsnok! - felelik szinte egyszerre.
- Gim? Merre van Gim, fiúk? - kérdezem csodálkozva.
- Mindjárt jön ő is parancsnok, csak a hajó végében volt, mikor
szóltál.
- Rendben! Srácok, nektek is ugyanazt tudom mondani, mint a
többieknek. Nem ismerős valahonnan ez az egyenlet? - és szintén a
főképernyőre mutatok. - Nos, valakinek valami ötlete? Zsolti? Neked
sem ismerős?
- Sajnos nem parancsnok. Lövésem sincs, mi lehet ez így hirtelen.
- Nekem valamiért ismerős, de nem tudom, nem jut eszembe hol
láttam, vagy találkoztam formailag nagyon hasonló egyenlettel. válaszolom és borzalmasan bosszant, hogy bár ismerős nem tudom
honnan.
- Talán, – kezd neki Gabi – de nem, mégsem, az nem lehet. - dünnyög
az orra alatt. Ekkor toppan be Gim.
- Vagyok babám! Mi a helyzet? - kérdezi izgatottan, miközben látva a
többiek meredt tekintetét a főképernyőn lévő egyenletre, közelebb lép
és megszólal.
- Mi a fenét néztek annyira ezen a képleten? - kérdezi csodálkozva.
- Azt babám, hogy mi lehet ez? Nincs ötleted? Ismerős, de… nem
ugrik be honnan.
- Ne hülyéskedj már Ell! Nem ismertek meg egy hélix térgörbe
egyenletet?
Mindenki tekintete a döbbenettől Gimre mered. Nagyjából olyan a
szitu, mint a suliban, amikor a megoldást senki sem tudta, csak az
osztály strébere. Ami, gondolom nagyon zavaró lehet számára, mert
látszik, kezdi magát kényelmetlenül érezni és kis idő elteltével ennek
hangot is ad.
- Mit bámultok? Most mi van? - kérdezi mérgesen.
- Andi! Te sem tudod!? - kérdezi számon kérően Gim.
- Na, honnan kéne tudnom? – kérdez vissza kissé mérgesen Andi.
- Hát, abból gondoltam, hogy tudod, mert biológus vagy és az
egyenlet szerint ez egy spirál, amit te jól ismersz.
- Milyen spirál Gim? Ne idegelj már kérlek!

154

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

- Hát a DNS! - böki ki mérgesen Gim, majd folytatja - az egyenlet
szerint ez egy DNS-hez hasonló spirál.
Döbbenetemben Andira nézek. Mikor találkozik a tekintetünk, abban
minden benne van. Szavak nélkül is értjük egymást. Szinte minden
kezd beigazolódni, amiről beszéltünk. Viszont, a számsorra nem
kaptam még magyarázatott, így felteszem a kérdést Gimnek.
- Gim, figyelj, igazad lehet. De, ha ez egy térgörbe egyenlet, mik azok
a számok alatta, olyan összevissza macskakaparással?
- Hát a kiinduló adatok, mint a menetemelkedés, a sugár, a helyvektor,
illetve az x, y, és z egységvektorok. Most ugyan más a betű jelölés,
így nem tudom mi az amit, vagy amiket keresünk. Mellesleg, ezt akár
én is írhattam volna, pont ugyan így írom a számokat. – feleli
vigyorogva, miközben közelebb lép a monitorhoz. – Jé, nézzétek már!
Én is pont így írom a nyolcast meg a vesszőket. – feleli, miközben a
számsorban található nyolcasra mutat az ujjával. Honnan van ez az
egyenlet Ell? – kérdezi csodálkozva.
Hát persze! Basszuskulcs. Leesett a tantusz és hatalmasat koppant.
Ezért volt ennyire ismerős. Nem az egyenletet ismertem fel, hanem
Gim, érdekesen fura kézírását. Most már emlékszem! A Marson
láttam sokat az ilyen matematikai megoldásait. Már meg sem döbbent
túlságosan az a tény, hogy nagy valószínűséggel ezt, Gim őse írhatta
le ezért ez a nagy hasonlóság.
- Ell? Figyelsz? – kérdezi Gim.
- Persze, csak elgondolkodtam.
- Mi ez a képlet és honnan van? - kérdezi, miközben az egész csapat
kérdőn rám tekint.
- Nos, srácok, akkor térjünk a lényegre. Sikerült Andival
megjavítanunk a kommunikációt és miután újra működőképes lett, ezt
az üzenetet kaptuk. Andi kérlek, játszd le.
- Ok, Ell!
- Nézzétek srácok, és mondjátok el a véleményeteket.
Csapatom tagjai feszülten figyelnek, míg az üzenet tart, majd nyomot
csend telepedik a vezérlőre. Mindenki gondolataiba mélyed. Majd
Zsolti töri meg a csendet.
- Parancsnok! Számomra döbbenetes, hogy az elmélete beigazolódott
az aknazár kapcsán, de örülök ennek az üzenetnek, mivel egyben
kiutat is mutat.
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- Így van! Amint látjátok, létezik kiút. Természetesen sok munka vár
még ránk, mire a Remény, indulásra készen lesz. Nagyon sok más
dolog is van, amit majd szeretnék megosztani veletek, de kérek
mindenkit, legyen türelemmel. Most, elég annyit tudnotok, hogy az
Andival közösen kigondolt lehetséges elmélet, úgy tűnik, valóssággá
válik. Nagyon úgy néz ki, hogy a Földön tomboló génkárosító vírus,
már létezett a múltban is. Sőt nem csak létezett, hanem sokkal
súlyosabb tüneteket produkált. A kevés számú immunis pedig nem
tehetett mást, mint karantén alá vette a teljes galaxist. Lehet,
meglepődtök azon, amit most mondani fogok, de az eddigi adatok
alapján az It’senek és az ősök ugyanaz a faj voltak. Tőlük
származunk! Mi vagyunk a leszármazottaik! Az It’senek egy kisebb
csoportot alkottak az ősökön belül, akik próbálták megállítani a
fertőzés terjedését, illetve gyógymódot próbáltak keresni rá. Sajnos az
eddigi adatok alapján sikertelenül. Van kérdésetek?
- Igen, babám lenne! - szólal meg Gim.
- Mond, barátném!
- Értem én, hogy a múltban is létezett ez a fertőzés, de azt fel nem
foghatom, miért kellett ekkora méretű karantént építeni.
- Kérlek Andi, vezesd le a többieknek is az ősi vírus borzasztó
hatásait.
- Rendben, Ell! Szóval figyeljetek! – kezd neki mondandójának.
Míg Andi tájékoztatja a többieket a vírus múltbéli génkárosító
hatásáról, addig én csapatom tagjait fürkészem. Kíváncsian próbálom
megfejteni arcvonásaik, mimikájuk alapján, mi is zajlódhat le a
lelkükben. Úgy érzem nincs gond, senki sem csüggedt és reménytelen.
Minden esetre, még nem látom elérkezettnek az időt, hogy a
reinkarnációval kapcsolatban beavassam őket. Ki tudja, vajon ez az
üzenetben megadott útvonal hová vezet? A leghalványabb sejtésem
sincs, mi vár még ránk. Az üzenet viszont felerősítette bennem a
remény érzetét a Turult illetően. Valószínűleg ők is megkapták és
lehet, már el is indultak visszafelé. Gondolataimból, Andi ránt vissza a
valóságba.
- Ennyi srácok, nagyvonalakban! – fejezi be ismertetőjét Andi.
A hallottak láthatóan megdöbbentették társaimat.
- Nos, most már ismeritek nagyjából az előzményeket. Nem tudom mi
vár ránk, de szerintem koránt sem vagyunk még a történet végén.
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Mindenféleképpen számítok még próbatételekre, hiszen hallottátok, a
fertőzöttek intelligenciája megmaradt. Márpedig, ha bent akarták
tartani őket, akkor azt csakis cselesen tehették.
- Parancsnok, nekem lenne egy kérdésem. – szólal meg Gabi.
- Mond, kérlek.
- Akkor, most hogyan tovább? Ha itt a képlet és a kiút biztosítva lesz,
foglalkozzak még a gömbök feltérképezésével?
- Természetesen Gabi! Az üzenet érkezése nem befolyásolja a
teendőket. Mint említettem, nem bízok az egyszerű kijutásban. Ha
mégis úgy lenne, akkor sem szeretem a meglepetéseket, tudni
szeretném mivel állunk szemben. Gondolom megérted, megértitek?
- Igen Ell, persze. - válaszolja Gabi. - Viszont parancsnok, tisztelettel
megjegyezném, lehet, a gömbök vizsgálata helyett, a navigációval
kellene foglalkozunk, hiszen, hiába jó is ez a képlet, ameddig nem
tudjuk merre vagyunk, az egyenletet sem alkalmazhatjuk. Márpedig a
készleteink végesek. Értem elsősorban ez alatt az oxigén
ellátottságunkat.
- Értem a felvetésedet, és meg is kapod a válaszomat rá! Jelen esetben
a hajó állapota a következő. A pajzsunk, köszönhetően Robi, Gim és
Peti áldozatos munkájának működőképes. Amennyiben jól haladnak,
három-négy napon belül készek az átalakítással és jobb lesz, mint
valaha. Zsolti, te nagy valószínűséggel befejezed a széndioxid szűrők
javítását, így nem pocsékolunk további drága oxigént. A
kommunikációt sikeresen helyreállítottuk, de mindannyian tisztában
lehetünk vele, hogy a Földről nem számíthatunk segítségre. A
navigációnak pedig, Andi hathatós segítségével megtaláltuk a baját.
Ha minden jól megy, nagyjából egy hét múlva minden fontos rendszer
száz százalékon üzemelni fog és nem marad más hátra, mint a hajó
külső sérüléseinek helyreállítása beleértve a normáltér hajtóműveket.
Tehát, van időnk bőven.
Látom a többiek arcán a csodálkozást, hogy máris mennyire jól
haladtunk a javításokkal. Nem gondolták volna, hogy ilyen gyorsan
meglesznek a hibák. Hozzáteszem, én sem bíztam benne, de örülök,
hogy így alakult.
- Ja, és még egy nagyon fontos dolog, amit majdnem kifelejtettem. Az
oxigén miatt ne aggódjatok. Az a probléma megoldható.
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- Parancsnok már elnézést, de az oxigéntartályaink megsérültek.
Minden oxigénünk oda, csakis a vészhelyzeti tartály maradt épen. reagál előbbi szavaimra Gabi.
- Tisztában vagyok a helyzettel és tudom, hogy a tartályok sérültek.
Viszont elfelejtkeztek egy aprócska tényről, hogy rengeteg vizünk van
a tározókban. Annyi, hogy évekig biztosítani tudjuk a szükséges
oxigénellátást. Kielégítő a válaszom Gabi? – kérdezem érdeklődve,
miközben kedvesen mosolygok rá. Látom, amint szavaim lecsapódnak
a többiek elméjében. Ahogy végiggondolják, úgy ül ki széles mosoly
az arcukra.
- Elnézésed kérem Ell, bocsi, hogy annyira erőszakos voltam. - szólal
meg zavartan Gabi.
- Semmi baj! Sőt, örülök, ha kérdeztek és javaslatokat adtok.
Mindenki véleményét tiszteletben tartom.
Ne feledjétek, ugyan eredeti célunk a Turul megtalálása volt, de nem
mehetünk el az új fejlemények, ismeretek mellett sem. Nem
szeretnétek fényt deríteni az emberiség, az őseink múltjára? Gabi? Te
mit mondasz, hogy gondolod?
- Ell, teljesen igazad van. Ha már úgyis itt vagyunk, derítsük ki mi
történt az őseinkkel.
- Robi?
- Én veled vagyok parancsnok. Ahová mész, oda követlek.
- Peti?
- Ell, ha egyet megtanultam mióta ismerlek, csakis az, hogy veled
sosem unalmas az élet. Naná, hogy benne vagyok! - feleli örömittasan.
- Andi?
- Úgy gondolom nincs más választásunk, mint járni az utunkat. Tehát
gyerünk, és tudjuk meg a múltunkat. - válaszol elszánt arccal.
- Zsolti?
- Ell, parancsnok, úgy érzem ön, önök tényleg nem véletlenül tettek
szert a hírnevükre. Mióta csatlakoztam, azóta több minden történt
velem, mint egész eddigi életemben. Igen bevallom, voltak idők mikor
rettegtem attól, hogy meghalok, és hogy önök itt mindannyian őrültek.
Amint viszont jobban megismertem ezt a csapatott, és önt parancsnok,
bevallom minden vágyam az, hogy önökkel tartsak, akár mekkora árat
is kelljen fizetnem érte. Most már tudom, mi vezérli önt és őszintén
csodálom ezért. A válaszom tehát az, hogy fedezzük fel a múltunkat.
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- Mit is mondhatnék erre Zsolti? – kérdezem nevetve, majd folytatom.
- Azért nehogy azt hidd, hogy nem vagyunk őrültek, csak jól
álcázzuk! Igaz srácok?!
Hatalmas nevetésben tör ki a csapat és szemmel láthatóan jót tett a
többieknek is Zsolti kis beszéde. Úgy érzem, most jött el az a pillanat,
amikor igazán befogadtuk magunk közé. Amint a nevetés alább hagy,
folytatom beszédemet.
- Végezetül, de nem utolsó sorban, te mit gondolsz Gim? - kérdezem
tőle, miközben a szemébe nézek.
- Hát, mit is mondjak erre? - kezdi mondandóját teli pofával
vigyorogva, de vontatottan, hogy húzza az ember idegrendszerét.
- Hogy a picsába ne lennék benne Ell. Eddig is benne voltam minden
ötletedben, és ez most sem lesz másként. Tán azt hitted magadra
hagylak? Na, abból nem eszel! - feleli lelkesen és nevetve.
- Köszönöm nektek! – rebegem meghatódva.
A vezérlőt végre újra, a jókedv és kacagás tölti be. Amint
végigtekintek rajtuk, boldogság száll a lelkembe. Kicsit talán olyan
nekem a boldogságuk, mint egy anyának gyermeke érintése, ölelése.
Idáig is eljutottunk, és ami még fontosabb, mindannyian élünk. Nem
akarom a hangulatukat rontani, de nem bízom abban, hogy a kiút
innen egyszerű lenne. Abban meg még kevésbé, hogy a záron átjutni
gyerekjáték lesz. Most viszont nem is ez számít, hanem az, hogy rájuk
fér egy kis felszabadult kikapcsolódás. Elfáradtam és eléggé hasogat
az oldalam. Most veszem csak észre, hogy véres a felsőm. Nem
vészesen, de átütött rajta. Ijedten körbetekintek látja-e valaki, de
szerencsémre nem. Ha Andi meglátná, még visszaparancsolna a
gyengélkedőre, amihez semmi kedvem. Vajon mi a francot csináljak?
Valahogy úgy kéne megoldani, hogy ne vegyék észre. Aha, megvan,
szépen visszalavírozok a rokkant kocsiba. Amint újra beleülök a
kocsiba, magamra terítek egy plédet eltakarva átázott felsőmet.
Sikerült! Nem vették észre. Nagy kő esik le a szívemről. Ekkor Andi
töri meg a csendet.
- Várjatok! Elkészült a fordítás.
- Nézzük, akkor! Kíváncsi leszek, mit hozott ki belőle a fordító progi.
- szólalok meg.
- Akkor olvasom! – válaszol Andi és folytatja az üzenet
felolvasásával.
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- Ha ezt az üzenetet látja, valószínűleg a Megmentők által karantén
gyanánt létrehozott aknazárban ragadt. Célunk, fajunk megmentésére
szülőbolygónkon és galaxisunkban kudarcot vallott. Nem engedhettük
meg, hogy a galaxisunkban uralkodó poklot rászabadítsuk az egész
univerzumra. Valamikor, fajunk szépen fejlődött és meghódította
előbb naprendszerét, majd kirajzottunk a galaxisunkba benépesítve a
lakható bolygókat. Civilizációnkra büszkék voltunk és a magunkba
vetett hitt erősebb volt mindennél. A háborúink régen a múlt ködébe
vesztek. Az igazság az, hogy eltunyultunk, elpuhultunk, és amikor a
veszély felütötte a fejét, semmit nem tettünk ellene. Csak bambán
szemléltük pusztulásunkat. Galaxisunk felfedezése közben eljutottunk
egy bolygóra, ahol ránk, emberekre veszélyes vírust izoláltunk. A
vírus hatása leírhatatlan. A fertőzöttből minden emberi jó elveszik, és
mint egy démoni vadállat viselkedik. Az első áldozatai a vírusnak a
felfedezők voltak. Ugyan kezdetben szűk karanténokba zártuk a
fertőzötteket, de sajnos a kór súlyosbodásával egymásban tettek kárt.
Naiv vezetőinknek és polgárainknak köszönhetően, ezt követően a
fertőzötteket egy külön bolygóra költöztették állandó felügyelet
mellet. Társadalmunk úgy gondolta, hogy hiába erőszakosak, megilleti
őket az emberi bánásmód és a segítségnyújtás. Kezdetben, a vírus pár
hónap leforgása alatt leépítette a gazdatestet és menthetetlenül beállt a
halál. Legjobb tudósaink úgy vélték, megtalálták a vírus ellenszerét.
Hatalmas önbizalmukban variálták a vírus és az ember génjeit. Sajnos
azonban, nem ellenszert alkottak, hanem a vírus mutációját segítették
elő. Mint később kiderült, egy szupervírust hoztak létre akaratlanul is.
Az új vírus sokáig lappangott, lassan, évről évre fokozatosan irtotta ki
az emberi jót és csak az érdekek mentén működő csupasz gonoszság
maradt hátra. Egész génszekvenciákat írt át, az immár mutálódott
vírus. A karantén bolygón kezdték meg a gyógymódnak kikiáltott
kezeléseket. A kezdeti sikerek mindenkit meggyőztek. A szeretteikért
aggódók örültek, hogy megvan a csodaszer. A fertőzötteknél elmúlt az
állatias viselkedés és nem következett be a gyors leépülés, majd a
halál. Bár voltak zavaró előjelek, azzal senki nem törődött. Mindenki
kényelmesen hátradőlt, csak azt nem vették figyelembe, hogy a
karantén igencsak laza. A bolygón kezelt, elvileg gyógyult fertőzöttek
közül sokan kijutottak és az újfajta vírus szétterjedt az összes lakható
bolygón. Itt kezdődött fajunk hanyatlása. Mire évtizedekkel később
rájöttek a hibájukra, már késő volt. A fertőzöttek beépültek a
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vezetőtestületekbe és a végrehajtó hatalomba. Társadalmunkban
fokozatosan előjöttek, olyan rég elfelejtett fogalmak, mint önzőség,
gőg, hatalomvágy, erőszak. Az addig idilli civilizációnk, nem ismert
versengések, háborúk színterévé vált. Utópisztikus világunkra,
menthetetlenül bukás várt. Mielőtt társadalmunk polgárai egyáltalán
rájöttek volna, mi történik körülöttük, addigra már a lakosság fele
fertőződött. Szerencsére a népességünk egy kis része immunis volt a
fertőzésre, így voltak, akik segíthették munkánkat. (Eddig összesen
csaknem százmillió társunkat sikerült kimentenünk.) Ekkor alakult
szövetségünk is „Megmentők” néven. Célul tűztük ki, hogy
megpróbáljuk megállítani a fertőzést és gyógymódot találni rá. Sajnos
nem sikerült. Ellenállás kezdődött, hogy megakadályozza a fertőzöttek
térnyerését, de esélyük sem volt a győzelemre. Nem lehet harcolni és
betartani a szabályokat egy olyan ellenség ellen, akinek semmi sem
szent. Bár derekasan küzdöttek, mégis bukásra voltak ítélve. Az
utolsó, bolygóikon kitartó ellenállókat pedig nem kímélték a
fertőzöttek. Minden bolygót felperzseltek a teljes lakosságával együtt,
nem nézve, sem gyereket, sem asszonyt, sem öreget.
Sikertelenségünket látva, csak egy lehetőségünk maradt, megmenteni
civilizációnk maradványát. Terveztünk egy karantén rendszert, ami
áthatolhatatlan és automata hajókkal szétterítettük az aknákat a galaxis
körül. A fertőzésre immunisokat kimentettük, hogy velük
újraépíthessük civilizációnkat. A fertőzötteknek pedig biztosítottuk a
visszatérést, amennyiben a karanténban ragadtak. Bár, a
szörnyűségekért, amit műveltek megérdemelték volna a halált, de nem
mi akartunk lenni a bíráik. Éljenek, ha tudnak, viszont csakis a
galaxison belül. A sors kegyetlen iróniája, hogy miután nem maradt
mondvacsinált ellenfelük az immunisak személyében, az addig
összetartó fertőzöttek kisebb csoportokra váltak és folytatták öldöklő
harcukat, immár egymás ellen. Hol nyersanyagért, hol területekért és a
végén már a puszta létért. Mikor ez az üzenet készül, a galaxisban élő
több százmilliárd emberből már, csak néhány százmillió van életben,
és érezvén a saját maguknak okozott végzetet, folyamatosan
ostromolják a karantén védelmét. Valamikor csodás bolygóinkat
felperzselték a háborúk, mások elnéptelenedtek, még másokat
tömegpusztító fegyverekkel tettek lakhatatlanná. Senki és semmi
nincsen hatással rájuk. Mi, a Megmentők utolsó kis csoportja génjeink
manipulálásával, egy eddig jelentéktelennek tartott bolygón
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létrehoztuk fajunk kezdeti mását, ami elvileg már ellenálló a vírusra.
Minden igyekezetünk ellenére, csakis az ősi, lebutított génjeinket
tudtuk ellenállóvá tenni. Így számukra, mindent újra kell tanulni.
Becsléseink szerint, nagyjából százezer évnek kell eltelnie ahhoz,
hogy fejlődjenek, felfedezzék naprendszerüket és megtalálják a
számukra hátrahagyott ajándékainkat, tudásunkat naprendszerük
negyedik bolygólyán. A szülőhelyüket, Földnek neveztük el. Őszintén
bízunk abban, hogy elérik a fejlődésnek ezt a szakaszát és nem irtják
ki egymást a fertőzésnek köszönhetően. Terveink szerint rájuk
nézünk, és nem hagyjuk magukra őket. Ha kell, segítjük és tereljük
útjukon őket. Ha pedig ez az üzenet, most hozzátok szól, akkor
szívből örülök és bizonyítja, munkánk nem volt hiábavaló.
Amennyiben találkozni szeretnétek velünk, a kiutat magatoknak kell
megtalálnotok. Ebben nem lehetünk a segítségetekre, viszont minden,
amire szükségetek lehet, bennetek van, belétek van kódolva. Rajtatok
múlik, ki tudjátok-e hozni magatokból vagy sem. Végezetül! Bízunk
abban, hogy civilizációnk romjain egy új, életképesebb és sokkal
okosabb, a dolgokat a helyén kezelő civilizáció bontakozik ki. Egy jó
tanács a végére! Vigyázzatok utatokon, mert buktatók, csábítások,
gyűlölet és gyötrelem várhatnak benneteket. Ne feledjétek azt, ami
emberré tesz benneteket! Ha a szívetek és elmétek együttesen vezet,
eltaláltok hozzánk. Mi várunk rátok! Az alábbi képlet használatával
eljuthattok a senki földjére, majd visszatérhettek galaxisotokba.
Bárkik is vagytok, találjátok meg a békéteket és jó utat. Az utolsó
Megmentők csoportjának egyike!
Üzenet vége! - hangzik Andi elhaló hangja. – Ell, ennyi volt az
üzenet.
Dermedt csend telepedik a vezérlőre és hatalmas döbbenet. Kis
csapatunkat, talán túlzás nélkül állíthatom, sokkolta ez az üzenet.
Engem és Andit gyanítom azért, mert beigazolódott feltevésünk.
Hiába gondoltam azt, hogy felkészülten fog érni az igazság,… hát
nem. Erre nem lehet felkészülni. A többiek döbbenetét is értem,
hiszen lényegében minden előzmény nélkül rájuk szakadt a szörnyű
valóság, amit talán legvadabb álmukban sem gondoltak volna.
- Ez azért durva, srácok. - szólal meg kis idő elteltével izgatottan Gim.
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Nem gondoltam volna, hogy életemben választ kapok arra a kérdésre
létezik-e Isten vagy sem. Tudtuk jól, hogy az univerzum végtelenében
érhetnek meglepetések, de erre azért nem számítottam.
- Igen, - szólal meg Robi - ez a nem semmi. Szinte hihetetlen, hogy
részt vehetek a ma élő emberiség talán legnagyobb felfedezésében.
Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én szeretném tudni hol vannak,
és mi történt az őseinkkel. Parancsnok, mi a véleményed?
- Tudjátok jól, mi! - válaszolok elgondolkodva. Engem szintén izgat a
kíváncsiság. Szeretném őseinket megismerni és kérdezni tőlük.
Rengeteg kérdésem lenne hozzájuk. Leginkább az, hogy az utóbbi pár
ezer évben, miért hagytak magunkra minket. Miért engedték el a
kezünket?
- Én a mondó vagyok, ha már itt vagyunk, próbáljunk a kérdéseinkre
választ keresni. – szólal meg a mindig csendes Peti. - Mindazonáltal
megütötte a fülemet, hogy nem lenne egyszerű utunk. Gyanítom, még
rengeteg próbát kell kiállnunk, mielőtt felfednék magukat, de úgy
érzem ez az emberiség igazi Szent Grálja, amiért érdemes lenne
küzdeni.
- Egyetértek Petivel, – szólal meg Zsolti. - bár egyedül vagyunk itt az
űr mélyén, de most mi képviseljük az emberiséget. És véleményem
szerint, nálatok jobb embereket erre keresve sem lehetne találni. Ti
vagytok azok, akik megtestesítik az igazi összefogást.
- Már, te is közénk tartozol! - válaszol nevetve Gim, miközben
hatalmasat csap Zsolti hátára.
- Így van! – hangzik fel kórusban mindenkiből.
- Barátaim! Úgy látom az elkövetkező időkben lesz dolgunk bőven.
Arra kérlek benneteket, hogy az eddig megszokott akarattal, szívvel és
lélekkel folytassuk utunkat. Szükségünk lesz rá, úgy gondolom. Nem
tudjuk, milyen kihívások előtt állunk még, de én bízom benne, hogy
elérjük céljainkat. Most, viszont sipirc, vissza mindenki a munkához,
mert sosem készül el a hajó.
- Értettük parancsnok! – hangzik a jókedvű válasz, majd társaim
összekapják magukat és nekiindulnak, hogy folytassák munkájukat ott
ahol abbahagyták.
Kiürült a vezérlő, csak én és Andi maradunk bent.
- Nagyon szótlan vagy babám. – töröm meg a csendet. – Bánt valami?
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- Nem dehogy, sőt, épp ellenkezőleg. Most már nagyon hajt a
kíváncsiság, vajon megtaláljuk-e az őseinket és választ kapunk-e a
milliónyi kérdésünkre.
- Igen! Viszont, négyszemközt mondom neked, van egy olyan
érzésem, hogy ez nem lesz egy leányálom. Valami azt súgja, életünk
legkeményebb fájába vágjuk a fejszénket. Őszinte leszek Andi!
Félek!
- Mitől, Ell? – kérdezi arcomat fürkészve Andi. – Te nem szoktál
félni.
- Dehogynem babám! Mindig volt bennem félelem. Csak eddig, ezek
szerint, nem vettétek észre. Mindig féltem, hogy elveszthetlek
benneteket. Minden döntésemben benne lehet valaki sérülése, halála.
Nincs olyan nap, hogy ne adjak hálát a sorsnak, amiért együtt tart
minket, épen és egészségesen.
- Ezt tudom Ell! Ez nagyon is rád vall.
- Ez viszont, most más! Más miatt félek.
- Mi az Ell?
- Nem tudom neked megmagyarázni,… talán attól, amit találhatunk,
vagy amit nem. Még én sem tudom megmagyarázni a konkrét okát.
Csak jön az érzés és itt van bennem, nyomja szívemet, lelkemet. Na,
de majd lesz valahogy! Tudod, soha sincs úgy, hogy valahogy ne
legyen. – szólok Andihoz, miközben grimaszokat vágva vigyorgok.
- Na, Ell, ez egy örök igazság! – nevet Andi. - Lassan viszont jobb, ha
nekilátok a melónak, mert soha nem lesznek beállítva az érzékelők. Te
pedig Ell, menj és pihenj egyet. Nem versz át, láttam ám, hogy
felrepedt egy varrás, hiába rejtegeted. – mondja, miközben szigorú
tekintettel mosolyogva rám néz.
Hát, nem semmi a csaj! Én meg azt hittem, észre sem vette. Na, és
mégis! Beszarás, mennyi mindenre oda tud figyelni.
- A gyengélkedőre vagy elvonulhatok a kabinomba? – kérdezem kissé
félve a választól.
- Menj nyugodtan a kabinodba, ott úgyis jobban tudsz pihenni. válaszol anyai kedvességgel. - Elkísérjelek?
- Köszönöm, nem kell! Aranyos vagy. Jó munkát! Kicsit pihenek és
jövök.
A legénységi szállások, azaz kabinok a vezérlővel egy szinten
helyezkednek el. Csak a folyosón kell végig mennem, majdnem a hajó
faráig. Ez a folyosó a legszélesebb a hajón és talán ez a legvilágosabb
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is. Végre elértem a szobámig. Amint kinyílik az ajtó, megcsap az
ismerős illat és a jó érzés melege fut át testemen. Nem nagyok a
legénységi szobák, de a folyosóktól eltérően a vezérlőhöz hasonlóan
kellemes meghittség uralkodik. Kimászok rokkant kocsimból és félre
lököm a sarokba. A fenének sem kell ez. Egy kis pihenés, erre
vágyom. Ledobom magam a két héttel ezelőtt itt hagyott bevetett
ágyamra, és hú, de jó… ez hiányzott. Ezerszer másabb, mint a
gyengélkedőn. Kezem, fejem alá kulcsolom és előbb bambán szobám
plafonját bámulom, majd tekintetem a falba épített monitortáblára
tapad, amin szeretteim fotói váltakoznak. Anyum, apum és persze
Attila. Eszembe jut anya, aki mindig, mindennel szemben szkeptikus.
Az elmúlt években kicsit távol kerültünk egymástól. Nem tudta
elfogadni döntésemet a szövetséggel kapcsolatban sem, és erre csak
hab volt a tortán a háború, ahol vagy én öltem, vagy engem öltek
volna meg. Haragudott a szövetségre és persze rám is, mert mint
ahogy mondta – „Egy fiatal lánynak nem felfedezőt és vérszomjas
katonát kéne játszania.” - Nem tudja megbocsátani a bűnömet, hogy
rengeteg ember vére tapad a kezemhez. Számára gyilkos lettem és bár
szeret lányaként, de mégis elhidegült a kapcsolatunk. Vajon, most mit
szólna, ha látta volna ezt az üzenetet? Gyanítom semmit. Folytatná a
dolgát. Akaratlanul is elmosolyodom, ahogy magam elé képzelem a
helyzetet.
Hallaná, majd megrántaná a vállát és ennyi. Eszébe nem jutna
makacssága miatt, hogy azt mondja - „kislányom igazad volt.” –
Vajon, hogy van? Mi lehet vele? Mikor, elindultunk erre az útra
nagyon sírt. Nem akarta, hogy elmenjek, de szerintem tudta jól, hogy
úgysem tudna megállítani. Félt, nagyon félt, hogy apu után engem is
elveszthet. Akkor azt ígértem neki, ne aggódjon rossz pénz nem vész
el, visszatérek, és ha csak rajtam áll, akkor tutira aput is hozom.
Bízom benne, hogy be tudom váltani ígéreteimet. Az üzenet sok
szempontból megnyugtatott. A Turul esetében úgy gondolom, jó
esélyeink vannak arra, hogy életben vannak és megtalálhatjuk őket.
Magam elé képzelem, amint találkozom velük és Attila karjaiba vetve
magam, forró ajkai érintik ajkaimat. Vágyom a csókjára ölelésére.
Magamhoz szorítom a tőle kapott, hatalmas fejű plüssmackómat. Még
a Marsra hozta, mikor lelkileg teljesen kimerültem a katonai
kiképzésben. Heteken, hónapokon át ment a futás, kötélmászás,
akadálypályázás, a közelharc, a fegyverek ismerete, kezelése.
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Ráadásul mindez két G tömegvonzásnál. Na, akkor ott, azt hittem
feladom. Fizikailag is hatalmas megterhelés volt, de lelkileg még
nagyobb. A csapatomat, parancsnokként nekem kellett beleerőltetnem
a kegyetlen kiképzésekbe. Attila volt az, akiből erőt merítettem, és aki
szívesen hallgatta lányos nyafogásomat éjszakákon át. Nagyon hálás
vagyok neki. Szívemből szeretem! Milyen jó is lenne, ha itt lehetne és
a maci helyett hozzá bújhatnék. Mi a fene ez? Honnan jön ez a
förtelmes bűz? Iszonyatos izzadság szagot érzek. Te jó isten, hát én
bűzlöm ennyire! - fut át gondolataimon, miközben a macit
szorongatom. – Basszus! Hát persze, két hete nem fürödtem. Vajon a
többiek érezték? Persze, hogy érezték, csak udvariasságból nem
szóltak. Szégyenemben el tudnék süllyedni. Na, ez nem mehet így
tovább, okés, hogy balesetem volt, de most jött el az ideje egy jó nagy
higiéniai generálnak. Szerencse, hogy van a kis szobácskámhoz egy
zuhanyzó. Na, szed össze magad Ell és mozgás. Ha valamire lesz egy
nőnek mindig ereje az a tisztálkodás. Felülök ágyamon és nekikezdek
a vetkőzésnek. Hát a felsőm levétele felér egy kabaréjelenettel,
köszönhetően húzódó hasamnak és ez miatt kevésbé hajló kezemnek.
Pár pillanatig azt hiszem, félig kibújva felsőmből, na, eddig ment, így
maradok és vége. Hát mindjárt beszarok, gondolom magamban,
miközben elkeseredett harcot folytattok a ruhámmal. A szó szoros
értelmében is így éreztem, a sebem okozta fájdalom miatt, illetve
jelképesen is. Rövidke, nagyjából öt perc alatt sikerült lehámoznom
magamról a felsőmet, és már csak a nadrág várakozik a levételre.
Szusszanok egyet, aztán te jössz, szólok magamban a nadrághoz,
mintegy megtárgyalva a következő lépéseket. Na, ha most látna,
hallana valaki, totál dilisnek nézne. Végül, csak enyém lett a
győzelem és végre elindulhattam átadni magam a tisztálkodás
gyönyörének. Vannak egy nő életében lesújtó pillanatok, az én
esetemben, ennek a pillanatnak a legnagyobb cinkosa a tusolóban
található hatalmas tükör. Te jó isten, szó szerint megijedtem a
tükörből rám tekintő alaktól. Ki a fene ez a torzszülött, aki meredten
bámul rám? Szörnyű, ahogy kinézek. Komolyabb előkészületekre lesz
szükségem, mert az egy dolog, hogy a hajam kócos, zsíros és
fénytelen, de rám fér egy alapos, manikűr pedikűr is. Essünk is neki,
mondom magamban és alá állok a kellemesen meleg vízsugárnak.
Isteni! Szinte újjá élednek bőröm sejtjei, amint gyengéden
masszírozzák testemet a víz sugarai. Mire végzek, egy nőn található
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összes pont generáljával, örömmel konstatálom, hogy bár a testemen
található és kifogásolható gyári elemek ugyan nem változtak, de
legalább tiszta és ápolt lettem. Hosszú hajam újra tiszta, fényes, és
ugyan fésűm az elkeseredet harcban egy-két fogát elvesztette, de
végül legyőzte a hajamban uralkodó gubancokat. Elfáradtam!
Kimerített ez a délelőtt. Agyam egyik fele azt mondja, menj, csináld a
dolgod, hiszen van mit, még a másik pihenne. Úgy gondolom, most az
utóbbira kellene hallgatnom, hogy teljesen erőre kapjak. Elnyúlok
ágyamon, és végre kellemes illatokkal körülvéve ölelhetem át az
Attilát pótolandó macim. Kicsit olyan ez a szoba, mint a Marson volt.
Rideg fémes, de mégis, valahogy melegséget sugárzó. Eszembe jut, az
Andi által felvetett lehetősége a reinkarnációnak. Bár, nem igazán
értem a tudományos magyarázatát, viszont elhiszem neki, hogy ez
lehetséges. Azért kérdéseket is felvet bennem. Ha lehetséges, a gének
ugyan olyan sorrendben történő újrarajzolása a természetnek,
magyarán bekövetkezik a reinkarnáció, honnan tudhatom, hogy egy
azon időben a végtelen világegyetemben nincsen több ugyanolyan
génsor? Honnan tudom, hogy belőlem csak egy van? És ha csak egy
van, akkor ki, vagy mi szabályozza azt, hogy mindig csak egy
lehessen? Érdekesen izgalmas maga a lehetőség, hogy mi azt az utat
járhatjuk be, amit könnyen lehet, százezer éve már egyszer bejártunk.
Szkeptikusságomra jellemzően, soha nem tudok élből elfogadni
tudományosan nem alátámasztott dolgokat. Megértek minden
eshetőséget és számolok is vele viszont, most jobban átgondolva ez a
reinkarnációs dolog is kissé sántít, vagy legalábbis hiányos a tudásom
róla. Pihenek egyet! Kellemesen puha ágyneműm szinte édesget, hogy
maradjak vele. Hmm, milyen jó is lenne kicsim, ha itt lehetnél és
veled összebújva pihizhetnénk, gondolom magamban. A Marsi bázis
növényháza jut eszembe, ahová mindig elhúzódtunk, ha meglátogatott
Attila. Itt nyugodtan, háborítatlanul tudtunk együtt lenni.
Köszönhetően Dórinak, hiszen a növényház elzárt terület volt. Kiss
Dóri volt az, akinek az anyukájával az akadémia ebédlőjében
ismerkedtem össze. Bár, csak megérkezésünk után hetekkel tudtam
átadni neki az anyukája üzenetét, mégis nagyon megörült neki és
persze nekem is, aki ezt a jó hírt vitte neki. Hamar barátság szövődött
közöttünk, pedig nem sokat találkozhattunk. A legtöbb ismeretség a
bázison az ebédlőben született. A feszített tempójú munka és a
kiképzések annyira elhúzódtak, hogy mire beesteledet örült mindenki,
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ha aludhatott. Így, kizárásos alapon az ebédlő lett az ismerkedési
központ. Dóri egy igazán rendes lány, mikor elmeséltem neki, hogy
meglátogat a barátom, azonnal felajánlotta a lehetőséget a
növényházban. A növényházba az oda beosztottakon kívül, szigorúan
tilos volt a belépés. Szerencsémre, Dóri volt az egyik, akinek ez
engedélyezett volt. Azóta is hálás vagyok neki érte. Eszembe jut a
növényházban való találkozásom Attilával és az emlék megdobogtatja
szívemet. Kicsit olyan volt a növényház kis fái és bokrai közül nézni a
Marsi naplementét, mintha otthon lennénk.
- Kicsim! Jó hogy jöttél, már nem sokáig bírom én ezt. Azt hittem
erősebb vagyok, de mégsem. – öntöm ki szívemet Attilának.
- Ugyan már Ell! Ne mondj ilyeneket. Ez volt életed álma, nehogy
feladd már nekem! – válaszolja mosolyogva.
Ott feküdtünk a fűben és miközben átkarolt, mellkasára hajtottam a
fejem. Nagyon meghitt és romantikus pillanat. Érezni ölelését és szíve
dobbanását.
- Már több mint fél éve itt vagyunk, és mást sem csinálunk, mint
felkelünk, órákra járunk, majd edzés, aztán közelharc, majd fegyver és
robbanóanyag ismeret. Ja, és ki ne hagyjam a pilótaképzést! Semmire
nincs időnk, csak arra, hogy estére beleessünk az ágyba.
- Gondolom drágám, de egyszer csak befejeződik a kiképzés!
- Hát, nem tudom mikor, de kezdem egyre nehezebben viselni.
- Nagyon megterhelő fizikailag?
- Igen! Képzeld, építettek egy antigravitációs termet, ahol tudnak két
G tömegvonzást, sőt még nagyobbat is előállítani. Na, ott vannak már,
vagy két hónapja az edzéseink. Tudod milyen nehéz ekkora
tömegvonzásnál mozogni? Hát még futni és küzdeni? Kegyetlen
kicsim. Mintha a súlyod kétszeresét kéne cipelned.
- Hazudnék, ha azt mondanám, tudom, de azért nagyjából el tudom
képzelni. Hát a parancsnokságot, hogy viseled? – kérdezte, miközben
hajamat birizgálta és csókot nyomott homlokomra.
- Pont azt viselem a legnehezebben. A fizikai terhelés is hatalmas, de
nem azzal van a gondom. A vezetői poszt az, ami kikészít.
- De, miért drágám?
- Hát, mert amit nekem kiadnak, azt én továbbítom a srácoknak és
hiába csinálom én is velük, láthatóan a pokolba kívánnak napi tíz órás
edzés után. Viszont, én vagyok a parancsnokuk és meg kell
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követelnem tőlük. Ez kicsim, nagyon szar érzés! Nem szeretem, ha
neheztelnek rám. Sőt, azt is szarul viselem, ha csúnyán néznek.
- Ki is mutatják, hogy haragszanak rád, vagy csak te gondolod így?
- Nem dehogy! Igazán semmi nem változott. Nagyon jól elvagyunk és
összetartunk. Lehet, igazad van, és csak én képzelem be magamnak.
- Nézd Ell! Figyelj rám drágám. Szerintem, ahogy a többieket
ismerem, még véletlenül sem haragszanak rád. Ők választottak téged
és tisztában vannak azzal, hogy neked sem könnyű. A vezetői poszt
meg ezzel jár. Viszont, fogd fel úgy, hogy amit most megkövetelsz
tőlük, az a későbbiekben hasznukra válik és meggyőződésem nem
csak nekik, hanem neked is. Egyikőtök sem tudja, mit hoz a jövő és
milyen helyzetben kell megállnotok a helyeteket. Én hiszem, hogy a
szövetség nem véletlenül csináltatja veletek ezt. Nekem tetszik, hogy
a szerelmem egy harcias és nagyon okos amazon! – mondja
mosolyogva, majd ajkait ajkaimra helyezi és egy hosszantartó forró
csókban válunk eggyé.
- Meddig maradsz kicsim? - kérdezem, amint ajkaink elengedik
egymást.
- Már nem sokáig tudok maradni, mennem kell az esti tíz órás járattal.
- válaszolja láthatóan sajnálva, hogy csak rövid ideig lehet velem.
- Az nem sok, hiszen már majdnem nyolc van kicsim. Mindegy,
örülök, hogy jöttél és élvezzük ki az együtt tölthető időnk minden
percét, ameddig csak lehet.
- Azt teszem! - feleli mosolyogva Attila.
- Helyes! Ez az egy szerencséd van! – válaszolom szintén
mosolyogva, és csókot nyomok mézédes ajkaira. – Mesélj, mi a
helyzet a Földön? Hogy állsz a szövetségi munkáddal?
- Drágám, jól és egyre jobban. Mióta megtaláltuk ezt a bázist,
rengeteg tudással gyarapodtunk. Most, olyan térugrásra képes hajókat
csinálunk, amikkel feltérképezhetjük a galaxisunkat. Az első kettő már
útnak is indult és még folyamatban van hat gyártása. Képzeld, száz
fényévet képes megtenni egy hét alatt. Hát nem szuper? – kérdezi
láthatóan felvillanyozódva. Ha minden jól megy, akkor akár a
sebességet is tudjuk növelni.
- Dehogynem kicsim! Nagyon is szuper. Tudod mire gondoltam?
- Nem, de úgyis elmondod. – válaszol, miközben mosolyog rám.
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- Szuper lenne, egyszer egy ilyen hajón lennünk és elindulni a messze
távolba. Kíváncsi lennék mit, miket, kiket találnánk. Tudod, ebben
megegyezünk. Mindketten imádjuk és vonzódunk az univerzumhoz.
- Így van drágám és hátha lesz rá alkalmunk. Viszont neked be kell
fejezned a kiképzésedet, mert máskülönben úszik az álmod arról, hogy
hajót kapj és nekiinduljunk az ismeretlennek. - válaszol, miközben
huncutul mosolyog és simogatja arcomat.
- Á, soha nem kapnék hajót! Azért van önkritikám. Szerinted, a
szövetség ránk bízna egy ekkora értéket? Nem hinném, mert vannak
sokkal, de sokkal rátermettebb emberek erre a feladatra. Viszont, azért
reménykedem benne, hogy feljuthatunk majd egyszer egy ilyen
hajóra.
- Úgy legyen drágám! – válaszol Attila és beleréved a semmibe,
amiből tudom, hogy gondolatai cikáznak.
Akaratlanul, én is ezt teszem. Tényleg, vajon meddig tart a kiképzés
és utána mi lesz velünk? Nem tudom! Viszont azt tudom, hogy ugyan
elegem van a napi tíz órás robotból, mégis jó itt lenni. Rengeteget
tanulunk mindenről. Olyanokról, amiket a Föld tudósai még csak nem
is sejtenek. Hihetetlen az a mennyiségű tudás, amit belénk próbálnak
verni. Matematikából, biológiából, fizikából, kémiából és még
hosszan sorolhatnám. Mit hoz a holnap? Nem tudhatom, de Attilának
igaza van, ha már erre az útra léptem, végig kell járnom. Átölelem, és
szorosan hozzá bújok, hiszen nem sokáig tudom már megtenni.
Hamarosan indul és szeretnék feltöltődni, megnyugtató, erőt adó
közelségétől. Ölelése, szavai gyógyírként hatnak szívemre, lelkemre.
Maradék kis időnk, mintha egy pillanat lett volna, tovaszáll és máris a
búcsú fájdalmas perceit éljük. A leszállófedélzet az esti órákban sem
kihalt terület. Emberek nyüzsögnek és pakolják meg a Földre indulni
készülő hajót. Ahogy közeledünk a hajóhoz, szinte fáj a tudat, hogy
Attila elmegy, és ki tudja, mikor láthatom újra. Szar ez így, de
magunkba vetettet hittünk ellenére, nem minden rajtunk múlik. Az
élet meg tudja bonyolítani rendesen a dolgokat. Most, hogy Attila itt
van, szeretnék normális életet élni. Jó lenne, vele lenni egész napokat
és nem gondolni semmi másra csak magunkra. Most úgy érzem,
szívesen hozzá kötném majd egyszer az életem és lenne egy gyönyörű
családunk. A valóság azonban teljesen más. Ugyan, most úgy érzem,
szeretnék Attila oldalán normális életet élni, de tisztába vagyok vele,
hogy ez csak ideig–óráig működne. Nem tudom megtagadni a bennem
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lévő érzést, ami hajt, űz utamon. Bár szívem vágyik a szerelemre,
szeretetre, a normális életre, mégis érzem, hogy nem ez az én utam.
Csak idő kérdése lenne, mikor vágyna szívem vissza ide a csillagok
közé. Viszont, Attilát sem szeretném elveszteni. Ő az én szerelmem és
egyben lelki társam. Kétségek között vergődöm, vajon elmondjam
neki, amit legbelül érzek, vagy inkább hallgassak mélyen?
Még azt sem tudom, ő mit szeretne igazán. Szeretnék vele lenni és
örülnék, ha követne utamon, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy
az én utam az övé is! Mi van, ha ő mást szeretne? Másra vágyna? Ha
elmondom, még félre érti és lehet elvesztem, viszont ha nem mondom
el, akkor mindez bennem őrlődik. Talán gyávaság, talán önzőség, de
úgy döntök, inkább hallgatok. Túl fontos nekem Attila és a szeretette,
mintsem elrontsam egy olyan önvallomással, amiben még én magam
sem vagyok teljesen bizonyos. Most inkább félreteszem kétségeimet
és lelkemet bolygató érzéseimet. Ma itt vagyunk, és nagyon jól
érezzük magunkat. Hogy a jövő mit hoz? Kiszámíthatatlan!
- Baj van, drágám? – kérdezi Attila.
- Nem kicsim. Miből gondolod? – kérdezek vissza és közben, mint
akit rajtakaptak valami csínytevésen, próbálok magamra semmit
mondó ábrázatot erőltetni.
- Csak, mert annyira szótlan voltál.
- Nincs baj! Csak elgondolkodtam, vajon mikor láthatlak újra? –
válaszolok, de rosszul esik, hogy hazudni kényszerülök annak, akit
szeretek. Attila felém fordul, megfogja kezeimet és a szemembe néz.
- Ell! Drágám, azon leszek, hogy mihamarabb újra láthassalak. Tudom
drágám, hogy kavarognak az érzéseid, de tudd, én mindig itt leszek
neked. Nekem egy, csak egy dolog a fontos, hogy megtaláld a helyed
a világban és tudd, bárhová követnélek.
Amint befejezi, mézédes ajkaival egy utolsó, hosszú, szenvedélyes
csókot nyom ajkaimra. Hihetetlen, de szavai okozta döbbenetem,
csókja hatására egy pillanat alatt semmivé lett. Imádom! Szavai után
még jobban, mint valaha. Hiszen kérdés nélkül is megkaptam lelkemet
bántó kérdésemre a választ. Hosszan, nagyon hosszan szorítottam
kezét még fel nem szállt a gépre. Úgy érzem, megtaláltam azt az
embert, akit sorsom hozzám rendelt. Még akkor is ott álltam a
hangárban és bámultam a kijáratott, mikor már nem csak a gép, hanem
az összes ott dolgozó ember elhagyta azt. Egyedül maradtam, csak
magamban a gondolataimmal. Vajon minket, embereket mi az, ami
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hajt, mi az, ami inspirál? Mi az, ami létünket a leginkább
meghatározza? Ami minden egyes nehézségen átsegít? Legyen szó
bármiről? Ami miatt megszületünk, tanulunk, családot alapítunk!
Igen! Talán életemben először, most érzem úgy, hogy tudom
kérdésemre a választ.
A REMÉNY az, ami továbbvisz minket kiszámíthatatlan utunkon. A
REMÉNY segít át az élet adta nehézségeken. Milyen igaz is a mondás
a REMÉNY hal meg utoljára.
Erre az emlékre visszagondolva merültem macimat szorongatva,
mély, pihentető álomba.
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Az Ió

Két év, nagyon hosszú idő. Pontosan ennyi telt el a Marsra érkezésünk
óta. Hajnalodik, és hamarosan nekiindulunk, talán az eddigi
legnehezebb terepmunkánknak. Nem tudok aludni. Fejem alá
kulcsolom kezeimet és a bázison lévő legénységi szobánk plafonját
bámulom. Rossz érzéseim vannak ezzel a küldetéssel kapcsolatban.
Tartok tőle, valami félremehet és annak beláthatatlan következményei
lehetnek. Körbetekintek, és a többieket nézem, ahogyan alszanak.
Szuper kis csapat ez. Mára, ténylegesen egységgé kovácsolódtunk és
azt hiszem, nem nagyon lenne kérdéses, ha egyikőnk bajba kerülne,
mit csinálnának a többiek. Hol van már az a kezdeti időszak, amikor
idekerültünk. Mi már öregek, tapasztalt veteránok vagyunk.
Kiképzésünk vége felé, már éles helyzetekben is bevetettek minket a
Földi terrorszervezetek ellen. Bár, embert ölni nem nagy öröm és
dicsőség, de úgy érzem, azok a terroristák, akiket likvidáltunk,
megérdemelték a sorsukat. Akik válogatás nélkül ölnek gyereket, nőt,
és mindezt egy felsőbb hatalom nevében, nem igen érdemlik meg az
ember nevet és a szánalmunkat. A jó néhány bevetésünkön, több száz
embert sikerült kimenekítenünk ezeknek az állatoknak a karmaiból. A
mostani bevetésünk, viszont teljesen más. A szövetség régen
dédelgetett tervét indulunk valóra váltani. Bejutni és beüzemelni a
Jupiter, Ió nevű holdján található It’senek bázist és bányát. Az ott
található anyagok létfontosságúak a térugrásra képes hajók
gyártásához. Egyetlen, talán nem is elhanyagolható bökkenő, hogy az
Ión uralkodó állapotok inkább pokoliak, mintsem mennyeiek. A Mars
az Ió-hoz képest, nagyon is barátságos bolygó. Már több expedíció is
megkísérelte a bejutást, de sajnos mindegyik kudarcot vallott. Annyit
sikerült kinyomozniuk, hogy sem a bázis, sem a bánya nem sérült.
Mivel, hihetetlen módon, még mindig működik a létesítményeket
védő erőtér. A Marsi adatbázisból azt is tudjuk, mik lennének a
belépéshez szükséges kódok. Egyetlen problémát a létesítmények
megközelítése okoz, mivel az állandósult földrengések következtében
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törmelék borítja az ajtókat. Ha sikerülne bejutnunk, a létesítmény
vezérlésével kiterjeszthetnénk az erőteret, így a továbbiakban érkező
hajók már biztonságban lehetnének. Elmondani semmiség! Odamész,
kézi erővel kiásod a bejáratott, majd bemész és minden okés. Na,
nagyjából így gondolják a parancsnokságon. Meg is jegyeztem, mikor
ezt a tervet elém tették, hogy szuper ügyes és okos volt, aki ezt
kitalálta. Sajnos, azonban jobb megoldást és sem tudtam kiagyalni.
Így, tetszik, nem tetszik, de elnézést kellett kérnem a terv
ötletgazdájától.
„Ell, most a legjobbakra van szükségünk, és maguk a legjobbak! mondta nekem az ezredes az eligazítást követően. - Két csapat indul
neki ennek az expedíciónak. A két leginkább használhatónak látszódó
bejárathoz mennek. Ell, kiválaszthatja, melyiket szeretnék
maguknak.”
Persze, én marha a nehezebbik utat választottam, mivel futólag
ismerem a másik csapatott és nem akartam velük kiszúrni. A
magunknak választott bejárat közelében nagyjából száz fokos hőségre
számíthatunk, köszönhetően a közelben elfolyó lávafolyamnak.
Mintha, mindez nem lenne elég, az iszonyatos ár-apály erők miatt,
negyvenkét óránként hatalmas földrengések rázzák meg a holdat.
Légköre lényegében kéndioxid, ami szintén nem épp az emberi
szervezetre jó hatással lévő anyagok közé tartozik. Még szerencse,
hogy ez a légkör legalább eléggé ritka. Tehát ez lesz a mai feladat,
amit most valahogy nem tartok annyira jó ötletnek. Valamiért rossz
érzéseim vannak és megérzéseim nem szoktak csalódást okozni. Az
órára nézek és tíz perc múlva hat. Hatkor ébresztő és hétkor indulás. A
Prométheusszal megyünk a szövetség legújabb hajójával, ami a
térugrásnak köszönhetően szinte pillanatok alatt a Jupiternél lesz. Ezt
követően, megközelítjük a holdat és amint pályára állunk körülötte,
jöhet a következő fázis. Két kisebb leszálló hajót viszünk magunkkal,
amik a csapatokat viszik a helyszínre. Sokat, nagyon sokat harcoltam
azért, hogy a leszállóhajók rendelkezhessenek védőpajzzsal. Így végül
a parancsnokságon kénytelenek voltak fejet hajtani és kiadni az
engedélyt a pajzsok beszerelésére. Kikerülhetetlen feltételem volt,
mert ha baj ütne be, legalább lesz némi esélyünk túlélni. Sima
hajókkal, ugyan mire mennénk baj esetén? Na, mindegy is, már benne
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vagyunk. Amire fel lehetett készülni, úgy gondolom felkészültünk.
Egyet tehetünk, mihamarabb megoldani a feladatott, lehetőleg baj
nélkül. Elérkezett az idő, a falon lévő óra 6.00-ot mutat. Az ébresztő
hangja kegyetlen. Szerintem, nincs is olyan ember a világon, aki erre
ne ébredne fel, vagy ne kapna azonnal szívinfarktust. Mindenki
ébredezik és láthatóan a pokolba kívánja az ébresztő hangját. Egymás
után ugranak ki ágyukból és kezdenek készülni. Nekem könnyű a
dolgom, hiszen nem sokat aludtam. Már órák óta fent vagyok. Látom
társaim nyúzott ábrázatát és hallom Gim választékos káromkodását,
amint épp ecseteli véleményét a korai kelésről és a szavaival élve
„kibaszott” óráról. Gim, mindig meg tud mosolyogtatni. Nyers, de
őszinte és ez egy nagyszerű tulajdonsága. Várok még egy kicsit, had
készülődjenek. Amint nagyjából rendbe szedjük magunkat, ideje kis
csapatomat elindítani.
- Jó reggelt srácok. – kezdem mondandómat. – Elérkezett ez a nap is.
Amint tudjátok, nem kis feladat vár ránk. Szeretném, ha mindannyian
egyben érnénk haza, ráadásul sikeresen, mert ha nem sikerül,
próbálkozhatunk újra. Tehát, szeretném kérni, hogy hamarabb
érkezzünk a leszállófedélzetre és mindenki még egyszer gondolja át
mindent bepakoltunk-e! Inkább vigyünk felesleget, minthogy
hiányozzon valami. Rendben srácok?
- Rendben, parancsnok! – válaszolják.
- Akkor indulás! Irány az ebédlő, reggelizzünk meg bőségesen!
Az első kávénkat követően csapatunk magához tér és a reggeli
elfogyasztása közben kialakul a beszélgetés. Gim szokás szerint, mint
minden bevetés előtt, morgolódik. Már igazán ügyet sem vetett rá
senki, annyira megszoktuk.
- Remélem, nem bénáz el senki semmit, mert estére dolgom lenne a
fegyverlaborban. - szól hozzánk morogva Gim. - Este próbáljuk ki az
új hajókra készített fegyvert és ott akarok lenni.
Ja, igen, jut eszembe az új fegyver. Elvileg nagyon hatásos és
hihetetlen a rombolóereje. Igazából ez egy elektromágneses fegyver,
csak tovább lett fejlesztve és a hajókra lett specializálva. A kisebb
kaliberű változat, ami egy kilogrammos lövedékekkel működik már
képes percenként ötszáz lövést leadni, de a nagy kaliberűt a húsz és
negyvenkilósat még most tesztelik. Ha beváltja a hozzá fűzött
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reményeket és képes percenként száz lövésre, akkor minden
szövetségi hajón ez a fegyver lesz rendszeresítve.
- Ugyan már babám, ne morogj, hiszen tudod, ha sikerrel is járunk,
akkor sem érünk vissza estig. – szólok Gimhez, mintegy értésére adva,
hogy kicsit unalmas a morgolódása.
- Tudom Ell, de hagy morogjak, ez megnyugtat.
- Okés! Ha megnyugtat, hát morogj. – válaszolok neki mosolyogva.
Időközben a többiek arról kezdenek el beszélgetni, mi lehet, mit
találhatunk ott az Ión, na és persze sikerül-e bejutnunk a bázisra.
- Figyeljetek ide, – kezd neki Robi – az majdnem bizonyos, hogy nem
egyszerű a dolog, hiszen már több csapat is próbálkozott és sajnos
voltak, akik meg is haltak. Jelen esetben egy dolog a biztos, mégpedig
az, hogy robbantással nem tudunk bejutni, mivel elképzelhető a felette
lévő sziklás hegyoldal leomlása. Épp ezért építettem azt a kis
rakodógépet, amit este felraktam a hajóra. Nem sokat fog bírni az
akkuja, de talán annyit igen, hogy a nagyját elhordjuk vele. Még nem
is láttátok készen! – feleli büszkeséggel a hangjában.
- Én bízom benne, és főleg benned Robi. Szerintem simán bírni fogja.
– reagálok Robi szavaira elismerően. – Szóval! Vegyük át újra. folytatom – Amint megérkezünk és leszállunk, mindenki elhagyja a
hajót, kivéve Petit. Te Peti maradsz, és amint kiszálltunk felemeled a
hajót, biztonságos távolságba viszed, majd a védőpajzsot aktiválva
várakozol. Eddig, stim? - kérdezem, miközben végigtekintek a
társaságon.
- Igen! - jön az egyhangú válasz.
- Mi többiek pedig nekikezdünk a bejárat megtisztításának. Andi! A
te feladatod lesz a szeizmográf adatainak nyomon követése.
- Tudom! Amint veszélyt jelezne, szólok. - válaszol és nagyot kortyol
teájából.
- Nagyjából, – folytatom gondolatmenetem - a tervezett számítások
alapján három órára lesz szükségünk. Igaz, ebbe nem kalkuláltam be
Robi csodagépét, ami remélhetőleg lerövidíti ezt az időt.
Természetesen kihangsúlyozom, ha nem jön közbe semmi.
Reménykedem benne, hogy sikerül gyorsan és hatékonyan
működnünk. Robi! Akkor gondolom, te kezeled majd a géped? kérdezem érdeklődve.
- Természetesen Ell, nem is bíznám másra.
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- Nagyszerű, akkor lényegében megbeszéltük a dolgokat. – zárom le, a
beszélgetés ezen részét.
- Parancsnok! Szerinted mit találunk, ha bejutunk? - kérdezi
érdeklődve Gabi.
- Megmondom őszintén, hogy nem tudom. Az adatbázis alapján
elhagyatott a bázis és csak az automatika működik, ami a védőpajzsért
felel. Mindenesetre én is kíváncsi vagyok rá, mit találunk. Most
azonban csak az érdekel, hogy jussunk be. Ha már bent vagyunk, majd
látjuk mi vár ránk.
Ezt követően jó hangulatban, viccelődve folytatjuk reggelinket. A
bázis kosztjára nem lehetett panaszunk. Kiadós, ízletes és még a
tálalásra is figyeltek. Ugyan, velünk sem kivételeztek, de mára
megengedték, hogy külön magunk válasszuk meg a reggelinket. A
szakácsok előtt le a kalappal, mert mire megérkeztünk mindenkinek
frissen, melegen az asztalán volt a rendelése. Órámra nézek és látom,
tíz perc múlva fél hét. Hamarosan itt az ideje a reggeli befejezésének.
Bekapom utolsó darabka rántottámat és még egy csésze jófajta tejes
kávéval leöblítem.
- Srácok, még maximum öt perc és indulás!
- Na de parancsnok, még alig ettem! – sopánkodik Robi viccesen.
Ami igaz az igaz, Robi egy fél disznót fel tudna falni. Bár, mikor
megismertem kis köpcös gyerek volt, ennek mára nyoma sincsen. A
sok edzés megtette áldásos hatását és nem igen van rajta súlyfelesleg.
Mondjuk, ez itt a Marson mindenkire igaz.
- Robi, majd akkor eszel, ha hazaértünk! Vagy útközben! Nem érdekel
mikor, de hamarosan indulás. – válaszolok vissza szigorúan, de
nevetve.
- Hát, te egy igazi éhenkórász vagy baszod! Inkább ruháználak, mint
etetnélek. – hangzik a mosolygó Gim ugrató szava.
- Azért te sem vagy ám semmi. Te meg a két lábon járó káromkodás
lexikon vagy be-be. – és mint a dedósok, még ki is nyújtja a nyelvét
Gimre.
- Te tényleg idióta vagy, és ha látnád magad! Komolyan, le kellene
fényképezzelek, és a képed kirakni mindenhova elrettentő példának. válaszol neki vigyorogva Gim.
Na, ez a szuper csapatom, akire oly büszke a szövetség. – gondolom
mosolyogva magamban. Ha ezeket a civakodásokat látná valaki, aki
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nem ismeri őket, még arra a téves megállapításra jutna, hogy utálják
egymást, pedig egyáltalán nem. Így vezetik le a feszültségüket. Ez a
mostani még egészen elfogadható mederben is folyik. Amikor
elemükben vannak, nem nagyon lehet körülöttük megmaradni.
Elsősorban úgy túlkiabálják egymást, hogy zeng tőlük minden,
másodsorban pedig, drága magyar anyanyelvünk minden lehetőségét
kihasználva káromkodik Gim! Már nem is vártam igazán mást,
bekapcsolódik a civakodásba Gabi is a következő szavakkal.
- Na, megint hozzátok a formátokat! Akár a dedóban! Cumit ne
osztogassunk? – kérdezi nevetve Gabi a díszes társaságtól.
- De, de, kérek! Narancsos ízű van? – kérdezi bohóckodva Robi. - Te
nem kérsz, Gimike?
- Nekem is, nekem is. – válaszolja Gim, miközben, mint egy baba
gügyög hozzá.
- Ti, komplett elmebetegek vagytok! - konstatálja Gabi nevetve.
- Na, itt a vége! Indulás! A dedó határozatlan időre felfüggesztve.
Kéretik a babák mihamarabbi felnövése. Indulás bolond banda! –
szólalok meg szigorúan, de mégis mosolyogva, miközben ujjammal az
ajtóra mutatok.
A reggelink végére megtelt ebédlőben is érezhető, a két önjelölt
bohóc, áldásos tevékenysége. Szinte az egész ebédlő kacag a
jeleneten. Egyébként is szeretnek minket a bázison. Tudják nagyon
jól, hogy csapatunk minden tagjára, bármikor számíthatnak. Ez a kis
közjáték abból a szempontból jó fordulatot vett, hogy sikerült
mindenkit felráznia és nagyon jó hangulatban indulunk neki a
leszállófedélzetnek az ebédlőben lévő emberek tapsvihara közepette.
Kifelé menet az egymást továbbra is ugrató társaim közepette át fut az
agyamon, menyire jó érzés, hogy így szeretik az embert. Két évvel
ezelőtt, nem éppen így fogadtak bennünket. Ugyan nem voltak
ellenségesek, de nem is voltak barátságosak. Na, de ez az emlék, már
a múlt homályába vész. Ahogy elérjük a leszállófedélzetet, társaim
befejezik egymás ugratását és immár komolyan véve a feladatott az
utolsó ellenőrzéseké a főszerep. Gyors, de egyben határozott
mozdulatokkal nézik át a felszerelést. Míg a srácok ellenőrzik a
dolgokat, én addig beszélek a másik csapat parancsnokával, Johnnal
és őszintén minden jót, sok szerencsét kívánok nekik. Nagyon jó kis
csapat ez. Viszont tapasztalatlanok és ez miatt aggódom. Bízom a
szerencséjükben és remélem nem lesz bajuk. A térugrásra képes
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Prométheusz hasára rögzítették a két kisebb leszállóhajót. A mi hajónk
van a Prométheusz faránál, míg a másik csapaté az orránál. Nekünk,
már most, induláskor azokban kell helyet foglalnunk. Amint
befejeződik a felszerelés ellenőrzése, elfoglaljuk helyünket a hajóban.
Már, csak az utolsó simítások maradtak hátra.
- Kommunikáció? - kérdezem Gimet.
- Rendben! Minden jelzés rendben! Részünkről indulhatunk.
- Ok! Itt sólyom a fészeknek, részünkről indulhatunk. - szólok a
Prométheusznak.
- Rendben sólyom, vettük! Amint kakukkfióka is bejelentkezik,
indulunk.
- Vettem! - válaszolom!
Kis idő elteltével kakukkfióka is bejelentkezik, mire érkezik a válasz a
fészektől.
- Itt fészek, készüljenek az indulásra.
- Sólyom vette! – válaszolok, és szinte abban a pillanatban elindulunk.
A bázist elhagyva, meredeken emelkedni kezdünk, majd mikor a
Marstól kellően eltávolodunk, megkezdjük a térváltást. A térváltás
már nem újdonság, mégis mindig érdekesen hat az emberre. Mindig
van bennem egy kis félsz, hová kerülünk, hol lyukadunk ki. Most, ez
egy rendkívül rövid utazás, ahogy elkezdődik szinte véget is ér.
Tényleg, csak egy ugrás volt! Eléggé messze lépünk ki a Jupitertől,
gondolom biztonsági szempontok miatt, nehogy a Jupiter megzavarja
a Prométheusz műszereit és még véletlenül benne landoljunk. Csend
telepedik csapatunkra. Mindenki a saját gondolataival van elfoglalva.
Az elkövetkező egy óra azzal telik, hogy megközelítjük és pályára
állunk az Ió körül. Magam mögé tekintek és látom, amint rajtam és
Gimen kívül, az egész díszes kompánia az igazak álmát alussza. Na,
nem is baj, legalább kipihentek lesznek. Meg, egyébként is jobb
mintha civakodnának, gondolok bele mosolyogva. A bázison biztosan
jókat mosolyognak a látottakon. Minden hajó és űrruha be van
kamerázva és jelen esetben a Prométheuszon és a bázison is élő,
egyenes adásban látnak mindent, köszönhetően a szubtéri
kommunikációnak.
- Fészek, sólyomnak és kakukkfiókának, negyedóra és megérkezünk.
- Itt sólyom! Vettem, fészek! - szólalok meg. Tehát itt az idő!
Összenézünk Gimmel és látom arcán a kaján vigyort, hogy most aztán
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kitol a többiekkel és felugrasztja őket. Mielőtt bármit is tehetnék,
bekapcsolja a hajó vészszirénáit. Egy biztos, Robi, Gabi, Peti és Andi
úgy pattannak fel, mintha áram járná át testüket. Amint mindenki
felriad, Gim kikapcsolja a szirénát és bárgyú képpel vigyorogva a
többiekhez szól.
- Bocsika, mellényúltam!
- Hogy, az a…. megőrültél baszod? - kiált rá mérgesen Andi! – Gim,
nem vagy normális!
- Hol vagyunk? – kérdezi szemét dörzsölve Robi!
- Mindjárt megérkezünk! Ébresztő emberek, irány öltözni! Gim! Menj
te is és elég volt! Rendben? - szólok határozott hangon!
- Rendben Ell! - válaszolja kicsit megszeppenve.
A többiek az orruk alatt dünnyögnek az előbbi ébresztő miatt, de
nekikezdenek öltözködni a direkt erre az expedícióra kifejlesztett
űrruhába.
- Parancsnok, ki a fene találta ki ezt a szart? – kérdezi Gabi, miközben
próbálja magát beleerőltetni a ruhába.
- A mérnökök, - felelem nevetve. - de ha nem tetszik, jöhetsz pólóban
is! Örülj, hogy legalább odalent megvédi a segged!
Egy biztos, az eddigieknél sokkal kényelmetlenebb és nehezebb ez a
ruha. Annyira rámentek a biztonságra és annyira védenék az életünket
„amit megjegyzek, egyébként messzemenően díjazok”, hogy közben
mozogni alig lehet ebben a ruhában. Sajnos, közel sem annyira profi,
mint a nano technológiás Marsi ruháink. Viszont ellenáll a magas
hőnek és akár a kénsavnak is. Tehát, ténylegesen erre a célra
fejlesztették. A ruhát felszerelték mindennel, amivel csak lehetett. A
nehézkes mozgást hidraulikus rásegítőkkel küszöbölték ki, amit a
ruhákba építettek be. Így ugyan a fogásunk eléggé ügyetlen, de
testsúlyunk húszszorosának megfelelő súlyt is fel tudunk emelni, ami
itt jól fog jönni.
- Hogy álltok, srácok? - kérdezem a többiekhez fordulva, miközben
Gimhez és Andihoz hasonlóan, előbb copfba, majd kontyba tűzöm
hosszú hajam.
- Készen vagyunk! - hangzik a válasz.
- Itt fészek! Hogy állnak sólyom? Indulhatnak, ha készen vannak!
A többiekre nézek és felteszem a kérdést.
- Mehet?
- Igen, mehet! – válaszolja mindenki.
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- Gim! Akkor kérlek, indítsd el!
Csapatunknak, már az első bevetése óta van egy szokása, olyan ez,
mint egy himnusz, amit mindig közvetlenül a bevetés előtt hallgatunk
meg. Ez erőt ad és egyben megnyugtat mindenkit. Gim találta valahol
és bár régi szám, de első hallásra a szívünkhöz, lelkünkhöz ért.
Kezdetben azt hittük a szám mondanivalóját sokan félreértik, de
legnagyobb meglepetésünkre a bázis apraja nagyja, nemzetiségtől
függetlenül a magáénak érzi. Mondanivalója tökéletesen illik a
szövetségre és a szövetség összes tagjára. Továbbá, ezzel kívánunk
tisztelegni nemzetünk minden egyes hőse előtt.
- Egy pillanat fészek! Még van egy kis elintéznivalónk és utána
indulunk!
- Rendben sólyom, vettük!
Ekkor felcsendül a szám.
„Annyi mindent kéne még elmondanom,
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk,
S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk
Mint a villám tépte magányos fenyő
Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér
Otthont, házat, Hazát, nyugalmat már többé nem remél,
S bár a lényeget még nem értheted
Amíg nem éltél nehéz éveket
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk
Mint a leszakított haldokló virág
Mint az öt millió magyar, akit nem hall a nagyvilág
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered
Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is, nélküled.
S bár a lényeget még nem érthetted
Amíg nem éltél nehéz éveket
Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk,
Mi egy vérből valók vagyunk!”
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Előadó: Ismerős arcok
Szövegíró: Nyerges Attila

- Készen álltok? Indulhatunk? – kérdezem a daltól feldobódva
társaimtól.
- Gyerünk parancsnok! – válaszolnak elszántan, miközben visszaülnek
üléseikbe.
- Itt sólyom! Fészek, engedélyt kérünk az indulásra.
- Engedély megadva! Sok sikert kívánunk, sólyom és kakukkfióka.
- Köszönjük! Mindenki rendben? - kérdezem, miközben tekintetem
végigfut társaimon. Bólogatásukból látszik, hogy indulásra készen
állnak. - Akkor csapjunk bele srácok!
Elindulunk! Hajónk leválik a Prométheuszról és megkezdjük
ereszkedésünket az Ió vad és pokoli felszíne felé. Egy biztos, a
holdhoz közeledve nagyon érdekes látvány tárul a szemünk elé.
Egyszerre rémisztő és csodás. Kéntavaitól, hatalmas tűzhányóitól,
több száz kilométeres lávafolyamaitól és kéntől sárga felszínétől kicsit
olyan érzésem támad, mintha valami hatalmas bogrács felett
repkednénk, amiben valami boszorkány főzi a varázsfőzetét. Mi pedig
nagyjából gyümölcslegyek vagyunk eme főzet felett. Ereszkedés
közben próbáljuk kikerülni az akár száz kilométerre is kilövellő
vulkáni hamut és port. Lassan közeledünk a leszállási területünkhöz és
mikor látótávolságba kerülünk, csak ekkor szembesülünk igazán azzal
mit is vállaltunk, vállaltam. A célterület, ahol a bázis bejárata van
igencsak aktív. A törmelékkel betemetett bejárattól nagyjából száz
méterre egy hatalmas lávafolyam folyik. Hogy, ez ne legyen elég a
lávafolyamtól egy természetes gát választ el, ami miatt az izzó kőzet
nagyjából a fejünk magasságában folyhat. Amint meredten bámulom
ezt a szörnyű folyamot, akaratlanul is eszembe jut a vékonyka gátfalra
nézve, hogy elég egy erősebb rengés és a fejünkre szakadhat, zúdulhat
minden egy pillanat alatt.
- Bassza, meg! - szakad ki belőlem akaratlanul is.
- Ell, mit csinálunk? – kérdi Gim, mert az eredetileg tervezett
leszállási helyet, azóta egy kisebb lávafolyam betemette.
Hajónk rendszereire hagyatkozva térképezem fel a területet,
biztonságos helyet keresve a leszálláshoz. Akár mennyire is próbálnék
közelebbi helyet keresni, a legideálisabb is nagyjából ötszáz méterre
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van a bejárattól. Nincs sok választásom, így kiadom a parancsot
Gimnek, hol tegye le a hajót.
- Gim, oda tedd le! Látod? Annak a kis dombnak a tetejére. – szólok
neki, miközben ujjammal próbálom mutatni, melyik dombra
gondoltam.
- Robi! Mekkora a rakodógéped? – kérdezem vállam fölött
hátrafordulva.
- Parancsnok, két méter széles és nagyjából négy hosszú.
- Értem! Le tudsz arról a dombról jönni vele? – mutatok a kiszemelt
dombra.
- Igen! Nem probléma, azon simán lejön. – válaszolja meggyőzően.
- Szuper! Akkor mindenki készüljön. Sisakokat fel és ellenőrizzétek
egymás ruháit. Nem akarok semmi bajt. Mozgás, mozgás, haladjunk
srácok! – Peti, innentől a tiéd a hajó! Vedd át Gimtől. – szólok Petinek
és intek Gimnek jöjjön, vegye fel a sisakot is. Mire földet érünk,
készen kell állnunk.
Magamra veszem a ruhám és sisakom. Amint beöltözik mindenki, egy
rádió próbát tartunk!
- Srácok hallotok? Jelentkezzetek be egyesével.
Gim?
- Rendben! Tisztán hallak.
- Andi?
- Nálam is rendben!
- Gabi?
- Minden rendben Ell!
- Robi?
- Hallak! Rendben!
- Peti, jól hallottál mindenkit?
- Igen! Tökéletes a kommunikáció.
Amint az ellenőrzéseknek vége, szépen lágyan el is érjük a hold
felszínét. Szinte csak egy apró döccenést érzékelünk. Tökéletes
landolás.
- Felkészültetek? – kérdezem körbetekintve a csapaton. - Akkor irány
a zsilip, és csapjunk bele!
Amint kinyílik a zsilip és lábamat az Ió felszínére teszem, már tudom,
hogy nagyon nem volt jó ötlet ezt elvállalni. A felszín folyamatosan
remeg, szinte nehéz megállni egy helyben is. A Földi Richter skálán
nagyjából erős ötös lenne.
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- Peti, hallasz? Földrengés van? Az ár-apály erők okozzák? –
kérdezem, mert azt gyanítom, ép az apály és dagály váltja egymást.
- Negatív parancsnok! Pont időben érkeztünk, a következő apály
harmincnyolc óra múlva lesz.
- Vettem! Ez így fasza lesz!
Robi, hozd a rakodót! Mennyi idő, még kiállsz a hajóból?
- Egy perc és már kint is van!
- Csináld! – mondom neki, miközben azt nézem, amint közeledik a
hajó külső rakodóajtajához. Mint valami részeg, úgy támolyog
egyensúlyát nem találva a folyamatosan mozgó felszínen. Amint eléri
és kinyitja az ajtót, már ugrik is be és nemsokára kivágódik, mint
valami eszement rallys a raktérből a rakodóval. Most látom csak
igazán, hogy egy kisebb Mars járót alakított át a célnak megfelelően.
Mindenesetre, ránézésre pöpecül néz ki. Remélem, majd jól is teszi a
dolgát.
- Robi! Állj le a hülyeséggel! – szólok rá, mivel nem lenne túl
szerencsés, ha már kezdésnek összetörné.
- Nem lesz semmi baj Ell! Nyugi. – válaszol, és csak farolgat
körülöttünk.
- Robi ez parancs! Állj le! – kiáltok rá, most már indulatosan.
- Értettem, parancsnok. – válaszol, miközben elénk gurul a rakodóval.
- Peti, kint vagyunk! Zárd be a rakteret és indulj!
- Vettem parancsnok! Figyellek benneteket! – válaszol Peti és már
emelkedik is fel hajónkkal.
- Szuper! Most itt vagyunk ezen a csodálatos helyen. Bár tetszik, de
nem akarom túl sokáig látni. – szólok a többiekhez ironizálva. Kezdjünk neki!
Elindulunk a valószínűsíthető bejárat felé. Nagyon bízom benne, hogy
tényleg lesz is itt valami és nem pusztán, csak árnyékra vetődünk. A
remegés kissé alábbhagy, ami csapatunk sebességére jótékonyan hat.
Egyből könnyebb egyensúlyunkat megtartani. Megérkezünk, és most
látjuk csak igazán, mire is vállalkoztunk. A bejárat ugyan megvan és a
teteje ugyan látszódik, de előtte nagyjából vagy húsz köbméternyi
törmelék tornyosul. Nem igazán kell sok elme ahhoz, hogy belássa az
ember fia, ez nem egy órás feladat.
- Andi! Rakd ki az érzékelőket. Tudni akarok minden apró mozgásáról
ennek a tűzgolyónak. – szólnék neki, de ahogy kimondom, már látom,
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hogy kérés nélkül is tudja a dolgát. – Emberek, kezdjünk neki! Mit
gondolsz Robi? Elbír ezzel a rakodód?
- Parancsnok, szerintem nem lesz gond. - válaszolja, miközben
óvatosan belemeríti a rakodó hatalmas lapátját a törmelékbe.
Megfagy egy pillanatra a levegő, amikor Robi felemeli a rakodó
törmelékkel teli lapátját és meglepő könnyedséggel odébb rakja vagy
húsz méterrel.
- Nos, Ell? Mit szólsz? – kérdezi, kajánul rám vigyorogva sisakja
mögül.
- Gratulálok! Elismerésem Robi! – válaszolok őszintén.
- Na, akkor ess is neki! Szedd jobb oldalról, mi meg szedjük balról.
Mozgás, mozgás!
Belevetjük magunkat a munkába és a lehetőségekhez képest serényen
jár a kezünk. Gabival és Gimmel, csatárláncot alkotva pakoljuk a
nagyobb törmelékeket az ajtótól távolabb. Andi pedig hordozható
számítógépen követi figyelemmel az Ió szeizmikus mozgását. Robi
persze hozza szokásos formáját és felcsendülnek a zenelejátszón
magával hozott zenék, amiket kihangosít, hogy mindenki hallja. Nem
bánom, mert jobban halad tőle a munka. Nagyjából fél órája
pakolászhatjuk már a törmelékeket, mikorra a ruhámban lévő
levegőáramlás ellenére tisztességesen megizzadok. Hihetetlen, fut át
gondolataimon, amint érzem a hátamra tapadt, izzadságtól nedves
pólót. Na, erre nem számítottam! Hiába tekergetem a ruhába épített
klíma szabályzót, nagyjából semmi sem történik. A fene egye meg! Ez
így szuper fasza lesz! Tekintetem az előttünk tornyosuló hatalmas
ajtóra téved, majd lejjebb a még mindig tetemes mennyiségű
törmelékre. Kész szerencse, hogy Robi összehozta ezt a rakodót. Ez
idő alatt, még mi hárman kézzel pakolásztunk, Robi a gépével
nagyjából a tízszeresét pakolta arrébb. Már a vissza visszatérő
rengéseket is teljesen megszokjuk és egy pillanatra sem állunk le a
munkával. Egyre jobban izzadok, de erőt ad a látvány, amint az ajtó
egyre nagyobb felülete tűnik elő a törmelékek alól. Még nagyjából fél
óra és sikerül kipucolnunk a területet. Ekkor hallom meg Andi hangját
a rádióban.
- Parancsnok! Azonnal fejezzétek be, nagyon erős rengés várható. szinte kiabálja Andi a rádióban.
- Mozgás emberek, elhagyni az ajtó közvetlen közelét. - szólok
mindenkihez.
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Miközben kimondom, már el is kezdődik a rengés. Hatalmas erővel
rántja ki a lábam alól a talajt. Előbb még állok egy pillanat múlva, már
fekszem az Ió porában. Robi hangja harsog a rádióban.
- Tartsatok ki, jövök! – kiabálja Robi.
Gabi, Gimmel összefogva felsegít a földről és az épp akkor odaérő
rakodóra segítenek. Majd, miután ők is felszállnak rá, Robi padlógázt
adva elindult kifelé a veszélyzónából. Visszatekintve látom, amint a
hegyoldal egy darabja leszakad és megindulva, felénk hömpölyög.
Ekkor jut eszembe Andi!
- Andi, hol vagy? Hol van srácok? – kérdezem ijedten és aggódva.
- Itt vagyok Ell! Én is a rakodón, Robi engem vett fel elsőként.
- Hál’ istennek! – válaszolom megkönnyebbülve, amint tekintetem
megtalálja.
Robi, amint kiér az omlás hatósugarából lefékez, majd visszatekintve
mindannyian meredten bámuljuk az omlás következtében felszálló
hatalmas és sűrű porfelhőt. Szinte megbabonáz bennünket ez a
gigantikus látvány. Időközben a rengés is elmúlik, épp oly hirtelen,
mint ahogy jött. Ahogy oszlik a porfelhő és tisztul ki a terület, a
látvány igencsak meglep. Bár hatalmas mennyiségű szikla zúdult alá,
valami hihetetlen szerencse folytán nem a bejárat elé érkezett. Sajnos
azonban, mint általában lenni szokott, minden jóban van valami rossz.
Jelen esetben az, hogy a törmelék halom pont az ajtóhoz vezető útra
zúdult, elérhetetlenné téve a rakodó odajutását. A sziklafalat elnézve
sajnos várható, még egy ilyen erős rengésnél, további részek leomlása
is. Ha kézzel kezdünk neki újra az ajtó kitisztításához, átmászva a
törmelékhalmon és elkap minket egy újabb rengés, esélyünk sem lesz
a menekülésre. Akárhogyan is töröm a fejem, csakis a rakodó jöhet
számításba, hiszen azzal a leggyorsabb, de a biztonságunk ezzel még
nincsen megoldva. Ha baj van, hogy jutunk ki onnan időben? A
leomlott törmeléket pedig napokba telne eltakarítani még a rakodóval
is.
- Most mit csinálunk babám? – kérdezi Gim tanácstalanul.
- Andi! Működik valamennyi szenzor még? – kérdezem, és titkon
bízom benne, hogy egy-kettő talán túlélte a rengést és az azt követő
omlást.
- Ell! Maradt még, éppen egy pár. - válaszol Andi laptopját
tanulmányozva.
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- Most, mi a helyzet? Várható szerinted nagyjából fél órán belül
nagyobb rengés?
- Nem hinném! Kisebbek elképzelhető, hogy lesznek, de szerintem
ekkora nem. – válaszolja.
- Robi! Meddig bírja még a rakodód aksija?
- Talán, nagyjából még egy órát. – válaszolja, miközben a rakodó
kijelzőjét mustrálja.
- Robi, képesek lennénk a maradék törmeléket elpakolni fél óra alatt a
bejárattól?
- Szerintem igen parancsnok! Azonban van egy kis gond! Hogy kerül
oda be a rakodó? - válaszol, miközben az előttünk tornyosuló
sziklákra mutat.
- Azt megoldjuk Robi, de engem jobban érdekelne, hogy szerinted
vajon a hajó pajzsa kibírna ekkora omlást?
- Nem értelek Parancsnok! – válaszolja és értetlenkedve, kérdőn néz
rám.
- Arra gondoltam, hogy a hajóba berakjuk a rakodót. Majd, Peti leszáll
a bejárat előtt, ahol a rakodóval tovább folytatod a munkát. A hajó ott
maradna és egy újabb omlásnál bekapcsolnánk a pajzsát. Kérdésem
arra irányulna, hogy ha újabb omlás lenne, a hajó pajzsa képes lenne
megvédeni minket?
- Ez…nem egyszerű kérdés, függ a törmelék mennyiségétől illetve
a…
- Robi, erre nincs időnk, igen vagy nem?
- Rendben, parancsnok! Egy ehhez hasonlótól elképzelhető, hogy
megvédene.
- Köszönöm! Akkor készüljetek, srácok! Hallottál mindent, Peti?
- Igen, Ell! Indulok. – válaszolja és a rádióban már hallatszódik is a
felszálló hajó hajtóműveinek erős hangja.
- Készülődjünk srácok! Ami biztosnak látszik, hogy van fél óránk.
Ennyi időnk van és be kell jutnunk.
Épp hogy befejezem, már érkezik is a hajóval Peti és finoman leteszi
mellénk a gépet. Nagyon jó pilóta, műszerek nélkül is képes
bármekkora hajóval simán és puhán landolni. Amint földet ér, már
nyílik is a raktér ajtaja.
- Robi, indíts! – szólok hozzá, miközben mindannyian a rakodóba
kapaszkodunk. Nem kell kétszer mondani neki. Máris hatalmas gázt
húz a rakodónak és szinte bevágódunk a hajó rakterébe.
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- Indulhatunk Peti! Ne zárd le az ajtót! - adom ki az utasítást.
- Kapaszkodjatok! Indulunk! – válaszolja, miközben hajónk máris a
levegőbe emelkedik. Nem telik talán egy percbe sem és már a
törmelékhalmon átrepülve landolunk is a bejárat előtt. Hihetetlen ez a
Peti! A szokásához híven kicentizve ugyan, de simán teszi le a hajót,
elkerülve a nagyobb sziklákat, amik kárt tehetnének a tartólábakban,
vagy magában a hajóban.
- Indulás! Kezdjünk neki a munkának! - kiáltom el magam és Robi
már el is hagyja a hajó rakterét a rakodójával.
- Peti! A szemed a pályán legyen, kérlek!
- Vigyázok rátok, Ell! Csináljátok nyugodtan! – válaszolja
meggyőzően. Amint elhagyjuk a hajót, mindenki belead apait-anyait a
munkába, hogy minél hamarabb végezhessünk. A nemrég oly zavaró
izzadság, most egy kicsit sem érdekel. Egy, csak egy cél lebeg a
szemem előtt, hogy mihamarabb hozzáférhessünk az ajtóhoz és
bejussunk rajta. Megfeszített munkával és összeszorított fogakkal
ugyan, de sikerül alig húsz perc alatt szabaddá tennünk az ajtót
vezérlő kapcsolótáblát. Lelkiekben fel vagyok készülve, hogy a
kapcsolótábla használhatatlan állapotban lesz és még azzal is
kínlódhatunk, értékes és drága időt veszítve. Legnagyobb
döbbenetemre, az ajtót vezérlő panel tökéletes állapotban kerül elő a
rárakódott törmelék alól.
- Gabi, most te jössz! Remélem minden rendben fog működni. –
szólok hozzá és társaimmal feszülten figyeljük, amint Gabi beviszi az
adatokat a kapunyitó konzolon.
Hirtelen megijeszt a nyíló ajtó okozta remegés! Aztán eszembe jut,
hogy az éberen őrködő Andi úgyis szólna, ha baj lenne.
- Gyerünk, gyerünk befelé! – kiáltom el magam, mert mihamarabb
biztonságban szeretnék tudni mindenkit. Amint, a külső ajtó
lecsukódik, Gabi máris azon van, hogy nyissa a belsőt. Nem tudhatjuk
mi vár ránk, éppen ezért, kíváncsisággal vegyes félelemmel nézzük a
felemelkedő hatalmas ajtót. Megnyugvással tölt el a látvány, ami az
ajtón belépve fogad minket. Ugyan komor és sötét a helyiség, mivel
csak az irányfények működnek, mégis minden olyan, mintha csak
tegnap hagyták volna itt. Egy kisebb, nagyjából kétszáz
négyzetméteres csarnokban találjuk magunkat, ahol gépek,
berendezések sorakoznak a falak mellett. Az ajtó közvetlen közelében
fém ládák tornyosulnak, mintha csak készültek volna valahová
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elszállítani őket. Átfut az agyamon, vajon mi lehet bennük? Mindegy,
majd megnézzük! A legfontosabb most a vezérlőterem.
- Gabi, vezess a vezérlőhöz! Nézzük, mit tudunk életre kelteni és mit
nem.
- Ok, Ell! Kövessetek! – válaszol és a karján lévő kijelzőn megjelenő
térkép útvonalát követve, elindultunk a bázis folyosóin keresztül a
vezérlő felé. Mindig elcsodálkozom az It’senek hihetetlenül precíz
megoldásain, ahogyan a sziklába képesek voltak mértani pontosságú
és szinte csiszolt felületű helységek létrehozására. A bázis, sokban
hasonlít a Marsira, de az elrendezése másabb. Nagyjából ötpercnyi
séta után folyosókról, folyosókra haladva elérjük a vezérlőt. Maga a
vezérlő egy kör alakú kupolás terem, nagyjából húsz méter átmérőjű
és vagy hat-hét méter magas. Amint belépünk, életre kelnek a kijelzők
és a vezérlőpultok. Egyszerű, de nagyon praktikus elrendezése van a
teremnek. Amint közelebb érek az egyik irányító pulthoz,
automatikusan életre kell és máris adatok egész sora fut le a kis
képernyőn. A legnagyobb kijelzőn, ami valószínűleg a főmonitor
szerepét töltheti be, megjelenik a bázis tervrajza. Ez a kijelző a
bejárattal szemben található és a félköríves fal teljes egészét lefedi.
Kisebb ablakokban pedig, akárcsak a marsi bányában a további
adatok, energiaellátás, pajzsenergia és a létfenntartás jelennek meg.
Az oxigénszint folyamatosan növekszik. Nagy valószínűséggel
automatika kapcsolta be a létfenntartást, vagy amikor a külső ajtón
átjöttünk, vagy mikor a vezérlőbe léptünk.
- Andi! Milyen a légkör összetétele? Milyen a hőmérséklet? –
kérdezem, miközben a monitoron lévő oxigénszintet nézem.
- Ell! Normális minden! A levegő rendben van! A hőmérséklet kicsit
magas, harminchat fok körüli. – válaszol Andi, miután leellenőrizte
az adatokat.
- Peti! Itt Ell! Hallasz?
- Igen, tisztán hallak. Minden rendben? – kérdi, kis aggodalommal a
hangjában.
- Igen! Úgy néz ki, minden rendben lesz! Hagyd el a bejáratott és
menj biztonságos távolságba. Megkíséreljük átvenni a bázis
irányítását és amennyiben sikerül, kitoljuk a pajzsok hatósugarát.
- Vettem, Ell! A közelben leszek, ha bármi miatt kellenék. –
válaszolja.
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- Vettem, Peti! Köszi! Nos, srácok, most ugrik a majom a vízbe. szólalok meg, miközben sisakomat egy határozott mozdulattal
kioldom és leveszem a fejemről. Kicsiket lélegezve ízlelem a levegőt,
vajon tényleg lélegezhető-e? - Teljesen szuper, szinte olyan, mint a
földön. Nyugodtan levehetitek! – szólok a többieknek mosolyogva.
Amint a társaim is leveszik sisakjaikat és lehámozták magukról a
ruháikat, immár sokkal kényelmesebben nekikezdünk a vezérlő
átvizsgálásához. Az it’senek, eddigi tudásunk alapján két teljesen
különböző nyelvet használtak. Az egyik nyelvezet inkább egy
kódnyelv vagy jelnyelv, amit a számítástechnikai rendszereikben,
műszaki megoldásaikban, vezérléstechnikában alkalmaztak. Ezt
sikeresen elsajátítottuk és alkalmazzuk a Marson. Még a másik, egy
sokkal, de sokkal összetettebb, véleményünk szerint a
mindennapokban és egymás között használt nyelvezet. Annyira sok
szót, igét, ragot tartalmaz, hogy még mindig nem tudja senki igazán
pontosan lefordítani. A konzolokat elnézve nagy kő esik le a
szívemről, amint meglátom a jelnyelv ábráit. Nem tudom, mit
csinálnánk, ha a rendes nyelvükön kéne adatokat betáplálni a
rendszerbe. Valószínűleg, nem jönne össze. Amint haladok a sorok
között, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem fog problémát okozni a
bázis irányításának átvétele.
- Gabi, mit gondolsz? - kérdezem érdeklődve.
- Nem lesz probléma! Majdnem teljes mása a Marsi vezérlésnek. válaszolja.
- Rendben Gabi, akkor kérlek, ess neki és nézzük, hogy állunk. Addig
szétnézünk!
- Ok! Csinálom! Szólok, ha teljesen átlátom a rendszert.
- Srácok, mi pedig alkossunk két csapatott. Robi! Menj Andival és
térképezzétek fel ezt a területet. – szólok hozzájuk. miközben a
kijelzőn lévő alaprajz jobb oldalára mutatok. - Mi pedig Gimel
feltérképezzük a bal oldalt. Rendben?
- Igen, rendben. – válaszolják.
- A rádiókapcsolatot tartsuk, legyetek bejelentkezve!
- Rendben, Ell! - válaszolja Andi.
- Jó vadászatott nektek! Vigyázzatok magatokra! – szólok hozzájuk
mosolyogva, miközben elhagyják a vezérlőt.
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- Nos, Gim! Vágjunk bele. Kíváncsi leszek, mit találunk. Gabi, nem
gond, ha itt hagyunk és szétnézünk? - fordulok felé és érdeklődve
várom a válaszát.
- Dehogy baj, menjetek! Elvagyok! - válaszolja a válla fölött hozzánk
fordulva.
- Okés, akkor mentünk! Amint kilépünk a vezérlőből és elindultunk a
folyosón, eszembe jut a másik csapat. Vajon, mi van velük? Illetve, ha
nem jutottak be eddig, ami valószínű, ne erőlködjenek, és ne
kockáztassák már az életüket.
- Peti, hallasz? – szólok a rádióba. Peti! Itt Ell, hallasz? – kérdezem
már kicsit aggódva.
- Vagyok! Hallak! Csak nem tiszta az adás. – válaszolja alig
kivehetően és halkan a zavaros, akadozó adásban.
- Értesítetted már a Prométheuszt, hogy bejutottunk?
- Igen! Épp az imént beszéltem a hajóval, de többet nem tudtam
mondani, mint azt, hogy bent vagytok.
- Semmi baj, hiszen még Gabi javában dolgozik a vezérlésen, mi sem
tudunk többet egyelőre. Viszont, figyelj ide, jelezd már a
Prométheusznak, hogy visszahívhatja a másik csapatott. Ne
kockáztassanak, ha mi már bent vagyunk.
- Ok Ell! Azonnal szólok nekik! – válaszolja a még mindig nagyon
zajos adásban.
- Rendben! Szólj vissza kérlek, hogy minden rendben van-e?
Amint haladunk tovább, a folyosóról kisebb helységek nyílnak. Gim a
baloldalon veszi szemügyre a helyiségeket, még én a jobboldalon.
Nagyjából négy méter szer négy méteres helyiségek és a benne
található bútorokból ítélve, ezek lehettek a személyzeti szállások.
Minden szoba berendezése egyforma, mégis más és más. A szobákban
érintetlenül ott vannak hagyva a valamikori lakók személyes tárgyai.
Bevetett és bevetetlen ágyak, egy bögre, ledobott ruhadarabok, félig
írt jegyzetek. Kicsit időutazásként élem meg, amint szobáról szobára
haladunk. Elmémben felrémlik a szobával együtt lakója is, amint épp
ledobja ruháját, vagy iszik bögréjéből, vagy épp ír az asztalánál.
Nagyon sietősen hagyhatták el a bázist, ha minden személyes
tárgyukat itt hagyták. Vagy lehet nem is mentek sehová, hanem itt
találjuk meg testük maradványait valahol a bázison? A következő
helyiség előtt megtorpanok. Mintha valami ismerős érzés járná át
testemet és kerítene hatalmába. Amint belépek a szobába, olyan
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érzésem támad, mintha odahaza lennék, mintha ez az én szobám
lenne. Fura érzés, de nem tulajdonítok neki különösebb jelentőséget,
hiszen pont úgy van berendezve, ahogyan én rendezném be a saját
ízlésem szerint. Az asztalon halomban állnak a jegyzetek, az asztal
feletti kivetítőn pedig, valószínűleg családi képek váltogatják
egymást. Amint nézem, próbálom beazonosítani, vajon milyen
családtagok lehetnek. Gyanús, hogy apa, anya és egy fiútestvér lehet a
képeken.
Érdekes ez a szoba, még a többitől idegenkedek, addig itt különleges
érzések kerítenek hatalmukba. Megnyugtató és felemelő érzés. Nem
tudom hová tenni. Szólnék Gimnek mit is találtam és ő vajon érez-e
hasonlót ebben a helységben, de nem látom a folyosón.
- Gim, merre vagy? – kiáltok ki a folyosóra.
- Itt vagyok! A szemben lévő szobában! – hallom válaszát és a hangját
követve a folyosó túloldalán lévő szobába megyek.
- Képzeld, milyen szobát találtam! Tök olyan volt az itt lakó ízlése
akár az enyém, és…. - folytatnám, de a szobába lépve elakad a
szavam.
Gim a szoba közepén áll és érdeklődve, meredten nézi az előtte lévő
falat. Tekintetem szintén a falra tapad, mivel a helyiségben, mint egy
kiállításon, fegyverek vannak elhelyezve. Van itt minden! Szúró vágó
fegyver és olyanok is, amik ugyan fegyvernek néznek ki, de fogalmam
sincsen, hogyan és mire lehet használni őket. Nagyon úgy néz ki, hogy
aki itt élt az katona lehetett, vagy legalábbis szerette a fegyvereket.
Gimet igencsak megbabonázta, amin nem csodálkozom ismerve
fegyvermániáját és érdeklődését a küzdősportok iránt.
- Ell! Látod ezt? - kérdezi Gim.
- Persze, látom! Neked való hely! - válaszolok nevetve.
- Ell! Fura érzésem van! Valami megmagyarázhatatlan dolgot érzek
belül és nem tudom hová tenni. Mintha jártam volna már itt. - mondja,
miközben levesz a falról egy számomra teljesen ismeretlen, rúdszerű
fegyvert és életre kelti. Meglepődök, ahogy a sima rúd átalakul és
fegyverré válik Gim kezében. Á….. biztosan nézegette már egy ideje
és rájött, hogy kell használni. - magyarázom meg magamnak ezt a
furcsaságot. Döbbenetemet félre téve visszacsengenek Gim szavai,
hogy valami fura érzés keríti hatalmába.
- Gim! Akár hiszed, akár nem, én ugyanezt érzem, itt szemben a
másik szobában. - szólok hozzá elgondolkodva. - Épp ezért szerettelek
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volna hívni, hogy nézd már meg, érzel-e valami hasonlót, de úgy
látom te meg itt találtad meg ugyanazt.
- Igen! – válaszolja, de mintha furán elszomorodna - Gyerünk babám!
Akárkik is éltek itt, már régen meghaltak. Fura érzés belegondolni,
hogy mi vagyunk az elsők, akik beléptünk ezekbe a szobákba vagy
százezer éve, mégis szinte olyan, mintha a lakói nemrég távoztak
volna.
Teljesen egyetértek Gimel. Pont ugyanezen jár az agyam nekem is.
Azonban el kell fogadnunk, hogy ez már a múlt. Hacsak nem tudták
legyőzni a halált, nem valószínű, hogy még találkozunk velük.
- Na, gyerünk babám! Van még bőven mit átnézni. – szólok a még
mindig gondolataiba mélyedő Gimnek.
- Rendben, gyerünk! - válaszolja elgondolkodva.
Teljes csendben, gondolatainkban elmélyülve haladunk tovább és
vesszük sorra a helyiségeket, míg nem egy hatalmas, megerősített ajtó
elé nem érünk. Villogó vörös kijelző adja tudtunkra, hogy talán nem
lenne célszerű továbbhaladnunk. Kérdőn nézünk egymásra, vajon mi
lehet ez? Hová vezet? Legjobb lesz, ha megkérdem Gabit, hátha tudja
,mi van előttünk.
- Gabi, itt Ell! Hallasz?
- Igen, hallak! Mond! - válaszolja.
- Figyelj, elértünk egy ajtóig, de nem tudjuk mi lehet, és valamiért
vörösen villog a kijelzője. Meg tudod mondani mi ez?
- Várjatok! Ráállok a rádiójeletekre, hogy tudjam merre is vagytok
pontosan, és megmondom.
- Rendben, várunk!
A várakozást kihasználva megkérdezem a többieket, hogy állnak és
rendben van-e minden.
- Andi, Robi jelentkezzetek! Hogy álltok? Minden rendben?
Találtatok valamit? - kérdezem tőlük érdeklődve.
- Rendben vagyunk! – jön Anditól a válasz. - Ezen a részen vannak a
laborok, ahol a bányászott ércek, anyagok tisztaságát ellenőrizték.
Illetve, találtunk étkezőt, orvosi részleget, edzőtermeket és raktárakat.
Elképesztő ez a hely. Az orvosi részlegen olyan dolgokat láttam,
amiket még a Marsi bázison sem! Hihetetlen, Ell! Itt valami
kutatásokat folytattak. Nagyon érdekes, ezt látnod kell. Ti, mit
találtatok?
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- Mi megtaláltuk a lakórészeket. Itt is vannak érdekességek. Olyan
mintha, most mentek volna el. A valamikori lakók személyes tárgyai
érintetlenül vannak a szobáikban. Egyszerre felemelő és borzongással
teli. Illetve, egy hatalmas ajtó előtt állunk, amit nem tudunk hová
vezet. Épp, Gabira várunk, hogy megmondja mi is ez.
- Parancsnok, itt Gabi! Hallotok?
- Itt vagyunk! Mond!
- Megvan, amit kerestünk, parancsnok. Az a bánya bejárata és azért
van zárva, mert egy biztonsági protokoll annak idején lezárta. Viszont,
nem is lenne célszerű bemennetek, mivel csak űrruhában lehet ott
tartózkodni. Még az erőterek ellenére is igen magas a hőmérséklet és
nem túl baráti a levegő összetétele.
- Köszi! Akkor visszafordulunk! Gyertek ti is Andi. A vezérlőben
találkozunk.
- Vettük! Mindjárt indulunk! - válaszolja Andi.
Elindulunk vissza a vezérlőbe. Ahogy elhaladunk az ismerős szobák
mellett, akaratlanul is bevonzza tekintetünket, és újfent az a
megmagyarázhatatlan, mégis kellemes érzés járja át lelkünket. Már,
majdnem elérjük a vezérlőt, mikor Peti jelentkezik be és legnagyobb
döbbenetemre sokkal jobb az adás, mint legutóbb.
- Ell parancsnok, itt Peti! Veszed az adást?
- Vettem! Hallunk és sokkal jobban, mint eddig. Mit csináltál vele?
- Felerősítettem a jelet, bízva benne, hogy jobb lesz. Ezek szerint
sikerült.
- Igen! Szuper Peti! Teljesen jó most a vétel.
- Parancsnok, minden rendben lent? - kérdezi kis aggódással a
hangjában Peti.
- Igen! Miért kérdezed? - kérdem tőle, miközben rosszat sejtek.
- Ell, engedélyt kérek, hogy elhagyhassam a területet. Megnézném a
másik csapatott, mivel a Prométheusz nem tudja velük felvenni a
kapcsolatot.
- Vettem Peti! Értem, de a Prométheuszról nem tudnak kiküldeni
valakit?
- Negatív! Nincs leszállóhajójuk, mert miattunk azokat nem hozták
magukkal. – válaszolja.
- Értem! Mit szólt az ötletedhez a Prométheusz?
- Azt válaszolták te vagy a küldetésparancsnok ez a te felelősséged.
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- Na, ez fasza! Persze, ki másé lehetne? - fakadok ki mérgesen, hiszen
tudom jól, ha baj üt be, nincs jó döntés. Mindenesetre szívem mélyén
örülök neki, hogy nem a fejem felett hozzák meg mások, a csapatom
egyik tagjáról a döntést. Nincs jó döntés és ezzel most is szembesülök,
mint életemben már annyiszor. Ha nem engedem Petit és
szerencsétlenek bajban vannak, akkor egy egész csapat élete száradhat
a lelkemen. Ha engedem Petit, hogy menjen és baja esik, akkor azt
soha nem bocsátom meg magamnak. Másrészt, ha meg oda van, és itt
üt be a mennykő, akkor pedig ez a csapat és ezek az emberek kerülnek
bele a slamasztikába, természetesen velem együtt. Ilyenkor utálom
szívből a parancsnoki szerepet. Mindenesetre, mielőtt döntést hozok,
egy két dologban tisztán kell látnom.
- Peti! Várj egy percet!
- Vettem! Várok. - válaszolja, de érződik a hangjában, hogy nagyon
menne már, mert aggódik a többiekért.
- Gabi, itt Ell. Hogy állsz a bázis irányításával?
- Parancsnok, átvettem az irányítást. Most már mindenhez
hozzáférünk.
- Rendben, szuper! Megnövelted már a bejáratoknál a védőpajzs
hatókörét?
- Nem, még nem. A parancsodra várok Ell.
- Gabi, egyelőre ne növeld a pajzsot. A másik csapattal megszakadt az
összeköttetés és Peti megnézi, mi van velük. Hangold már össze a
hajónkkal a bázis kommunikációs rendszereit, hogy tudjuk Petivel
tartani a kapcsolatot.
- Okés Ell! Szólj, ha mehet! – válaszolja higgadtan.
- Peti itt Ell, hallasz?
- Igen parancsnok!
- Miénk a bázis felett az irányítás. Hangold rá a rádiót a bázis
hullámhosszára.
- Megvan! Kapcsolat aktív.
- Rendben! Engedély megadva. Nézd meg őket, de kérlek,
folyamatosan tájékoztass minket és vigyáz magadra.
- Köszi, Ell! Vigyázok. – válaszolja, és már hallatszódik is a rádióban
a hajó hajtóműveinek egyre emelkedő hangja, amint a felszálláshoz
készülődik.
- Sok sikert! – válaszalom még, miközben Gimel elérjük a
vezérlőtermet.
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- Itt vagyunk! – kezdek neki mondandómnak, miközben Gabi felé
haladok öles léptekkel. - Mit tud ez a rendszer Gabi?
- Mire gondolsz pontosan Ell? – kérdi érdeklődve, várva válaszomat.
- Arra lennék kíváncsi, látunk-e innen bármit is a másik csapatról?
Életjeleket tud-e venni a bázis, vagy van-e valami mozgásérzékelő?
Bármi?
- Parancsnok! Sajnos a radaron a hajójukat sem látom. A
mozgásérzékelők pedig, csak a bázison belül működnek.
Megpróbáltam felvenni velük a kapcsolatot, de nem válaszoltak.
- Értem! Figyelj Gabi, meg tudod nekem mutatni az alaprajzon, ők
melyik bejáratott vették célba?
- Persze! Ők, ez ellen a bejárat ellen mentek. - mondja, miközben az
alaprajzon a bánya legtávolabbi bejáratára bök az ujjával.
- Biztos, hogy nem jutottak be? – kérdezem. Bár tudom, úgy is
hasztalan a kérdés, mivel Gabi figyelmét ilyenek nem kerülnék el.
- Nem, parancsnok! A rendszer jelezte volna. Az ott lévő ajtó nagyonnagyon régen nem volt felnyitva. Akárcsak ez, amin mi bejöttünk. –
válaszol, miközben a képernyőn megjelenő adatokat böngészi.
Időközben megérkezik a vezérlőbe Andi és Robi is. Andi meglátván
rajtam a feszültséget és idegességet, már érdeklődik is mi történt.
- Mi a baj srácok? Ell? – kérdezi aggódva.
- Babám megszakadt a másik csapattal a kapcsolat. Nem tudunk róluk
semmit. Peti most tart a pozíciójuk felé.
- Peti, itt Ell! Hallasz?
- Vettem, Ell! Mindjárt ott vagyok.
- Rendben! Ráálltunk a hajó kameráira és látunk mi is mindent. –
szólok neki, miközben Gabi behozza a hajó kameráinak a képét.
- Látjátok ezt? – kérdezi Peti, miközben a hold felszíne felett elhalad.
- Látjuk! Ez nagyon durva. - válaszolom, amint a hatalmas
repedésekkel telitűzdelt felszín feltűnik a képeken. Feltételezem a
legutóbbi erős rengéskor keletkeztek, mert frissnek tűnnek. Aztán
meglátom azt, amit nagyon nem szerettem volna látni. A másik
leszállóhajó roncsai tűntek fel a képeken. A roncs jóval távolabb van a
bázis bejáratától, mint lennie kéne. Mi történt? El sem érték? Hogy
zuhantak le? Millió kérdés keletkezik bennem egy pillanat alatt.
- Parancsnok! Engedélyt kérek leszállni és megnézni vannak-e túlélők.
- kér engedélyt Peti.
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- Negatív, Peti! Várj még! – válaszolok gyorsan. - Addig ne csinálj
semmit, ameddig nem ellenőrizzük a szeizmográfok adatait. Nem
szeretném, hogy ha elhagyod a hajót, bajod essen. Egyedül vagy és ez
túl kockázatos. Már épp szólnék Andinak és Gabinak, hogy
ellenőrizzék le a tektonikus mozgásokat, de nincs rá szükség. Kérés
nélkül is csinálják a dolgukat.
- Ell! – szólal meg Andi. - Úgy néz ki, nem várható az elkövetkező fél
órában nagyobb rengés.
- Peti! Fél óráig biztosan tiszta a terep a nagyobb rengésektől.
Engedélyezem, hogy leszállj. Légy körültekintő!
- Vettem! - hallatszik a válasz.
Peti megközelíti a roncsot és mielőtt leszállna, mintegy biztosítandó a
területet, körberepül felette. A kamerák képét követve, mi is élőben
láthatjuk a lezuhant hajót. Amint Peti elhagyja a hajót az űrruhájára
szerelt kamera képére állunk át, így mi is látjuk, amit ő. Ahogy
közeledik a roncshoz, fürkésző tekintetem végig a jeleket keresi.
Tudni akarom, miért zuhantak le. Minden igyekezetem ellenére
semmit nem látok, ami a képek alapján a zuhanás okát
valószínűsíthetné. A hajó a zuhanáshoz mérten, egészen egyben
maradt. Valószínűleg, nem túl magasról csapódott a felszínnek.
Látszólag az utastér is sértetlen maradt. Peti időközben elérte a hajó
zsiliprendszerét és épp azon ügyködik, hogy kinyissa az ajtót. Robi
rádión keresztüli, hathatós irányítása mellett, kiiktatja az ajtóbiztosító
rendszerét, majd kézzel félretolja.
- Húzd vissza az ajtót, majd a panelen nézd meg, működik-e kézi
vezérléssel a nyomásszabályzás! - adja az utasításokat Robi.
- Vettem! - válaszol Peti, miközben a kézi nyomás kiegyenlítéssel
kínlódik. - Nem működik! Semmi nem reagál. Robi, mi a szart
csináljak akkor?
- Peti, nyugalom! Türelem. A következőt csináljuk. Verd meg erősen
az ajtót, hátha jeleznek vissza bentről. Nyomd a kezed az ajtónak,
elviekben érzékelned kell a rezgéseket.
- Ok, csinálom. – válaszol, miközben tisztán látjuk, amint erősen
megütögeti az ajtót, majd tenyerét az ajtóra tapasztja.
Kis idő elteltével, hatalmasat üvöltve közli, hogy érez valamit. Mintha
rezgések lennének
- Parancsnok! Szerintem visszajeleznek. – szólal meg, majd elakad a
szava és feszülten figyel tenyerét az ajtóhoz nyomva. - Morzéznak Ell!
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Azt mondják elszökött a levegő és nincs bent nyomás, de nem tudják
kinyitni az ajtót.
- Vettem, Peti! Akkor átadlak Robinak. Segít bejutni. Ő, ennek a
szakértője.
Miközben Robi és Peti az ajtó kinyitásán ügyködik, addig Gabihoz
fordulok, és egy kérdést intézek hozzá.
- Gabi! Ha a bányán keresztül mennénk hozzájuk, nagyjából mennyi
ideig tartana?
- Pill, nézem is! Ell, ha használnánk a rakodót, akkor nagyjából tíz
perc alatt oda lehet érni.
- Robi, van még annyi energia a rakodóban? – kérdezem feszülten,
miközben nagyon bízom a pozitív válaszában.
- Igen!...Ahogy elnéztem, annyi lesz még benne bőven. – válaszolja,
miközben meredten vizslatja a bánya alaprajzán bejelölt útvonalat.
- Szuper! Gim! Tiéd a parancsnokság! Andi, gyere velem, elébük
megyünk, hátha tudunk segíteni.
Ahogy a mondatommal végzek, Gim mellém áll és finoman félre húz.
- Ell, nekem kéne mennem, nem neked. – kezd neki mondandójának. Rád, itt van szükség.
- Aranyos vagy barátném, de már döntöttem és nem kockáztatom
feleslegesen a legénység életét. Andit muszáj vinnem, hiszen lehet,
orvosi segítségre szorulnak. Viszont, ti maradjatok itt és vigyázzatok
ránk. Oké? – kérdezem tőle mosolyogva, miközben megütögetem a
vállát.
- Értelek Ell! Ahogy akarod. Vigyázunk rátok, ebben biztos lehetsz.
- Szuper! Bízom benned babám. – válaszolom, és biztatás képpen
megszorítom az alkarját.
Indulás előtt még megbeszélem Gabival, hogy nyissa meg a bánya
zárolt bejáratát és töltse fel a térképet a ruháink kijelzőibe. Andi sem
tétlenkedik közben, összegyűjtöget egy elsősegélycsomaghoz hasonló
pakkot a bázison található és ismert dolgokból. Mire Peti kinyitja a
lezuhant hajó belső ajtaját, mi már javában robogunk a bánya járatain
keresztül. Tisztán halljuk, amint örömteli hangon kiáltja, hogy talált
túlélőket. Maga a bánya egy sötét, nyomasztó és félelmetes hely.
Vannak részek, ahol a mellettünk fortyogó lávát, csak az erőterek
tartják vissza attól, hogy ránk ne zúduljon. Máshol, a semmi felett
vezet át az út. Egy biztos, tériszonyos és klausztrofóbiás ember ne
jöjjön ide. Hol hatalmas termeken, hol szűk sikátorokban haladunk.
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Bár próbálok a lehető leggyorsabban haladni, mégis leginkább, csak
vánszorgásra emlékeztet ez az egész. A járatott borító törmelék
kerülgetése közben a rakodó oldalát, már össze-vissza töröm nagy
rohanásomban. Szinte érzem, hogy ezért nem fogok elismerést kapni
Robitól. Épp, egy kisebb kanyarból jövünk kifelé, amikor meglátom a
földön szanaszét fekvő űrruhás embereket. Annyira váratlanul ér a
látvány, hogy nem tudok mást csinálni, mint, hogy félrerántom a
kormányt. Ez a mozdulatom azt eredményezi, hogy a rakodó baloldala
kőkeményen nekivágódik a bánya falának és még szerencse, hogy ott
a fal, mert máskülönben, semmi nem mentetett volna meg a
felborulástól. Első gondolatom az, hogy ez a másik csapat lehet, akik
valahogyan bejutottak és idáig bírták erővel. Nem törődve az ütközés
következtében sajgó vállammal, leugrok a rakodóról és a földön
fekvőkhöz igyekszem. Közelebb érve látom csak igazán, hogy ezek
nem a mi általunk használt űrruhák. Leesett és hatalmasat koppanva
tudatosult bennem a nyilvánvaló dolog, miszerint ezek nagy
valószínűséggel az It’senek testei. Az egyikük a bánya falának
támaszkodva üldögél és mintha szemét a folyosóra szegezné. Várva
talán a megmentésüket, vagy valami egészen mást. Sisakjáról letörlöm
a rárakódott port és bár talán meg kéne ijednem a látványtól, mégsem
ez történik. A sisakból egy mumifikálódott emberi arc tekint vissza
rám. Nem nyújt szép látványt, mégis valami megmagyarázhatatlan
érzés kerít hatalmába, ami minden, csak nem félelem és aggódás.
Inkább, földöntúli nyugalomnak nevezném. Gondolataimból Andi
szavai rántanak vissza a valóságba.
- Ell! Ők lennének az It’senek? - kérdi, miközben meredten bámulja
az általam is figyelt arcot.
- Igen! Ők azok! - válaszolom és bár semmi bizonyítékom nincs rá,
mégis valahol legbelül tudom, hogy ez az igazság.
Gabi szavai törik meg a csendet.
- Parancsnok jelentkezz! Ell, hallasz? Minden rendben? Mi történt?
Egy helyben állnak a nyomkövetőitek. – kérdezi aggódó hangon.
- Itt Ell! Vettem! Volt egy kis balesetünk és találtunk mumifikálódott
testeket a bányában, azért álltunk meg.
- Hála istennek parancsnok, hogy rendben vagytok. Vettük a testekkel
kapcsolatos mondatod, de kellene sürgősen a segítségetek Petinek.
Beszámolója szerint, sajnos egy halálos áldozat biztosan van, de két
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nagyon súlyos sérült vár rátok, és Peti nem tud egyedül velük mit
kezdeni. Beszorultak a roncsba.
- Vettem Gabi! Indulunk! – válaszolom és intek Andinak, hogy
szálljon fel a rakodóra. – Jelentkezünk, amint az ajtóhoz érünk!
- Vettem parancsnok! Siessetek, kérlek!
Újfent, a már lassan gyűrött fémdobozzá váló rakodón ülünk, és
amennyire csak lehet, haladóssá teszem utunkat. A térkép szerint pár
száz méter és megérkezünk a bánya túlsó végén lévő bejárathoz.
Remélem időben érkezünk és tudunk, pontosabban, Andi tud segíteni
a sérülteken. Nem tudom, ki lehet, aki az életét vesztette, de egy
ember halála is jóval több, mint amit el tudok fogadni. Bár nem az én
parancsnokságom alá tartoznak, de bánt a dolog, hogy így jártak.
Lehet az én hibám is, hiszen én választottam nekik ezt a helyet.
Elviekben azért, mert ez tűnt a könnyebbik akadálynak. Lehet, pont én
küldetem őket a halálba? Tényleg igaz a mondás, hogy a pokolba
vezető út, jó szándékkal van kikövezve. Mindegy! A baj már
megtörtént és most nem roskadhatok önsajnálatba, mint ott a Marsi
bányában. Tennem kell a dolgom, a lelkemmel meg, majd
elrendezem, ahogy tudom. Megvívom, majd csatáimat álmatlan
éjszakákon át, csakúgy, mint életem bármelyik döntését és tettét
követően.
- Megérkeztünk! Hallasz Gabi? – szólok a rádióba.
- Vettem, Ell! Nyitom a belső ajtót. – válaszolja Gabi.
- Ok! – amint kinyílt az ajtó, a rakodóval behajtok a zsilipbe és várjuk,
még a belső lezárul, majd a külső kinyílik. Kihajtunk az ajtón és elénk
tárul egy merőben más táj, mint ahol mi próbálkoztunk. Itt a világűr
fagya uralkodik. A kéntől minden valószerűtlenül sárga színben
pompázik. Ruhám kijelzője konkrétan mínusz 120 fokot mutat.
Tekintetem a tájat pásztázza, hátha meglátom a lezuhant hajót, illetve
a sajátunkat.
- Ell, ott vannak! – kiált fel hirtelen Andi és tőlünk enyhén balra
mutat.
Most, már én is látom és gázt adva sietősen feléjük indulunk. A
talajviszonyok ugyan nem túlságosan rosszak, mégis óvatosan kell
haladni, hiszen ez egy teljességgel ismeretlen környék számunkra.
Akárcsak a mondás tartja, lassan járj, tovább érsz!
- Gabi, itt Ell! Kapcsolj össze minket Petivel. Egy perc és
megérkezünk. Amennyire csak engedik a terepviszonyok, úgy
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száguldunk a hajók felé. Pont akkor érünk oda, mikor Peti az egyik
sérültet húzza ki a roncsból. A rakodóval hatalmasat fékezve érkezünk
meg. Szinte még meg sem áll, már ugrunk is le róla és rohanunk Peti
segítségére.
- Megjöttünk! – szólok Petihez. - Segítünk bevinni a hajóba.
- Parancsnok, ne! Elbírom! Inkább menjetek be, vannak még bent
ketten. Nekik segítsetek.
- Oké! Gyerünk Andi! – szólalok meg, és már veszem is az irányt a
hajó belseje felé. Amint belépünk az utastérbe, hihetetlen látvány
fogad minket. Mintha egy hatalmas és erős kéz mindent felforgatott
volna a hajó belsejében. Az ülések tőből kiszakadva a belső falak
összegyűrve akár egy alufólia. A vezérlőegység pedig, az utas kabin
ellenkező oldaláig repült, a falhoz préselve a csapat parancsnokát.
Láthatóan esélye sem volt a túlélésre és, csak remélni tudom, hogy
azonnal meghalt, vagy legalábbis nem szenvedett sokat. Jó srác volt,
kár érte. Miközben a berendezések alá szorult két társunkat próbáljuk
kiszabadítani, felrémlik bennem a halott srác, amint indulás előtt kéz
és lábtörést kívántam neki. Nem egészen így gondoltam… John volt a
neve és, ha jól tudom a szülei egyetlen gyermeke. Belegondolni is
rossz, mit fognak érezni, ha megtudják fiuk halálát.
- Ell, segíts! – szól Andi. - Emeld meg, én meg kihúzom őket alóla.
- Csinálom! – válaszolom, miközben a mennyezetről leszakadt
kereszttartó gerendát megemelem.
Andi, időt nem vesztegetve, villámgyorsan kihúzza a két sérültet a
gerenda alól és mire feleszmélhetnék, már vizsgálta is őket.
- Peti, itt Andi! Hallasz? – kérdezi a rádióban izgatottan.
- Igen, hallak, mond! - jön a válasz.
- Ne gyere vissza, azonnal visszük a sérülteket. Készítsd elő az
elsősegélyágyat, kérlek!
- Ok! Meglesz!
- Ell, vigyük őket! Sietnünk kell, mert nagyon rossz állapotban
vannak.
- Gyerünk! - válaszolom és egyiküket a karjaimba veszem. Ekkor
látom meg sisakja rostélyán keresztül, hogy Dóri az. A francba, hogy
kerül ő ide? Nem katona, sőt nem is lett volna szabad egy ilyen
veszélyes expedícióra elengedni. Ő, egy egyszerű éghajlatkutató, nem
terepmunkára kapott kiképzést. Arcára tekintek és eszembe jut az
édesanyja az akadémián. Na, az nem lehet, nem fogom a halálhírét
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vinni még több embernek. Főleg nem a Dóriét. Nem tudom, hogy
sikerül, de nehézkes mozgású űrruháink ellenére is szinte repülök a
hajónkig. Ahogy sikerül sérül társainkat biztonságba helyeznünk és
átadom Dórit is Andi biztos kezébe, elindulok John testéért. Nem
érzek dühöt, sem keserűséget, sőt igazán, semmit nem érezek. Egyet
akarok, csak egy cél lebeg a szemem előtt, hogy mindenkit
hazavigyünk. Már majdnem elhagyom a hajónkat, mikor Andi szólal
meg.
- Ell! Te meg hová mész? – kérdi értetlenkedve.
- Visszamegyek! Hozom Johnt is. - válaszolom.
- Ell, nem teheted! Nincs rá idő, nagyon rosszul vannak, azonnal
indulnunk kell a bázisra.
- Akkor induljatok, máris! Én nem megyek el John nélkül.
Kiszabadítom és majd a rakodóval visszaviszem.
- Nem hagyhatunk itt. – szólal meg egyszerre Andi és Peti.
- Most indultok! Ez parancs Andi. Menjetek és tegyél meg értük
mindent. Mentsd meg őket. Én rendben leszek, ne aggódjatok. –
válaszolom, miközben elhagyom a hajót. A roncs mellé bújva várom
míg felszállnak, és eltűnnek egy hegycsúcs mögött. Bár nem hiszek
istenben, de most fohászkodom hozzá, hogy ha létezik, mentse meg
ezeket a srácokat.
Kis idő múlva már ott állok, szemben Johnnal és üveges szemei
számon kérőn tekintenek rám. Mintha az akarná kifejezni, miért
küldtél ide minket. Miért küldtél a halálba? Nem!... Így nem tudom
kiszabadítani a testét. Nem tudok belenézni élettelen szemébe. Betört
sisakján keresztül lehajtom szemhéjait, miközben bocsánatot kérek
tőle és elrebegem, hogy nyugodj békében. Mi emberek, ugyan
születésünktől fogva arra vagyunk nevelve, szocializálódva, hogy
egyszer életünk véget ér. Mégis, mikor testközelből találkozunk a
halállal, nem egyszerű feldolgozni. Akaratlanul is számot vetünk
eddigi életünkkel, tetteinkkel. Gondolataim közepette, nagy nehezen
sikerül a vezérlőpultot annyira kimozgatnom, hogy ki tudjam
szabadítani mögüle John testét. Az ember vigyáz még a halott társára
is. Tudom, fájdalmat már nem tudok neki okozni, mégis a kegyelet és
a tisztelet azt követeli meg, hogy megadjam neki a végtisztességet.
Mint egy hímes tojást, úgy tartom karjaimban, miközben kiküzdöm
magam a roncsok közül. A rakodóra fektetem és felnézek az
egyébként csodaszép látványt nyújtó Jupiterre. Milyen kicsik is
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vagyunk mi emberek, mégis milyen hatalmasok. Itt vagyunk, egy
olyan bolygón, ami a legkisebb mértékben sem barátságos velünk.
Mégis, bár az előttünk élőknek köszönhetően, de meghódítottuk.
Vajon, mi az életünk célja? Egyáltalán, az egyén számít bármit is?
Bízom benne, hogy igen. Bízom benne, hogy John halála sem volt
hiábavaló. Összeszorul a torkom és érzem, most jön, szakad ki
belőlem a sírás. Eddig tudtam tartani magam. Most, hogy egyedül
maradtam és nem lát senki, eltűnik a kemény álarc, és csak én
maradok az a törékeny lelkű lány, aki mindig is voltam. Mint egy
kisgyerek, bőgök térdre rogyva. John vérétől vöröslő kezeimmel
verem az Ió kemény felszínét és csak egy szót tudok ismételni.
Miért? Miért? Miért?
Átadom magam az érzéseimnek és nem érdekel semmi és senki. Egy
idő után, érezhetően enyhül bennem a felgyülemlett feszültség és
agyam újra átveszi testem, tudatom felett az irányítást. Bár szívem,
lelkem továbbra is sajog, visszatérek lelki egyensúlyomhoz és újra
tudok racionálisan gondolkodni. Ideje indulni, határozom el magam.
Mennyire szar ez az űrruha, még a könnyeimet sem tudom letörölni.
Egye fene, bár ez lenne a legnagyobb gondom. Feltápászkodom a
földről, de indulás előtt még van dolgom. Vissza kell mennem a
hajóra és kiszednem a fekete dobozát. Tudni akarom, mi vezetett
ehhez a szörnyű balesethez. Visszatér belém az erős, céltudatos,
előrelátó Ell. Amint elkészülök és kezemben tartom a hajó fekete
dobozát, felülök az indulásra kész rakodóra. Indulás előtt Johnra
pillantok és, mintha élne, hozzá szólok.
- John, gyere! Menjünk haza. - mondom ki hangosan gondolatom,
majd gázt adok és elindulok a bánya bejárata felé. Visszafelé tartó
utam időt ad a gondolkodásra. Nem siettek, hiszen nincsen már miért,
ráadásul a rakodó is az utolsókat rúgja. Nem ártana rá vigyáznom, ha
vissza is akarok érni vele. Bízom benne, hogy azért a bázisig még
kibírja. Különben még jó kis séta is várna rám, amihez jelen esetben,
éppen semmi kedvem sincs. Gondolataim elkalandoznak elődeinkig.
Vajon, ők fejlődésük alatt, hogyan tudták feldolgozni az elmúlást, a
halált? Azt majdnem biztosra veszem, hogy ugyanúgy hajtotta őket a
vágy az ismeretlenbe akárcsak engem. Az elmúlt évek
megkeményítettek és ellenállóbbá tettek, de ettől még lelkemmel
hatalmas csatákat vívok, tetteim és döntéseim miatt. Érdekesen
működünk mi emberek, vagy legalábbis én. Most sem, és a múlt
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bevetésein sem féltem igazán a haláltól. Valahogy mindig úgy fogtam
fel, ha ennyi van megírva, hát ennyi! Nem igazán foglalkoztatott ez a
kérdés. Viszont társaim és ismerőseim halálától rettegek. Eszembe jut
a szövetségi pszichológus szakvéleménye rólam. A következőket írta.
„Tóth Ell, egy nagyon furcsa személyiség. Kettőség lakozik benne,
ahol az egyik oldalt a kötelességtudat, a becsület, a tettvágy és
nagyon-nagy mértékben a kitartás jellemez. Ha a fejébe vesz valamit,
akkor azt véghez is viszi. Igazi ösztönlény. Ellenben, van egy másik
oldala, ami viszont nem feltétlen jó tulajdonság. Iszonyatosan el
tudják ragadni az érzelmei.
Talán, túlzottan is sok terhet vesz magára, főleg társait illetően. Ez
egyben jó is és rossz is. Jó, mert nem sok parancsnok rendelkezik
ekkora empátiás képességgel, mint Ell. Viszont rossz, mert így a saját
lelkének jóval nagyobb terhet kell cipelnie. Mindazonáltal azt kell
mondanom, ameddig meg tudja oldani magában az érzelmi
problémáit, addig semmi ellenvetését nem látom annak, hogy tovább
vigye a csapatát parancsnokként.”
Na, ja! Amíg meg tudom oldani! Mindig kinyílik a bicska a
zsebemben, ha erre a mondatra gondolok. Egy olyan ember alkot a
másikról véleményt, aki soha, semmilyen helyzetben nem kényszerült
igazán nagy kockázatok vállalására. Tizenhat éves vagyok, vajon
hogyan kéne viselnem ezeket a terheket? Hidegvérű robotként? Na,
arra én képtelen vagyok. Elképzelhető, hogy ez az ember tudja, kiből
lesz jó vezető és kiből nem, de soha nem fogja tudni átérezni azt, amit
én érzek minden egyes alkalommal, amikor csapatomat életveszélyes
helyzetekbe vezetem. Ugyan már, mit is morgolódok ezen. Vállaltam
ezt a feladatott és ez ezzel jár. Saját döntésem volt és az elmúlt két
évben rá kellett jönnöm, minden egyes döntésemnek ára van. Lassan
megtanulom, hogy bár elfogadni a veszteségeket soha nem leszek
képes, de idővel, talán tudom majd a helyükön kezelni őket. Tetszik,
nem tetszik, néznem kell a dolgok pozitív oldalát. Remélhetőleg, egy
ember kivételével sikerül megmentenünk a másik csapatott.
Gondolataimból, Gabi aggódó hangja ránt vissza.
- Parancsnok hallasz? Ell? Merre jársz?
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- Vagyok, Gabi! Épp most értem el a bejáratott. Még összeszedem az
It’senek testeit is és utána megyek. Ha minden jól megy, fél óra és ott
vagyok.
- Parancsnok, jól vagy? – kérdi megnyomva szavait.
- Igen jól, de miért kérded? - kérdezek vissza értetlenkedve, mert
olyan érzésem támad, mintha nem hallotta volna, amit mondtam.
- Ell! Nyitva maradt a csatorna és halottam mindent,…nem akartam
hallgatózni.
Na, a francba! Ezek szerint Gabi az egész kiborulásomnak fültanúja
volt. Ha már így alakult, egyáltalán nem bánom. Ez is én vagyok, akár
tetszik, akár nem. Nem fogom magam megjátszani és másnak
látszódni, mint ami vagyok.
- Semmi baj Gabi! Elnézésed kérem, azt hittem senki sem hall!
- Nem kell elnézést kérned Ell. Nagyon is megértelek és együtt érzek
veled.
- Köszönöm! – rebegem hálásan, majd folytatom. - Gabi, hogy vannak
a többiek? Remélem, Andi tudta őket stabilizálni?
- Igen! Sikerült stabilizálni a két súlyosabb sérültet. Az életveszélyen
túl vannak, de válságos az állapotuk. A műtéteket még most kezdte el
Andi. A többieket is elláttuk és a sokkon, illetve kisebb
agyrázkódáson kívül nincsen nagyobb bajuk. Gim elküldte a
Prométheuszra Petit utánpótlásért és néhány fontos orvosi eszközért.
Nagyon aggódtunk érted parancsnok. Andi és Gim igencsak zaklatott
állapotba került, hogy te úgy döntöttél maradsz.
- Mond meg nekik, hogy rendben vagyok, és nemsokára megérkezem.
Helyesen cselekedett Gim! Remélem, mindent megkap, amire
szükségünk van. Most léptem be a bányába. Gabi! Terjeszd ki az
erőteret a bejáratokon túl, nehogy egy újabb rengés betemessen ide
minket.
- Vettem Ell! Erőtér kiterjesztve.
- Köszönöm! Sietek! Nyugi! – válaszolom és a rakodónak gázt adva
elindulok visszafelé. A rakodó már nagyon a végét járja, így óvatosan,
vigyázva kell haladnom. Robi kifogástalan munkát végzett. Jóval
többet bír ki, mint amennyit elvártam volna tőle. Lassan ugyan, de
biztosan sikerül elérnem a négy elődünk maradványait. Most is
megdöbbent a falnak támaszkodó arcára kiült hihetetlen nyugalom. A
többieké nem ennyire nyugodt és boldogságot sugárzó. Szanaszét
fekszenek a bánya padlóján és mintha kínok között haltak volna meg,
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testük oly formákban merevedett meg. Mumifikálódott testeiket is
sikerül óvatosan, vigyázva felraknom a rakodóra. Igaz, jobb híján csak
a rakodó kanalába tudom fektetni őket. Ez ugyan nem a
leghumánusabb eljárás, de legalább ott biztonságban vannak. Így, már
csak azért kell imádkoznom, hogy a rakodó kibírja a bázisig. A lassú
haladásnak is megvannak, most az előnyei. Még idefelé a rohanás
miatt nem volt időm megnézni részletesen a bányát és a bányában
működő gépeket, addig most lehetőségem adódik erre és
csodálkozással tölt el az a hihetetlen technológiai megoldás, ahogy
magát a bányát és a benne lévő gépeket létrehozták. Lényegét
tekintve, a járatok magma kamrákat kötnek össze. Az erőtérrel féken
tartott magma ott fortyog közvetlenül mellettem. Nem tudom, hogy
oldották meg, de a bánya hőmérséklete mégsem megy hatvanöt fok
fölé és láthatóan a magma sem hűlt le az erőtér közelében.
Feltételezem a bánya levegőjét, valamilyen légkeveréses módszerrel
állandóan cserélgetik. Az bizonyosnak látszik, hogy a kibányászni
szándékozott anyagokat közvetlenül a magmából nyerik ki. Az
erőtéren átnyúló szerkezetek lehetnek ezekért a munkafolyamatokért a
felelősek. Mintha, valami szűrőrendszerként viselkednének. A
számunkra fontos anyagokat kiszűri, míg a többit átengedi. Érdekes
egy technológia. Eddig, ehhez hasonlót nem láttam. Mondjuk nem is
láthattam, mert a mi technológiánkkal ez megvalósíthatatlan lenne.
Nagyon érdekel részleteiben is, hogyan működik ez az egész. Annyi
bizonyos, hogy a magmában jóval nagyobb koncentrációban
találhatóak meg azok az elemek, amikre nekünk szükségünk van.
Technikai és tudásbéli elmaradásunkat jól mutatja, hogy ezeknek az
elemeknek még a létezéséről sem volt fogalmunk. Amint gondolataim
végére érek, meg is érkezem a bázis ajtajáig. Szegény szerencsétlen
rakodóban, pont annyi energia maradt, hogy kínkeservesen ki tudok
vele cammogni a zsilip túlsó oldalán. Őszinte elismerésem Robinak,
mert ez egy szuper szerkezetnek sikerült. Átérve a zsiliprendszeren,
bejelentkezek a srácoknál, nehogy feleslegesen aggódjanak.
- Itt Ell! Megérkeztem! – szólok nekik, miközben kezdem lefejteni
magamról űrruhámat. Minden vágyam megszabadulni tőle és érezni a
bőrömön a levegő mozgását.
- Isten hozott babám, már nagyon vártunk! - hallom Gim őszinte,
boldog válaszát. - Minden rendben volt?
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- Én is örülök, hogy itt vagyok végre. Kérlek, jöjjetek segíteni, mert a
rakodónak kampec, és John illetve az It’senek földi maradványai itt
vannak. Egyedül nem bírom el.
- Indulok babám! Pár perc és ott vagyok.
- Oké! Várlak. Ha tudsz, hoz valami szállítóeszközt, szükség lenne rá.
Még Gimre várakozom, kihasználom az alkalmat és megpróbálom
viseltes arcomról eltüntetni sírásom nyomait, valamint egy kicsit
rendbe szedni magam. Nem kellene azért mindenkinek látnia
mennyire el vagyok gyötörve. Johnra nézek, majd az It’senekre.
Akaratlanul is, újfent eszembe jut, milyen lehetett az utolsó pillanatuk.
Vajon tudták, hogy meghalnak? A bányában a falnak támaszkodó
vöröses hajú, mintha teljes megnyugvással várta volna a halált.
Mumifikálódott arcán, még így is látszódik a földöntúli boldogság.
Vajon, hogy lehetett erre képes? Hogy tudta ennyire jól viselni az
elmúlást? Fogalmam sincs, de úgy érzem, szívesen lennék az ő
helyében, amikor elérkezik az idő. Jó lehet így eltávozni, nem félve,
rettegve. Egy biztos! Végre-valahára, még ha ilyen formában is, de
találkozhatunk az It’senekkel. Amint megjön Gim, Johnt testét
tisztességesen elhelyezzük, még haza nem vihetjük. Majd, valamiféle
karantént kéne összehozni a testek vizsgálatához. Most a rajtuk lévő
űrruha sajátos, zárt klímája megvédi testüket a külső hatásoktól,
illetve minket is a lehetséges fertőzésektől. Nem tudom, tudhatjuk
nem terjesztenek-e valamiféle betegséget. Már csak azért is gyanús a
dolog, mert nem látszik rajtuk sérülés, ami a halálukat okozhatta
volna.
- Jöttem babám! Nézd, mit találtam. - tűnik fel Gim a folyosón és
maga előtt tol egy lebegő orvosi ágyat.
- Ez nagyszerű! - és őszinte boldogság ül ki az arcomra. Az
It’seneknek a Marsi bázison is voltak ilyen ágyaik. Nagyon célszerű,
jó találmány.
Ahogy közelebb ér, látom, pillantása Johnra téved és arca
elkomorodik, majd szomorúvá válik. Lehajol élettelen testéhez,
kezébe veszi, majd végigsimítja a még űrruhában lévő csuklóját. Fölé
hajol, majd megtörten és remegő hanggal egy mondat hagyja el ajkait.
- Nyugodj békében barátom!
Nem szólok, hiszen nem is tudnék megszólalni. Mit is mondhatnék?
Mindenkinek időt kell hagyni a gyászra. Egyébként is, látva Gim
meghatódását, újfent gombóc kezd kialakulni a torkomban és félek,
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újra elkap a sírás. Muszáj vagyok elfordulni, remegnek ajkaim,
szemeim könnybe lábadnak, és érzem, ha tovább nézem őket, nem
fogok tudni uralkodni magamon. Szerencsémre, Gim hangja töri meg
a nyomasztó, szinte fullasztó csendet.
- Ell, gyere, tegyük fel Johnt az ágyra. - szólal meg.
Megfordulok és látom, amint épp a szemeiből törli ki könnyeit. Nem
kellenek szavak, elég egymás könnyes szemébe néznünk. Mind a
ketten tudjuk, mit érez a másik. John testét a vezérlő mellé, egy kis
helyiségbe szállítjuk az It’senek testeivel egyetemben, ahol mindenki
leróhatja tiszteletét és elbúcsúzhat tőle. Nem akarom a vezérlőbe
vinni. Ennek két oka is van részemről, és az egyik bevallom önös,
önző érdek. Nem szeretném magam kitenni újból és újból annak a
fájdalomnak, amit akkor érzek, mikor csapatom tagjai, vagy John
életben maradt társai elérzékenyülve elbúcsúznak tőle. Másik
indokom pedig az, hogy mindenki egyedül is el tudjon búcsúzni
Johntól, ez pedig csak így megoldható. A bázis, furcsa mód egyszerre
van teli élettel és halállal. Utam a gyengélkedő felé vezet, John
könnyebben sérült társai ott pihennek, biztonságban vannak, mégis
látszik rajtuk a rémület és zavartság. Gyanús számomra, hogy ezt a
sokkot talán sosem fogják feldolgozni. Nagyon szeretném megtudni
mi történt velük, miért zuhantak le, de szemmel láthatóan ennek nem
jött még el az ideje. Azt hiszem a szövetségi pszichológusoknak lesz
dolguk bőven. Bár John és Dóri kivételével nem ismerem őket
személyesen, mégis mélységesen átérzem fájdalmukat. Jó látni őket,
hogy életben vannak, még ha lelkileg nyilvánvalóan sérültek is. Amint
elhaladok ágyaik mellett, szemükből ki lehetett olvasni a hálát és
valami furcsa rémületet. Próbálom megnyugtatni őket, amennyire
tőlem telik. Sajnos kérdésükre, ”hogy vannak súlyosan sérült társaik”
nem tudok válaszolni. Andi és Robi még mindig műt, így
visszatérésem óta nem tudtam velük beszélni. Csak bízni tudok abban,
hogy Dóri és a másik sérült srác is rendben lesz. Minden jót kívánok
nekik, és elhagyom a gyengélkedőt. Kilépve az ajtón megszületik
bennem az elhatározás, hogy amilyen gyorsan csak lehet, el kell
hagyni ezt a helyet. Ha csak rajtam múlna, máris parancsot adnék az
indulásra, de mindenképpen meg kell várnom Andi véleményét. Hiába
mennék én, ha nem szállíthatóak a sérültjeink. Úgy érzem, nem lenne
szerencsés sokáig itt maradnunk. Lám-lám, eszembe jut az indulás
előtti rossz érzésem. Vajon ennyi az a rossz, amit éreztem, vagy vár
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ránk még valami más is? Nyugtalanság és némi zavarodottság kerít
hatalmába, minél több időt töltünk itt. Nem tudom magamnak sem
megmagyarázni miért. Van valami nyomasztó ezen a helyen, amit bár
fizikailag nem érzek, de a lelkemben nyugtalanságot szül. Mivel nem
igen szokásom a problémák elől megfutamodni, így muszáj leszek
kideríteni, mi ez az érzés. A vezérlő felé veszem az irányt és közben
Gabit utasítom, hogy tételesen nézze át, minden rendben működik-e a
bázison, legfőképpen arra kívánok választ kapni, vajon teljes
biztonságban vagyunk-e itt?
Mire elérem a vezérlőt, Gabi már kész állapotjelentéssel vár, ami
tényleg mindenre kiterjed. Létfenntartás állapota, pajzsgenerátorok
állapota, energiaellátás. Ráadásul minden érték bőven a pozitív
tartományban található. Kissé megnyugodtam. Könnyen lehet, hogy
csak a mai nap negatív történései hagytak bennem oly mértékű
nyomot, ami miatt nyugtalanság tölt el. Gim érkezik a vezérlőbe és
szinte rá sem ismerek. Látszik rajta a zavartság és a nyugtalanság fura
keveréke. Nem igen találja a helyét. Mintha magamat látnám.
- Gim, mi a baj? - kérdezem hozzá fordulva.
- Nem tudom! – válaszolja. – Feszült vagyok és nyugtalan, de ne is
kérdezd, nem tudom megmagyarázni az okát. Nem jól érzem magam
ezen a helyen. Olyan nyomasztó,…és vannak részek, mint a
gyengélkedő környéke, ahol feláll a hátamon a szőr.
- Tán csak nem félsz, Gim? – kérdezem csodálkozva. Hiszen Gim
eddig még soha semmitől sem félt.
- Dehogy Ell! Nem erről van szó… Ha elmondom, hülyének fogsz
nézni. – válaszol közelebb hajolva hozzám és a fülembe suttogja.
Elcsodálkoztam ezen a mondaton. Miért nézném hülyének?
Mindenesetre nagyon kíváncsivá tett mit is akar mondani.
- Mond, Gim! Nem hinném, hogy hülyének néznélek. – válaszolom,
mintegy bátorítva.
- Na, jó babám, akkor elmondom. - kezd neki, miközben félrehúz a
vezérlő egy távolabbi sarkába. - Ígérd meg, nem nevetsz ki! - folytatja
még mindig suttogva.
- Nem foglak ne aggódj, de mond már. – válaszolok neki és látok a
szemében egy eddig nem ismert, fura tüzet lobogni.
- Ell! Akármilyen hülyén is hangzik, de számomra olyan ez a hely,
mintha jártam volna már itt. Ezt éreztem érkezésünk után abban a
szobában is. Vannak dolog, amik beugranak a bázisról. Olyan déjá vu
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érzéseim vannak. Úgy érzem, mintha itt valami nagyon rossz dolog
történt volna. Nincsen rá semmi bizonyítékom, még csak okom sem,
mégis így érzem. Nem tudom megmagyarázni és ez őrjítő.
Gimet hallgatva és magamba nézve rá kell jönnöm, hogy teljesen
igaza van. Ugyanezt érzem én is, csak eddig nem tudtam szavakba
foglalni. Fura, nagyon fura ez így. Viszont az is igaz, hogy akárcsak a
Marsi bányában történt furcsaságok esetében, könnyen lehet itt is csak
a fáradtságunk és a lelki megterhelésünk miatt érzünk így. Jelen
esetben ez nem is igazán számít. Parancsnokként, muszáj vagyok
támaszt nyújtani a csapatomnak. Gimnek pedig most támogatásra és
erős vezetőre van szüksége. Nem hagyhatom, hogy ezek az érzések
elhatalmasodjanak rajta, még akkor sem, ha én is ugyanígy érzek.
- Gim, figyelj rám! – szólok hozzá, szigorú mégis baráti szavakkal,
miközben szorosan megfogom vállait. – Tudom, mit érzel, mert én is
hasonlóan érzek, de bárhogy is van, mi felelősek vagyunk ezekért az
emberekért. Bíznak bennünk és csak tőlünk függ mi lesz velük. Erőt
kell venni magunkon és példát kell mutatnunk. Annyit tudok ígérni,
hogy az első adódó alkalommal, már megyünk is el innen és vissza
sem nézünk. Megértettél Gim? Rendben leszel?
- Megígéred Ell? – kérdezi, miközben rémült tekintetét rám emeli.
- Bízz bennem barátném! Eddig sem okoztam csalódást és ezután sem
fogok. Van itt valami, ami nyugtalanító és ezt én is érzem. Amint
Andiék befejezik a műtétet, kiderül, mikor mehetünk el innen. Bízom
benne, hogy még ma.
- Rendben Ell! Megpróbálok magamon erőt venni. - válaszolja már
sokkal határozottabban.
- Mondd Gim, hol érzed magad a legjobban itt a bázison? - kérdezem
érdeklődve, mert egy ötlet kezd körvonalazódni a fejemben.
- Abban a szobában ahol voltam. Tudod, ahol az a sok fegyver van. mondja és látszik rajta, egyre inkább visszatér mély zavartságából.
Bingó! Beletrafáltam, szinte éreztem, hogy ezt fogja mondani.
Pontosan erre felé szerettem volna terelni. Csak számítanak egy kicsit
az együtt töltött évek, ismerem már annyira, hogy tudjam, a fegyverek
között biztonságban érzi magát.
- Gim! Akkor kapnál egy feladatott, ami ráadásul tetszeni is fog! –
kezdek neki mosolyogva, miközben épp az ötletemet próbálom
megvalósítani.
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- Mond Ell! Mit szeretnél? - kérdi Gim, már láthatóan jobb
hangulatban és érdeklődve.
- Menj, kérlek, abba a szobába és térképezd fel azt a hatalmas
fegyverarzenált. Tudni akarom, mi mire jó és hogyan használható?
Okés?
- Rendben Ell! Ez szuper jó móka lesz! Köszi! – kiabálja boldogan.
- Na, azért ne olyan forrón a kását ám csajszi. Elvárom, hogy minden
egyes fegyver dokumentálva legyen, illetve örülnék, ha a már
dokumentáltakat elő is készítenéd szállításra. Még így is olyan vonzó
ez a munka? – kérdem, a Gimtől ellesett kaján vigyorral a képemen.
- Így már nem annyira, - húzza viccesen a száját - de még mindig
sokkal jobb, mint ezen a bázison csatangolni.
- Rendben, akkor irány munkára. Ha bármi gondod lenne, csak szólj.
Ja és Gim, - szólok utána nevetve - nem kéne felrobbantanod
bennünket!
- Vettem babám! Vigyázni fogok! – feleli és elfeledve előző
nyomasztó hangulatát, tettvágytól fűtve indul útjára.
Hú,…ez sikerült, hála istennek. Hatalmas kő esett le a szívemről.
Sikerült Gimet kirángatni ebből a lelki gödörből. Nagyon bízom
benne, hogy hamarosan elhagyhatjuk ezt a helyet. Itt valami
nyomasztó és sötét dolog ül, telepedik az ember lelkére. Minden
zsigeremben érzem, ez a hely nem tesz jót senkinek sem. Tartok tőle,
hogy hamarosan csapatom többi tagján is kijöhet ez az érzés. Hoppá…
csak most jut az eszembe a fekete doboz. Talán ideje lenne
kinyomozni, miért is zuhant le az a hajó. Lépteimet felgyorsítva
igyekszem a bánya bejáratánál hagyott rakodó felé. Ha jól emlékszem,
az ülés mellé téve hagytam a fekete dobozt. Na, hová a francba
tettem? Pedig, tutira ide raktam. Elhagytam volna? Nem is jöttem
gyorsan. Vagy, tényleg ennyire megzavarta az agyamat ez a mai nap?
Még erre sem emlékszem rendesen? Tanácstalanul állok a rakodó
mellett, amikor eszembe jut, talán valaki elvitte. Lehet Gabi volt. Na,
mindjárt kiderítem!
- Gabi, itt Ell! Nálad van a fekete doboz? - szólok a rádióba és bízom
a pozitív válaszban.
- Igen Ell! Elnézést, elfelejtettem szólni, hogy elhoztam. Nemsokára
letöltődnek az adatok és látni fogjuk mi történt.
- Gabi, indulok! Mindjárt megérkezem. Petiről van információd?
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- Igen parancsnok. Elérte a Prométheuszt és most pakolják meg,
amivel csak tudják.
- Gabi! Beszélni akarok velük. Szólj nekik, addig ne induljon vissza
Peti a még nem beszéltünk.
- Rendben parancsnok, de nem értem miért? – válaszol értetlenkedve.
- Gabi, kérlek csináld, amint ott vagyok, majd elmondom. - szólok a
futástól lihegve a rádióba.
- Vettem Ell! Máris szólok nekik.
Helyes, gondolom magamban. Mindenféleképpen beszélnem kell a
Prométheusszal és legfőképpen a Marsi parancsnoksággal.
Tájékoztatnom kell az ezredest az itt tapasztalt fejleményekről.
Megtettük kötelességünket, a bázist átvettük és nem látom semmi
értelmét annak, hogy továbbra is itt maradjunk. Küldjenek át egy
tudóscsoportot, akik tisztességesen beüzemelik a bányát. A vezérlő
felé vezető úton haladva, eszembe jut Gim, vajon hogy áll a fegyverek
katalogizálásával? Mivel utam pont a szobák előtt vezet el, így lopva
betekintek, vajon mit is csinál. A látvány megdöbbent, de pozitív
értelemben. Gim az ajtónak háttal, törökülésben a földön ül és
belemélyed a fegyverek tanulmányozásába. Jól láthatóan, jó néhány
fegyver működésére már rá is jött.
- Mondd babám? – fordul hátra a válla fölött vigyorogva. – Jöttél
ellenőrizni?
Elmosolyodom! Milyen jók is az érzékei, nem gondoltam volna, hogy
kiszúrja amint figyelem. Újra a régi, erős Gimet látom és ez nekem is
erőt ad. Az elmúlt években rájöttem, egy parancsnok is csak annyira
erős és elszánt, mint az emberei. Természetesen ez fordítva is igaz.
- Nem dehogy, csak benéztem minden rendben van-e. – válaszolom
mosolyogva. – Csináld nyugodtan, én megyek, beszélek a
parancsnoksággal. Azért, úgy látom, eléggé jól haladsz! Csak így
tovább!
- Aha, eléggé jól haladok! Lesznek itt kifejezetten szuper
gyöngyszemek is. - mondja, miközben egy igencsak robosztus
fegyvert emel fel maga mellől. Láthatóan nem a cseresznyemag
köpködő kategóriába tartozik.
Menj, beszélj velük és kérlek, szólj nekem is mire jutottál, mire lehet
számítani.
- Ez természetes Gim! Persze, hogy szólok. Na, megyek, további jó
munkát!
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Egy kicsit elmaradtam, javában a vezérlőben kéne lennem.
Csodálkozom is rajta, hogy Gabi nem keres már égen-földön. Amint
belépek a vezérlőbe, rá kell jönnöm mi az az ok, ami miatt Gabi
elfelejtett engem. A teremben lévő hatalmas kijelzőn a fekete doboz
videó tartalmának utolsó percei futnak. A döbbenettől földbe
gyökerezik a lábam. Mindenre számítottam, de erre végkép nem.
Hitetlenkedve nézem a képsorokat, amin azt látom, hogy az általunk
kimentett három könnyű sérült rátámad a többiekre. A felvételen
tisztán látszódik, ahogy mit sem sejtő társainkba ruháikon keresztül
fecskendőket döfnek, feltételezhetően valami kábító, altató szerrel
feltöltve. A szófoszlányokból kitűnik, hogy a hajót akarják
megszerezni és átvenni felette az irányítást. John, Dóri és a szintén
válságos állapotban lévő srác hősiesen küzd ellenük, teljesen addig,
míg a szer hatása ki nem üti őket. John, hiába hívja elkeseredetten a
Prométheuszt, a rádiórendszert is valószínűleg kiiktatták. John
érezve, hogy nem sok ideje maradt, kiváló parancsnokhoz méltón úgy
döntött, inkább választja a halált, mintsem mások kezébe kerüljön a
szövetség hajója.
Zuhanásba kezdett, célja egyértelmű volt, megsemmisíteni a hajót és
vele együtt támadóit is. A három támadó ezt látva gyorsan beszíjazta
magát üléseikbe. John utolsó szavai elájulását megelőzően a
következők voltak: „Szeretlek apa, anya.” Ami ez után történt az volt
ennek a három féregnek és talán Dóriéknak is a szerencséje. John
elernyedt teste rábukott a vezérlőre és előre lendülő keze bekapcsolta
a fékezőhajtóműveket. A hajó ugyan becsapódott, de jóval kisebb
energiával, amit még valamennyire tudtak tompítani a védőpajzsok.
Így lett esélyük a túlélésre. Elmondani nem tudom, mit érzek. Kezeim
ökölbe szorulnak és már olyan erővel, hogy nekem is fáj. A két
kezemmel szét tudnám tépni ezeket a férgeket. Épp szólni akarok
Gabihoz, amikor éktelen szorítást érzek a nyakamon és alig kapok
levegőt. Mi a fene van? A pillanat tört része alatt átfut az agyamon,
hogy épp egy zsineggel akarnak megfojtani. Pont jókor próbálkozol
faszkalap, fut át az agyamon és biztosan tudom, az egyik kimentett
lehet a támadóm. Mérgem és bosszúvágyam olyan mértékű, hogy úgy
érzem, tíz ember sem lenne ellenfél. Összeszorított foggal, minden
erőmet bevetve kiszabadulok a huzal szorításából és csak ütöm, rúgom
támadómat. Látom amint ütéseimtől megtántorodva egy kést húz elő,
de már ez sem érdekel. Nem érdekel támadásom közben, hogy
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vállamat a kés pengéje járja át. Amint sikerül megfognom és nyaka
köré kulcsolni kezem, elérkezett az én időm, amibe beleadom minden
mérgemet és keserűségemet.
- A kurva anyád! – kiáltom dühtől tajtékozva, miközben határozott
mozdulattal eltöröm a nyakát. Élettelen testét pedig félrelököm és még
utoljára egy hatalmasat belerúgok. Ami bár nem túl sportszerű, de
jelen esetben magasról teszek rá. Zihálva, szétomlott hajamat
szemeimből kisimítva Gabira nézek. Látom ledöbbent és egyben
bosszúért kiáltó tekintetét.
- Ell, a többiek! – szólal meg és tudom, mire gondol.
A többieknek tudniuk kell, hogy veszély leselkedik rájuk.
- Gabi! Azonnal menj a műtőbe! Ha az utadat állják, nem muszáj
foglyokat ejtened. Remélem érted? - szólok hozzá, de közben pólóm
aljából csíkot tépve, próbálom vérző vállam bekötni. A francba, ez
átment a vállamon és szép nagy seb lett konstatálom, miközben
próbálom rákínlódni a hevenyészett kötést.
- Értem! Úgy lesz parancsnok. – válaszol, és miután segít bekötni
vállamat, már rohan is a műtő felé.
- Gim, itt Ell! Kérlek, jelentkezz! - szólok a rádióba, de választ nem
kapok, így újra hívom immár feszülten és aggódva. - Gim hallasz?
Jelentkezz már!
- Vagyok na, csak hívatlan és erőszakos vendégeim voltak! – hangzik
a nyugodt mégis furcsa válasz.
- Milyen vendégek, Gim? Vigyázz a túlélőkkel, mert az életünkre
törnek. Épp az imént akart egy megfojtani.
- Na,… és mit csináltál vele? – kérdi teljes nyugodtsággal, amit nem
tudok hová tenni.
- Mit csináltam volna vele? Kitörtem a nyakát! - válaszolok mérgesen.
- Helyes! - hallom a határozott választ. - Akkor ez itt még csicsereghet
nekünk, mert egyet én is átküldtem az örök vadászmezőkre. Idejössz?
- Megyek! Várj meg, mindjárt ott vagyok. - válaszolom, és rohanva
elindulok a folyosón végig a szoba felé. Gim, már a folyosón vár és
látszik rajta, visszatért a rendes kerékvágásába.
- Jó hogy jöttél Ell! Úgy érzem el kéne ezt-azt magyaráznod, mert
mintha le lennék maradva.
- Mindjárt! Hol vannak? - kérdem és az érkezés lendületével
berobbanok a szobába.
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Na, szuper, konstatálom amint a szobába lépve elém tárul a látvány.
Gim nem aprózta el. Az egyik támadóját egy hatalmas, lándzsaszerű
fegyverrel, torkánál fogva felszegezte a falra. Még a másik szétvert
arccal, magzatpózban remeg a földön. Látszik rajta a félelem, de
valahogy a mostani helyzetben egyáltalán nem tudd meghatni.
Teljességgel hidegen hagy. Legszívesebben még én is ütném-verném,
de ami késik, nem múlik. Ha nem dalol, nem állok jót magamért.
- Gim, hozd ezt a férget a vezérlőbe. Ott mindent megértesz. Nagyobb
a baj, mint gondoltuk.
- Rendben! Gyerünk! Ideje lenne tisztán látnom, mert morcos leszek,
ha ki akarnak nyírni. – válaszolja visszalépve a szobába, majd
támadóján hatalmasakat lökve maga előtt terelgetve elindulunk a
vezérlő felé.
- Gabi, mi a helyzet? - kérdezem a rádióban.
- Itt minden rendben! Nyomukat sem látom. Most végeztek Andiék. érkezik a válasz.
- Megvan mind! Kettő halott a harmadikkal meg a vezérlőbe tartunk.
Gyertek oda mindannyian!
- Oké parancsnok, indulunk.
Csapatunk a vezérlőben áll és döbbenten figyeli a John által vezetett
csapat utolsó perceit a kivetítőn. Gim, Robi és Andi ugyanúgy
letaglózva mered maga elé, akárcsak mi, amikor először láttuk. A
csendet váratlanul Andi sikítása töri meg, aki a még élő támadónk felé
rohanva lendületből, mintha egy focilabda lenne, fejbe rúgja. Gimnek
komoly erőfeszítésébe kerül a dühöngő Andit lefognia és valahogy
lecsillapítania. A támadónkhoz ugrom, mert nem kellene, hogy idő
előtt belehaljon a felesleges verésekbe. El kell ismernem a rúgás
tökéletesre sikerült, mert lényegében a teljes fogsorát kiköpte a
padlóra. Kitörlöm vérző száját és oldalára fordítom, nehogy még a
végén a saját vérébe fulladjon bele. Amint dühöm szépen, lassan, kezd
alább hagyni, rájövök, hogy talán kissé túlzásba vittük.
- Jól vagy? – kérdezem a földön fekvő nagyjából húsz éves sráctól.
Látszik ábrázatán, hogy nem tudja hová tenni hirtelen érdeklődésemet.
Egész értelmes gyereknek látszik, így talán erőszak nélkül is
megtudhatom tőle, amit szeretnék. Felsegítem a földről és a
vezérlőterem egyik székére segítem. Úgy gondolom ideje kettesben
maradnunk és értésére adnom a lehetőségeit.
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- Hagyjatok minket magunkra! – szólok a többiekhez, mire Andi
szokatlan módon őrjöngve válaszol.
- Ne! Ell, ne tárgyalj vele! Adjátok a kezeim közé és megkapja, ami
jár neki. - kiabál és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illeti
támadónkat.
- Gim, kérlek, hagyjatok magunkra! – fordulok hozzá kérdőn, jelezve,
hogy próbálja kicibálni a vezérlőből a magából teljesen kivetkőző
Andit.
Amint kettesben maradunk a sráccal, fogom magam és törökülésben
elé ülök a földre. Látszik riadt tekintetén, hogy nem tudja mi fog
következni ezek után. Nem is olyan nagy baj ez. Féljen csak, talán a
hasznomra válik és hamarabb tudom meg, amit szeretnék.
- Szóval kezdjünk neki. - kezdek bele mondandómba. - A nevem Tóth
Ell!
- Tudom ki vagy! - szólal meg a srác indulatosan. – Te vagy az oka
mindennek! Te vagy a halál angyala és az embereid a pokol serege.
- Nos, ha tudod, én ki vagyok, akkor talán te is bemutatkozhatnál. teszem fel kérdésemet mosolyogva, miközben az jár a fejemben,
honnan veszi ez, ezt a halál angyala és pokol serege dumát.
- Ahmed! A nevem. - válaszolja bátortalanul.
- Látod Ahmed, megy ez nekünk! Most elbeszélgetünk szépen.
Amennyiben válaszolsz kérdéseimre és megtudom, amit tudni akarok,
abban az esetben biztosítom a testi épségedet. Ha nem működsz
együtt, rájuk bízom a sorsod. – szólok hozzá, miközben fejemmel a
folyosóra kivonult társaim felé biccentek. - Megértettük egymást?
- Igen meg. - válaszolja, de riadt tekintetét a vezérlő ajtajára szegezi
ahonnan még mindig Andi őrjöngése hallatszódik.
- Akkor jó Ahmed. Első kérdésem, miért gondolod azt, hogy én és a
csapatom gonosz lenne? Mi ez a halál angyala és a pokol katonái
szöveg?
- Mert tudjuk miket műveltetek. - kezd neki bátortalanul. - Ahol ti
megjelentek, csak a halál és pusztulás marad. Halott társaim majdnem
egész családját kiirtottátok.
Értetlenül állok mondatai előtt. Fogalmam sincs miről is beszél.
Muszáj félbeszakítanom és rákérdezni néhány dologra.
- Bocs, de mire is gondolsz? Sem én, sőt a csapatom egyetlen tagja
sem ölt soha ártatlan embereket.
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- Ne mond már! – válaszolja gunyorosan. – Akkor, mit tettetek Rakkában? Akkor az mi volt, ha nem ártatlan emberek lemészárlása?
Ja! Hát igen, a valamikori terrorista fellegvárnak tartott Rakka. Ahol
ugyan látszólag változtak a dolgok, de ugyanúgy a terrorizmus
melegágya maradt. Az volt a feladatunk, hogy ötven embert, főként
nőket és gyerekeket kimenekítsünk, akiket elraboltak és túszként
tartottak fogva. Talán addigi életünk legnehezebb és legdurvább
bevetése volt. A túszmentés sikeres volt és a találkozási pontnál fel is
tettük őket a helikopterekre. Csak a csapatom és pár nő várakozott az
utolsó gépre, mikor rajtunk ütöttek. A találkozási pontot nem tudtuk
tartani, ezért visszavonultunk a városba. Elkeseredett harc alakult ki és
lényegét tekintve az egész város ránk vadászott. Bekerítettek és nem
tudtunk hová menni. Mivel mentőakcióra nem számíthattunk, így csak
két lehetőségem maradt, vagy beássuk magunkat, de akkor, ha
elfogynak a készleteink végünk. Vagy megkíséreljük a kitörést. A
kitörés mellett döntöttem, aminek minden egyes lépését részletesen
átbeszéltük a csapattal. Végül a harmadik nap, amint leszállt az éj,
megindítottuk támadásunkat. Szerencsénkre, teljesen váratlanul érte
ellenségeinket, így hajnalra sikerült elhagynunk a várost. Csak később
tudtuk meg, a három napos harc alatt a terroristák több mint ezer
embert vesztettek.
- Ahmed! - kezdem mondandómat. - Tény és való, hogy ott sokan
meghaltak, de hogy ártatlanok lettek volna? Na, az nagyon erős
túlzás. Aki nőket, gyerekeket öl, csonkít meg és mindezen még
ráadásul jókat kacarászik, az megérdemli a halált. Tudod, ha nem
rabolják el azokat a nőket és gyerekeket, valamint nem végeznek ki
belőlük, akkor nagy valószínűséggel mi sem kerülünk oda. Ugye,
hogy mindenkinek jobb lett volna? Tudhatnád, hatás-ellenhatás.
- Igen! - válaszolja Ahmed és látszik, szavaim hatására kétségek
merülnek fel benne.
- Nos! Akkor lépjünk a következő szintre. Ha sikerült volna
megszereznetek, mit terveztetek volna a hajóval?
- Benneteket akartunk likvidálni! Ha sikerül megszereznünk, már nem
élnétek. - válaszolja.
- Értem! Látod, ezt már szeretem. Az őszinte beszédet díjazom.
Hogyan sikerült beépülnötök a szövetség kötelékébe és ki tud még a
szövetségről?
- Senki! Rajtunk kívül senki nem tud erről.
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- Naaa! Ezt nehezemre esik elhinni. – vágok közbe szavainak.
- Pedig így igaz! Három felvételt nyert fiú helyét vettük át. Amikor
beépültünk, nem tudtuk hová kerülünk. Csak abban bíztunk, hogy a
közeletekbe. Viszont, egyből a Marsra hoztak minket, és azóta azt
nem hagyhattuk el.
- Gondolom azok a fiúk, akiknek a helyét átvettétek már halottak? Így
van?
- Igen így! – válaszolja lesütött szemmel.
Akárhogyan is, de hihető a meséje, sőt mi több, én hiszek is neki. A
Marsra nagyjából nyolc hónapja érkezhettek és azóta nem hagyhatták
el. Mivel a bázisról a Földre küldött üzeneteket ellenőrzik, így nem
valószínű, hogy fontos információ juthatott ki. Engem igazán már
csak egy dolog érdekel. Kinek a megbízásából épültek be, mert
véleményem szerint ez nem néhány fiatal által kitervelt és létrehozott
akció.
- Nos, eddig elégedett vagyok a beszélgetésünkkel. Már csak egy apró
dologra vagyok kíváncsi. Ki, vagy kik bíztak meg azzal, hogy
likvidáljatok minket? Előre szólok, annyira hülye nem vagyok, hogy
elhiggyek olyan mesét, mint hogy ti hárman!
- Sokan vannak! Lehet meglepődnél, ha tudnád, mennyien szeretnének
halottként látni! - válaszolja.
- Pont erre lennék kíváncsi! Nem nagyon izgat, ha meglepődök.
Neveket akarok hallani! Méghozzá az összeset.
- Rendben legyen, de a szavadat álld! – mondja, miközben szúrós
pillantással a szemembe néz.
- Hihetsz rólam, amit csak akarsz, de mindig állom és tartom a
szavam! – válaszolom neki egyenesen a szemébe nézve. Előveszem
zsebemből a digitális adatrögzítőmet, bekapcsolom és lerakom elé az
asztalra.
- Rendben! Akkor mondom! - kezd neki és szépen sorjában sorolja a
neveket.
Döbbenet, tényleg döbbenten hallgatom a felsorolást. Eszméim és
írásaim, valamint a terroristák elleni harcunk miatt, olyan emberek
célkeresztjébe kerültünk, akikre legvadabb álmaimban sem mertem
volna gondolni. Politikusok, pénzemberek, sőt közéleti személyiségek
is vannak köztük szép számmal. Nagyon úgy fest a dolog, hogy
elképzeléseimre, amikre eddig nem voltak bizonyítékaim, most
lesznek. Létezik az a hatalmi, gazdasági érdek csoport, amelynek célja
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a Föld irányítása és az emberek rabigába hajtása pusztán a profit miatt.
Hatalmas szerencse, hogy a szövetségről és a szövetség által elért
eredményekről semmit nem tudnak.
- Rendben! Helyesen válaszoltál. Így én is tartom az ígéretemet és
nem esik bántódásod!
- Gim! Gyere be légy szíves. - szólok rádión Gimnek, mivel szeretném
rábízni Ahmedet. Nyílik az ajtó és megjelenik a vezérlőben Gim.
- Kérlek babám, vidd biztos helyre és vigyáz rá! Garantáltam a
biztonságát. Ne essen baja, hasznos információkat osztott meg velünk.
- Ha te mondod Ell, legyen. Nem tudom mi a célod ezzel, de vigyázok
rá. – válaszol határozottan.
Gim átkarolja Ahmedet és elindulnak kifelé a vezérlőből. Már
majdnem kiérnek, mikor Ahmed megszerzi Gim, nadrágjába dugott
pisztolyát és arrébb ugorva a saját fejének szegezi.
- Gim ne! – kiáltom el magam, mert látom, hogy készülődik rávetni
magát. Ahmed! Legyen eszed, ez nem megoldás. Ne dobd el
feleslegesen az életedet. Ígérem, nem esik bántódásod! - próbálom
győzködni.
- Nem! Nem értetek semmit. Olyan dolog készülődik, amit még ti sem
lesztek képesek megállítani! - kiabálja, majd meghúzza a ravaszt.
Vér és agyvelő keveréke loccsan le a padlóra Gim lába elé. Komolyan
kezd elegem lenni ebből a napból. Sajnálom Ahmedet, de valahol
megértem tettét. Utolsó szavai viszont fura, bizonytalan érzéssel
töltenek el. Elkeseredésemnek és túlfeszített idegrendszeremnek hála,
már ki sem készülök az előző közjátéktól. Talán mindegyikőnknek így
a legjobb! A lövés hangjára a többiek is berohannak a vezérlőbe és
értetlenkedve néznek ránk. Az Ahmed kezében füstölgő fegyverre
pillantva viszont mindenkinek leesik a tényállás.
- Most mi lesz parancsnok? - kérdezi Gabi felettébb nyugodt hangon.
Gyanítom a mai nap mindenkinek betette a kaput és már igazán
semmin sem tudunk meglepődni. Ettől függetlenül Gabi kérdése
nagyon is valóságos problémára hívja fel a figyelmemet. Mi a
francokat csináljak most? Talán azt hiszem az első és legfontosabb,
hogy a fejleményekről tájékoztassam a Prométheuszt és a
parancsnokságot. Ha ezek be tudtak szivárogni a szövetségbe, ki tudja,
hányan lehetnek még? Nem engedhetjük meg, hogy a szövetség
létezése idő előtt nyilvánosságra kerüljön. Nos,… azt hiszem, tudom
mit és milyen sorrendben tegyek.
219

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

- Az események fényében a következő a helyzet. Ahmedet és társait
azért bérelték fel, hogy minket eltegyenek láb alól. Van az
adatrögzítőmön jó néhány név, aki a halálunkat kívánja. – mondom
társaimnak, miközben kezemben lengetem a bizonyítékot. - A
következőt fogjuk csinálni. Most tájékoztatom a parancsnokságot a
fejleményekről. Amint végeztem, Andi és Robi, várok tőletek egy
állapotjelentést a sérültekről. Leginkább arra vagyok kíváncsi, milyen
az állapotuk és mi az a legrövidebb idő, ami után szállíthatóak. Gim!
Kérlek, készítsd egy helyre a halottakat, ha elhagyjuk végre ezt az
átkozott tűzgolyót, el tudjuk vinni őket. És Gim, ha lehet, a mocskot jó
lenne valahogyan eltüntetni itt is, meg a szobában is. - szólok hozzá,
miközben az Ahmed körül szétterülő, egyre nagyobb vértócsára
mutatok.
- Mi a fenével Ell? – kérdezi felháborodottan.
- Keres valamit, hátha találsz! Segítünk mi is, csak legyen mivel.
Egyébként meg, miattad van ez a mocsok!
- Okés, megyek, keresek valamit! – dünnyög az orra alatt nemtetszését
kifejezve, ami most a legkevésbé sem hat meg. Ha odafigyel a
pisztolyára és nem veszik el tőle, most nem lenne ez a totálisan hülye
helyzet.
- Gabi! Hívd a Prométheuszt és mond nekik, kapcsoljanak össze
közvetlenül a parancsnoksággal. Vörös kód, úgyhogy csipkedjék
magukat.
- Hívom, Ell! – jön a válasz, szinte azonnal.
- Gabi, még valami! Peti egyelőre, egyéb utasításig ne induljon vissza
és remélem, nem kell mondanom, a Prométheusznak egy szót sem az
itt történtekről.
- Rendben parancsnok!
Hallom, amint Gabi hívja a Prométheuszt és ügyesen kisiklik a hajó
parancsnokának keresztkérdései alól, amik arra irányulnának, miért
akar „Ell parancsnok” védett vonalon beszélni a parancsnoksággal.
Nagyon ügyes, nyugtázom magamban és büszkeséggel tölt el Gabi
talpraesettsége és agyafúrtsága. Gyorsabban elintézi, mint gondoltam.
- Ell! Az ezredes a vonalban. - szólal meg Gabi.
- Köszönöm! - válaszolok neki, majd bejelentkezem az ezredesnél.
Hosszúra nyúlt, nagyon hosszúra az ezredessel való beszélgetésem.
Nem ezekre a hírekre számított és ez érthetően felkorbácsolta az
indulatait. Bár a balesetről a Prométheusz tájékoztatta, de álmában
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sem merte volna gondolni, hogy ez lényegében egy előre kitervelt
terrortámadás. Bizonyos pontokon beszélgetésünk majdhogynem
személyeskedésig fajult, de sikerül higgadtnak és tárgyilagosnak
maradnom. Persze, megértem én is az ezredes haragját, amiért nem
maradt legalább az egyik életben, hogy tudjon beszélni. Na, de ide
vagy oda, nekem a csapatom, társaim testi épsége a legfontosabb és
csak ezután jön a szövetség. Ameddig én vagyok ennek a csapatnak a
parancsnoka, addig biztosan nem lesz olyan, hogy beáldozok egy
embert valami fontos információért cserébe. Kétségtelen, Gim jobban
figyelhetett volna a pisztolyára, de ez már megtörtént, túl vagyunk
rajta. Mivel vissza nem csinálhatom, így vállalom, ha meg akarnak
róni, büntetni. Állok elébe, hiszen végtére is az én csapatom.
Beszélgetésünk végére az ezredes is lehiggadt és tudtunk értelmesen is
beszélni. Szükség is volt rá, mivel a szövetségre leselkedő veszély
igencsak elérhető közelségbe került. Jelentésemet követve azonnali
hatállyal letiltatta a Mars elhagyását és visszatértünk után a bázis
teljes legénységére kiterjedő vizsgálatot folytatnak le. Megköszönte
csapatomnak az egyébként hihetetlenül nehéz feladat profi
végrehajtását, és a csapat kiváló helytállását egy előre nem várt
helyzetben. Jelentésemben tájékoztattam, hogy amennyiben a sérültek
állapota megengedi, távirányításra tesszük a bázist és a bányát, majd
azonnal elhagyjuk ezt a poklot. Direkt nem hagytam választási
lehetőséget. Nem kértem engedélyt, hanem tényeket közöltem.
Végezetül abban maradtunk, hogy értesíti a Prométheusz parancsnokát
a fejleményekről, tőlem viszont jelentést vár, amint elhagyjuk a
holdat.
Hú, a francba! Ezzel is megvagyok és talán könnyebben ment, mint
gondoltam, mélyedek el gondolataimban. Kicsit megkönnyebbültem,
hogy a jelentésemet elküldtem és jó kezekbe került. Bárhogyan is
dorgált most az ezredes, tudom nagyon jól, nem ránk volt mérges,
hanem a helyzetre. Ami, bevallom őszintén, igencsak meséberémmesébe illő. Most jött el az ideje annak, hogy a hazafelé tartó út
indulási időpontját is meghatározzam. Szeretnék mihamarabb eltűnni
ebből a szó szoros és átvitt értelemben is vett pokolból. Mindazonáltal
nem hagyhatom figyelmen kívül a sérültjeink állapotát. Nem
kockáztathatok egy olyan utazást, amit vagy túlélnének, vagy sem.
Gondolataimból Gabi szavai ragadnak ki!
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- Ell, jól vagy? - kérdezi érdeklődve.
- Persze miért? - kérdezek vissza csodálkozva.
- Csak azért kérdem, mert mióta beszéltél az ezredessel nagyon
szótlan vagy és mintha nem itt járnál.
- Ja, az lehet, – felelem mosolyogva - de hidd el nagyon is itt járt az
agyam. Hol vannak Andiék?
- Elmentek a gyengélkedőbe, ránéznek a sérültekre. Mindjárt itt
lesznek. Te kérted tőlük, hogy becsüljék meg, mikorra lesznek
szállítható állapotban.
- Igen, így van! – válaszolom, és ahogy kimondom, már nyílik is az
ajtó és megjelenik Andi és Robi.
- Ell, gondolom minket vártál? Mesélj mi volt? Mit beszéltél az
ezredessel?
- Andi! Hagyjuk most ezt. Majd elmondom, nem volt egyszerű a
dolog a történések fényében. Viszont mondjatok valamit! Hogy
vannak a sérültjeink?
- Sajnos nem túl jól! Az életveszélyt is csak nehezen tudtuk elhárítani
a rendelkezésre álló eszközeinkkel. Még szerencse, hogy Robi
segített. Az állapotuk most is válságos.
- Akkor ezzel, most mit is akarnál mondani barátném? - kérdezem tőle
kíváncsian, mert fogalmam sincsen, mire akar kilyukadni.
- Ell, bizonytalan vagyok! Magam sem tudom, mi lenne a jó
megoldás. - válaszol és gondolataiba mélyed.
- Andi! Ebben az esetben kérlek, vázold a lehetőségeket! – töröm meg
a csendet és rántom vissza gondolataiból.
- Jól van! Szóval, igazán két lehetőség lenne. Az első talán az lehetne,
hogy Peti hoz mindenfélét, amire itt szükségünk lenne a kezeléshez.
Ennek két hatalmas hátránya van. Az egyik az, hogy minden fontos
dolog nem található meg a Prométheuszon és azokat a bázisról kéne
beszerezni. Ebből adódik a második hátrány, ha időközben
rosszabbodik az állapotuk és még nincsenek itt a felszerelések,
elveszítjük őket. A második lehetőség pedig az, hogy felkészítjük őket
az útra, amennyire csak tudjuk, és elindulunk a bázisra. Mivel a
hajónkkal nem tudunk bedokkolni a Prométheuszba, csak
korlátozottak a lehetőségeink. Természetesen itt is kérdéses, útközben
nem romlik-e az állapotuk. Magyarán mind a két lehetőség hatalmas
kockázattal jár. A legnagyobb baj viszont az, hogy nem tudom melyik
döntés lenne a jó, vagy legalábbis a leghelyesebb.
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- Ezzel azt akarod mondani, hogy én hozzam meg ezt a döntést? kérdezem csodálkozva és kissé mérgesen, hiszen ő a csapat orvosa
nem kéne rám hárítania még ezt a plusz terhet is.
- Bocsi Ell, de igen! Azt szeretném, ha te hoznád meg ezt a döntést! válaszolja - Egyszerűen nem tudok dönteni. Ne haragudj.
Na, hurrá! Milyen jó is a parancsnoki élet! Újabb döntés, újabb
nyomasztó teher, de lassan már megszokom, bár úgy érzem a lelkem
mélyén egyre magasabb és nagyobb sziklafalként tornyosulnak
döntéseim következményei. A teljes igazsághoz viszont hozzátartozik,
hogy Andit is megértem. A felvázolt lehetőségek közül egyik sem
jobb, vagy rosszabb a másiknál. Mind a két lehetőség hatalmas
kockázatokat rejt magában. Mégis, talán a belső hangom suttogása
miatt, a második lehetőséget látom megvalósíthatónak. Mivel
bedokkolni nem tudunk a leszállóhajónkkal és arra esélyünk sincs,
hogy a sérülteket átcipeljük egy, az emberek menekülésére fenntartott
kis dokkoló járaton keresztül, így meg kell oldani, hogy a
lehetőségekhez mérten a legtöbb szükséges felszerelést (már ami átfér
a járaton) Petiék átvigyék és telepítsék a hajónkba. Utoljára még
egyszer átgondolom, majd látva kíváncsi tekintetüket megszólalok.
- Rendben Andi, legyen! Meghoztam a döntésemet és az pedig a
következő. Elhagyjuk ezt a borzalmas helyet.
- Ell, de abba belehalhatnak! - mondja Andi rémülten és izgatottan.
- Andi! Egy hangot sem akarok tőled hallani! - csattanok fel
mérgesen. – Nálad volt a döntés lehetősége, mégsem éltél vele, így
kérlek, most már ne szólj bele. Ha rám bíztad, akkor innentől ez az én
felelősségem. Átgondoltam és így döntöttem.
- Értettem! - válaszolja zavartan és megtörten, szemét lesütve.
- Gabi! Kérlek, hívd a Prométheuszt és Petit.
- Hívom parancsnok!
- Andi!
- Mond Ell!
- Most te jössz, beszélj a Prométheusszal és Petivel. Mond el nekik mi
az, amire feltétlenül szükséged lenne a hajónkban a hazafelé tartó úton
ahhoz, hogy a lehető legbiztonságosabban haza tudjuk szállítani a
sérültjeinket. Jól gondold át, mert csak olyanokat tudnak átvinni, ami
átfér a mentőjáraton.
- Parancsnok! A Prométheusz parancsnoka adásban van. - szólal meg
Gabi.
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- Köszi! - válaszolok és átveszem a helyét a kommunikációs
terminálnál.
- Itt Tóth Ell parancsnok! Hallanak?
- Igen, hallom parancsnok! Beszéltem az ezredes úrral, és amiben csak
tudok, szolgálatára állok.
- Köszönöm parancsnok! Tájékoztatom, hogy úgy döntöttem
elhagyjuk ezt a holdat, amilyen gyorsan csak lehet. Viszont
szükségünk lenne az önök közreműködésére.
- Hallgatom Ell! - válaszolja a Prométheusz parancsnoka.
- Szóval! A sérültjeink nincsenek túlzottan jó állapotban.
Mondhatnám azt is, hogy nagyon válságos az állapotuk. Szeretném
kérni önöket, hogy az eszközöket, amit Andrea, a csapatunk orvosa
kér, próbálják már előteremteni és áttelepíteni a leszállóhajónkba.
Nagyon fontos lenne a sérültek biztonságos szállítása érdekében.
Előre is köszönöm és hálám örökké üldözni fogja!
- Természetesen! Mindent megteszünk, amit csak tudunk, és ami a
rendelkezésünkre áll az-az önöké.
- Köszönöm parancsnok! Akkor átadom a dokinkat és beszélje meg
vele a részleteket. Még egyszer köszönöm!
- Nincs mit! - feleli a parancsnok.
- Andi, tiéd a pálya! – szólok hozzá és átadom a helyem.
Amint Andi felveszi a kapcsolatot a Prométheusszal és láthatóan jól
összeszedetten tudja mire lesz szüksége, ideje rátérnem a következő
lépésre. A bázis elhagyása sem lesz egyszerű dolog. Be kell állítani az
automatikus üzemet, illetve a halottainkat és az It’senek maradványait
is magunkkal kel vinnünk, nem beszélve a rengeteg fegyverről, amit
összepakoltattam Gimel.
Időnk ugyan lesz előkészülni, mivel gyanítom órákba fog telni a
hajónk felszerelése. Gondolataimból Gim szerencsétlenkedése ragad
ki, amint valószínűleg az egyik szobából hozott ruhadarabbal próbálja
az egyre inkább alvadó vértócsát feltörölgetni a vezérlő padlójáról,
miközben szokásához híven, piszok módon káromkodik.
- Hogy abba a rohadék szopós szájú kurva életbe. - morog magában,
miközben dörzsölgeti a padlót a rongydarabbal. - Mi a fenéért nem
figyeltem a pisztolyomra? Meg is érdemlem, ha ekkora marha vagyok.
- Gim! Köszönöm, hogy feltakarítod! - szólok hozzá elismerően.
- Nem kell köszönnöd Ell! Tényleg az én hülyeségem miatt történt ez.
Mindjárt végzek, hogyan tovább? Mit csináljak?
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- Robival készítsétek össze a bejárathoz azokat a cuccokat, amiket
magunkkal kellene vinnünk. Értem ez alatt a fegyvereket, a
halottainkat és persze a bányában talált testeket. Arra vigyázzatok,
hogy a szkafanderük ne sérüljön, hogy a testek vizsgálhatóak
maradjanak. Köszönöm srácok!
- Ok, parancsnok! Mikorra várható a hajó szerinted? - kérdi Gim
érdeklődve.
- Nézd! Szerintem, ha minden jól megy, akkor is órák múlva ér ide.
Mindenesetre, addigra legyen elkészítve minden. Szeretném, ha
azonnal indulhatnánk.
- Egyetértek! Akkor megyünk. - válaszolja és int Robinak, hogy
menjen vele.
Nos, ez akkor eddig megvan. Úgy érzem elfáradtam, talán nem is
elsősorban fizikálisan, hanem sokkal inkább szellemileg, lelkileg
fárasztott le ez a nap. Eszembe jut Ahmed és társai, akik képesek
voltak mindent eltökélten végigcsinálni, pusztán azért az egy célért,
hogy akár az életük árán is, de megöljenek minket. Vajon a gazdásági,
politikai rendszert uralók, milyen mesét adnak be nekik? Milyen
rémképekkel képesek ennyire fanatizálni ezeket az embereket?
Fogalmam sincs, de nagyon nem ártana a dolgok után nézni. Amint
visszaérünk, gyanítom az első dolgaim között lesz ez. Egyszerűen
elkerülhetetlen, mivel a mai nap történései egyértelművé tették
számomra azt a tényt, hogy célpontokká váltunk. Nem engedhető meg
és nem is fogom megengedni, hogy a csapatomat, belülről jövő
támadás érje. Társaim esetében nem érdekel ezeknek az embereknek a
vélt, vagy valós indíttatásuk, sőt az sem igen érdekel, hogyan és
miként tudják így fanatizálni őket. Ami biztos, hogy a csapatomat
bárkivel szemben megvédem. Talán járok egyet, átgondolom szépen a
mai nap történéseit.
- Gabi! Itt hagyhatlak? Járnék egyet, hogy kiszelőztessem a fejem. szólok hozzá.
- Persze Ell. Menj nyugodtan. Én addig előkészítem a rendszereket az
automatikus vezérlésre.
- Rendben! Akkor mentem. Ha valami van, szólj rám rádión! –
válaszolok neki és elhagyom a vezérlőt.
Amint a folyosóra lépek, szinte azonnal beleveszem gondolataimba. A
következő pillanatban arra eszmélek, hogy a számomra oly jó
érzéseket keltő szobában vagyok. Itt legalább tudok egy kicsit pihenni,
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kikapcsolni. Valami eszméletlen keserűség és tehetetlenség kerít
hatalmába. Torkomban a bánat és keserűség gombócot formál,
gyomromat pedig a levezetetlen feszültség rántja görcsbe. Érzelmeim
és döntéseim csatároznak oly hevesen, hogy kénytelen vagyok
lefeküdni az ágyra, mert máskülönben elájulnék. Én, aki még egy
kicsit sem hiszek istenben, most hozzá szólok és érdeklődve teszem
fel kimondatlanul is kérdésemet. Mi az én életem célja? Miért tesz
ennyire próbára? Rettegés, rémület, félelem, csalódottság, keserűség
és nem utolsó sorban tehetetlenség az, amit érzek. A fenébe, miért
vagyok én ennyire fontos, miért félnek tőlem ennyire, hogy képesek
lennének megölni? Néha úgy érzem, talán jobb is lenne, ha sikerülne
nekik. Megszabadulnék a nyomasztó, lelkemet nyúzó gondoktól.
Bármennyire is szeretnék, most is épp meghalni, nem tehetem! Nem
tehetem, mert a többieknek szüksége van rám. Vagy talán nem is
nekik rám, hanem épp fordítva, nekem rájuk? Nem is a haláltól félek,
hanem attól, ha már nem lennék, mi lenne velük? Bár nem tudom,
milyen lehet anyának lenni és jelen állás szerint nem valószínű, hogy
én ezt valaha megérem, megtapasztalom, de megmagyarázhatatlan,
elszakíthatatlan kötelék fűz hozzájuk. Újabb négy emberi élet, ami a
lelkemen szárad, mert ha nem vagyok, ez mind meg sem történik.
Még mindig élne John, Ahmed és a társai is. Nem voltak kétségeim
mikor elfogadtuk ezt a lehetőséget, hogy nehéz lesz mind lelkileg,
mind fizikailag, de sokszor úgy érzem, ez több, mint amit el tudok
viselni. Egy öngerjesztő ördögi körbe kerültem, ahonnan nincs
kisszállás. A mai nap történéseinek fényében pedig már végképp
nincs. Eszembe jutnak Ahmed szavai, amikor a halál angyalának
nevezett. Szóval én lennék a halál angyala? Amikor először mondta
elmosolyodtam rajta, jobban átgondolva viszont egyáltalán nem tudok
rajta nevetni. Mi van, ha tényleg így van? Mióta az akadémián
vagyunk és bevetésekre járunk, rengeteg ember vére tapad a
kezemhez. Kétségtelen, hogy azok az emberek megérdemelték a
halált, de mégis mi voltunk a hóhérjaik. Ott vannak viszont a
megmentett emberek. Nők, gyerekek, férfiak, akiknek a pillantásában
minden benne volt, mikor kihoztuk végre őket a földi pokolból.
Kétségeim lassan alábbhagynak és meggyőzöm magam döntéseim
helyességét illetően. Bárhogyan is döntöttem eddigi életemben,
mindig a lelkiismeretemet követtem az adott helyzetben. Soha nem
öltem és bántottam magát megadó harcost és fegyvertelen embert,
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illetve soha nem is adtam rá parancsot. Bár ellenségeink nem, de mi
mindig a háború írott és íratlan szabályait betartva harcoltunk.
Eszem tudja mindezt, csak néha a szívemnek nehéz elmagyaráznom a
történteket. Elterülök az ágyon, alkarom szemeimre helyezem és
próbálok pihenni, kicsit meditálni. Össze kell szednem magam, mert
még hosszúra nyúlik ez a nap, ez a küldetés. Ez a szoba másabb, mint
a bázis többi része, itt megnyugszom és higgadtan tudok gondolkodni.
Nem tudom, álomba szenderedtem-e vagy csak túlságosan
elkalandoztak a semmibe gondolataim, mindenesetre Gabi aggódó
hangjára riadok fel.
- Parancsnok? Ell? Merre vagy? – hallatszik izgatott, kétségbeesett
hangja a rádióban. – Ell, jelentkezz! Parancsnok, bajban vagy?
- Vagyok! – válaszolok, még mindig kábán, miközben alig tudom
kezemben tartani a rádiót.
- Hál istennek Ell! Merre voltál? Már régóta keresünk. Azt hittük
bajod esett! – mondja megnyugodva.
- Rendben vagyok! Itt vagyok a lakrészeken. Nagyon úgy néz ki, hogy
megszunnyadtam.
- Semmi baj parancsnok! A lényeg, hogy nem esett bajod. Már a
többiek is keresnek.
- Mond meg nekik, semmi bajom. Mennyi idő telt el? Mennyit voltam
oda?
- Nagyjából két órát Ell. Két órája hagytad el a vezérlőt. - válaszolja.
- Értem! A többiekkel mi a helyzet? Hogy vannak a sérültjeink?
- Andi folyamatosan figyeli őket, egyelőre semmi változás, de azt
mondja már az is jó hír, hogy nem romlott az állapotuk.
- A hajó, hogy áll Gabi?
- Nagyjából egy fél óra és megérkezik! Peti azt mondta mindent
sikerült átszerelniük, amit Andi kért!
- Nagyszerű! Ez nagyon jó hír. Mondd meg a többieknek, máris
indulok! Ott találkozunk a vezérlőben.
- Ok! Várunk! – válaszolja.
Na, a franc essen bele! Jól beszundikáltam. Mindenesetre arra
tökéletesen jó volt, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem
magam. Ideje összeszednem magam és elindulni vissza a vezérlőbe.
Ha hamarosan itt a hajó, ne vesztegessük a drága időt, és tűnjünk el
innen minél hamarabb. Több mint elég volt nekem ebből a helyből.
Miközben összekócolódott hajamat próbálom megigazítani, a szoba
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sarkában megakad a szemem egy fura kis szerkezeten. Henger alakú,
nagyjából húsz centiméter hosszú és kicsit egy gumibothoz hasonlít.
Lehajolok és felveszem a földről. Ki tudja miért, de olyan érzésem
van, mintha ez az enyém lenne. Nézegetem, majd a nyelét eltekerve
megmutatja igazi mivoltát ez a szerkezet. Egy pillanat alatt éles penge
képződik a henger végén. Egy szuper kis kardot tartok a kezemben,
aminek maga a henger a nyele. Megsuhogtatom és örömmel
konstatálom, hogy kiváló a súlypontja és pihekönnyű. Hihetetlen, mi
mindenre nem voltak képesek az elődeink. Még nézegetem, forgatom
kezemben a kardot s talán nem épp parancsnokhoz méltó döntést
hozok. Ez a kard kell nekem és nem kívánom beszolgáltatni. Gyors
mozdulattal eltekerem a nyelét és miután a penge eltűnik, zsebembe
teszem. Mire kilépek a folyosóra, már újra fitt és üde vagyok. Szapora
léptekkel igyekszem a vezérlő felé és bízom benne, hogy mindenki
elvégezte a saját feladatát és útra készen áll.
A vezérlőbe érve, már a többiek ott várnak. A sérülteket is áthozták,
hogy amint Peti megérkezik, tudjunk is velük indulni.
- Hol a csudába voltál Ell? – kérdezi kicsit szemrehányón Gim!
- Megszunnyadtam! Bocsánatot kérek tőletek. – válaszolok, mert a
szemrehányása részben jogos. Nem engedhettem volna meg
magamnak a szunyókálást, miközben a többiek dolgoztak.
- Csak ugratlak Ell! – mondja nevetve Gim. - Nagyon jól tudtuk, hogy
bealudtál. Arra jártam és láttam amint durmolsz. Nem akartalak
felébreszteni, mert tudom nem egyszerű a helyzeted. Én mondtam a
többieknek, hogy tréfáljunk meg. Igaz ismerhetsz, kicsit durvábbra
terveztem volna az ébresztődet, de beláttam a mai nap után nem lenne
szerencsés.
- Kapd be Gim, de most komolyan! Te aztán soha nem fogsz
megváltozni, mindig az ökörségen jár az eszed. – vágok egy
hatalmasat a vállára nevetve. – Miért nem keltettetek fel?
- Parancsnok, tudjuk min mentél keresztül ezen a napon és úgy
gondoltuk jót tesz neked ez a pihenés. - válaszolja Gabi miközben,
Gim felé mutat és folytatja. – Addig Gim kézben tartotta a dolgokat.
- Értem és köszönöm! Köszönöm nektek! Tényleg jót tett ez a kis
pihenés. – válaszolom kissé meghatódva a kedvességükön.
- Ell! – szólal meg Andi.
- Igen? Mond! - válaszolok és kérdőn tekintek rá.
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- Igazad volt és sajnálom, hogy megkérdőjeleztem a döntésedet a
sérülteket illetően.
- Nem kell elnézést kérned barátném! Tudom, mennyire a szíveden
viseled a sorsukat. Viszont legközelebb döntened kell. Te ismered a
sérültek állapotát nem én. Muszáj döntést hoznod.
- Tudom Ell, most már belátom, mennyire igazad van. – válaszolja
szemlesütve.
- Parancsnok, jön a gépünk! - szólal meg Gabi.
- Andi, ezennel hagyjuk ezt a témát és borítsunk fátylat a múltra.
Készülődjetek, irány a bejárat. Gabi, a távvezérlés működik?
- Igen természetesen! Amint leszáll a hajó, kiterjesztem rá a pajzsot,
hogy űrruhák nélkül meg tudjuk közelíteni.
- Szuper! Nos, akkor emberek, irány a bejárat! Mozgás tempósan,
mihamarabb el akarom hagyni ezt a szemét helyet. - szólok a
többieknek, miközben Dórit lebegő ágyánál fogva elkezdem magam
előtt tolni a vezérlőből kifelé. A bejárat előterében már készen várjuk
Petit, mire megérkezik a hajóval. Gabi rádión tájékoztatja, mit hogyan
csináljon. Amint Gabi int, hogy a pajzs aktív, megnyitom a zsilipeket
és a többiekkel együtt a hajó felé vesszük az irányt. Elsőként a
sérültjeinket és Andit helyezzük biztonságba a hajón, majd a
halottakat visszük ki, míg legvégül a fegyvereket és az előtérben talált
ládákban lévő finomított érceket. Utolsóként hagyom el a bázist és
zárom le az ajtókat. Amint felérek a fedélzetre, kiadom a parancsot az
indulásra.
– Peti, jó újra látni téged! Vigyél haza minket, minél gyorsabban
ebből a pokolból.
- Már megyünk is parancsnok! – válaszol és megkezdjük
emelkedésünket, a jelen esetben barátságosabbnak tűnő világűr felé.
Társaim arcára tekintve minden érzésüket, gondolatukat le lehet
olvasni. A legjellemzőbb az öröm és megkönnyebbülés, de bőven ott
van közte az elkeseredés, fáradtság és bánat is. Kitekintek az ablakon
és még látom az Ió borzalmasan meggyötört felszínét. Ha van isten az
égben, akkor többé nem kell idejönnöm. Ebből, ennyi bőven elég volt
egy egész életre. Petinek köszönhetően hamar elérjük a Prométheuszt
és szinte pillanatok alatt dokkolunk is a hasára szerelt dokkoló
fülekbe. Hála istennek, utunk a Marsig különösebb esemény nélkül
telik el. A térváltás utáni első pillanat, mikor meglátom magunk előtt a
csodásan vörös Marsot, hihetetlen jó érzéssel tölt el. Végre itthon!
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Leszállásunkat követően a sérültjeinket azonnal a kórházi szárnyba
szállítják. Csapatomnak velem együtt, viszont jelenése van az
ezredesnél. Mire megérkezzünk az ezredes irodája elé, már nagyon
kutyául érzem magam. Iszonyatosan fáj az átszúrt vállam és
legszívesebben leülnék valahova. Mielőtt az ezredes belekezdene
mondandójába, észreveszi, hogy valami nagyon nem szuper velem, és
ennek hangot is ad.
- Ell parancsnok, mi van magával? Sápadt és úgy látom, fájdalmai
vannak.
- Semmi baj Uram, csak megszúrták a vállamat egy késsel. Nem nagy
ügy!
- Mi van Ell? – szólal meg Andi. – Miért nem szóltál? Hagy lássam
csak? – ahogy kimondja, már mellettem is terem és mielőtt ellenkezni
tudnék, nézi is a hevenyészett kötést.
- Uram! Azonnal mennünk kell a gyengélkedőre. Ez nagyon csúnya.
Teljesen átszúrták a vállát. Rengeteg vért veszthetett.
- Nem kell Andi, semmi bajom! - válaszolok, de csak a büszkeség
beszél belőlem.
- Menjenek, azonnal! Mindenki vizsgáltassa meg magát. Parancsnok!
A megbeszélést, majd folytatjuk a gyengélkedőn. Indulás! Menjenek
gyorsan és lássák el a sebét. – hangzik az ezredes parancsa.
A gyengélkedőn, Andi a saját kezébe veszi az irányítást és rendesen
megszenvedtet, mire kitakarítja a sebem, összevarrja, majd különböző
gyulladáscsökkentőket, fájdalomcsillapítókat ad az infúziómhoz.
- Ell, miért nem szóltál, hogy megsebesültél? – kérdezi mérgesen.
- Mert volt fontosabb dolgod is, meg nem volt komoly bajom. Mire
visszaértünk, lett egyre rosszabb. – válaszolom, és bár látom rajta,
nem hiszi el, de tényleg ez a teljes igazság.
- Rendben Ell! Akkor pihenj egy kicsit, erőre kell kapnod.
- Dehogy pihenek! Van tennivaló bőven. Nehogy már egy ilyen kis
seb miatt pihengessek. – válaszolok neki és próbálnék felállni az
ágyról, de valamiért elhagy az erőm. Kezdek megijedni mi a fene van,
és ekkor látom meg a furcsán vigyorgó Andit.
- Ell! Márpedig pihenni fogsz! Gondoltam, hogy nem maradnál
nyugton ezért kaptál egy kis altatót! Tehát nyugi! Pihenj! – mondja
mosolyogva.
Az utolsó, amire emlékszem, Andi mosolygós arca!
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Fájdalom, döbbenet, remény!
Négy hét! Ennyi telt el a karanténba kerülésünk óta. Újra erőre kaptam
és immár újfent teljes, százszázalékos tagja vagyok a legénységnek
mind fizikálisan, mind szellemileg. A hajó javításai a tervezett
ütemben haladtak és a mai napon az utolsó simítások is befejeződnek.
Mind a navigáció, mind a kommunikáció, talán még jobb lett, mint új
korában volt. A normáltér hajtóműveink is tökéletes állapotban
vannak, készen várják az indulást. A Remény burkolati sérüléseit is
kijavítottuk és bízom benne a megerősített védőpajzzsal nagyobb
esélyünk lesz felvenni a harcot a reánk leselkedő veszéllyel. A
létfenntartás problémáját is sikeresen megoldottuk, mivel a vízből
nyerjük ki a szükséges oxigénmennyiséget, míg a hidrogént, a
normáltér hajóműkhez használjuk fel. Így a vészhelyzeti
oxigéntartályról lecsatlakoztunk. A legénység szellemi és fizikai
állapota kiváló és alig várják az indulást. Még a ránk leselkedő valós
veszély ellenére is elszántak és kitartóak, hogy utunkat végigjárva
megtaláljuk a Turult és megkeressük elődeink nyomait. Holnap
elindulunk az üzenetben megadott 0 pont felé. Sajnálatos módon, csak
a normál térben haladhatunk, mivel nem tudjuk, hogyan követhetnénk
ezt a spirál alakot a hipertérben. Reményeink szerint sikeresen és jól
számítottuk ki a pályánkat. Nem tudom, mit találunk, ha
megérkezünk, de egy dolog biztos, nem szándékozunk ott megállni.
Az elmúlt hetekben nagyon sokat tanultunk az ősi technológiákról és
rengeteg információt gyűjtöttünk a gömbökről is. Már biztosak
vagyunk abban, hogy a gömbök kommunikálnak egymással és
megtaláltuk már a jól elrejtett frekvenciájukat is. Sajnos azonban, arra
még nem jöttünk rá, miként tudnánk úgy módosítani ezt a jelet, hogy
megnyíljon előttünk a galaxisból kifelé vezető út. Úgy gondolom, ez a
csapat, ez a legénység, meg tudja találni a megoldást. Mióta
működnek a mélyűri szondáink, az aknazárban rengeteg hajóroncs
maradványait észleltük. Ami viszont számomra felettébb jó hír, hogy
a Turul nem volt közöttük. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a 0 pont
környékén szondáink több objektumot is jeleznek. Tisztán nem tudjuk
kivenni, mik lehetnek, mivel valamilyen oknál fogva nagyobb az
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interferencia, mint az aknazár többi részén. Mindenesetre, minden
eshetőségre felkészülve kiadtam az utasítást a fegyverrendszerek
állandó készenlétben tartására. Nem is feltétlen arra számítok, hogy
ott még lennének élő emberek, hanem sokkal inkább attól tartok,
nehogy valamilyen, automata védelmi rendszerbe szaladjunk bele. Ki
kell emelnem a legénység összes tagját, mivel mindannyian erőn felül
teljesítettek és teljesítenek. Zsolti, úgy néz ki, beigazolja döntésemet
és kiváló tagja lesz a legénységnek. Szinte késztetést érez, hogy
tegyen annyit az asztalra, mint bárki más. Nem térhettem ki az alól a
probléma alól sem, amit a lehetséges reinkarnációról megtudtunk.
Bízva csapatom higgadt gondolkodásában, eléjük tártam ezt a
lehetséges valóságot, mi szerint könnyen előfordulhat, hogy bizonyos
elődök újjászületései vagyunk. Hálaistennek, úgy reagálta,k ahogyan
vártam, vártuk Andival! Ha még igaznak is bizonyulna ez a lehetőség,
akkor is úgy állnak hozzá, hogy a sorsukat maguk irányítják és nem
holmi láthatatlan múltbéli erő. Büszkeséggel és megnyugvással tölt el
az a tudat, hogy ennyire kiváló legénységem van. Igen, majd
elfelejtettem! Továbbra is nagy dilemma számomra, az álmaiban
felrémlő, freskó jellegű képek üzenete csak úgy, mint az egyenlet,
illetve a lefordított, rovásírással írt szöveg. Nem tudom, nem tudjuk
még, ez hogyan kapcsolódhat a jelenlegi helyzetünkhöz, de érzem,
hogy mindenféleképpen köze van hozzá. Ráadásul, hiába küldtünk a
Földre üzenetet, még egyetlen válasz sem érkezett rá! Nem tudom, mi
lehet ennek az oka, hiszen minden adatunk szerint, működik az adónk
és vevőnk is. Egyedül vagyunk, csak magunkra számíthatunk.
Végezetül úgy döntöttem, a mai napon megtartjuk a régóta várt
eljegyzést Andi és Peti között! Nagy nap ez a mai, hiszen nekem kell
mondani a köszöntőt. Nem voltam még ilyen helyzetben és bízom
benne, nem sülök fel túlságosan.
Hajónapló befejezve! Bejegyezte Tóth Ell hajóparancsnok.
Nos, ezzel is megvagyok! Ideje ránéznem a többiekre, vajon hogy
haladnak az étkező feldíszítésével. Nagyon buzgón kezdtek neki és
bele sem merek gondolni, milyen látvány vár, ha majd belépek. Gim,
magára vállalta a főzést és meglepetés vacsorával akarja meglepni a
jegyespárt, illetve minket. Míg Robi, Gabi és Zsolti a díszítésen
dolgoznak. Kíváncsi leszek, vajon a három pasi mit talál ki. Mikor
otthagytam őket, épp azon veszekedtek, ki hogyan díszítené ki a
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termet. Túlzottan sok lehetőségük nem hiszem, hogy lesz, mivel ez
egy expedíciós hadihajó, ami nem éppen buli kellékekkel lett
felszerelve. Megérkeztem! Azt hiszem, nagy levegőt veszek, mielőtt
belépek, mert nagyjából csatatér körüli állapotokra számítok. Na,
essünk túl rajta, mondom magamban és belépek az étkezőbe. Ahogy
az ajtó kinyílik, a lábam a földbe gyökerezik a látványtól. Döbbenet,
ezek mit össze nem hoztak itt. A legvadabb álmaimban sem
gondoltam volna, hogy erre képesek. Csodálatosan feldíszítették a
termet. Vékony madzagok híján, áram kábeleket húztak ki, és arra
akasztották szépen sorban a saját kezűleg készített kis lampionokat,
díszeket. Lézerekkel pedig a falakra vetítenek egy videót, kisebb
animációban összefoglalva Andi és Peti eddigi életét, majd az
animációt folytatva a lehetséges jövőjüket. Szuper jól sikerült. Az
étkezőt már belengik az ínycsiklandozó illatok. Gim, úgy érzem,
rendesen kitesz magáért. Engedélyeztem többlet alapanyag
felhasználását erre a jeles alkalomra, csak egy kitételem volt, hogy
semmi ne vesszen kárba. A fiúk és Gim már az étkezőben található
nagy, ovális asztalnál ülnek és javában beszélgettek.
- Na, milyen lett? – kérdezi Zsolti, amint meglát.
- Szuper srácok! Nagyon tetszik és szerintem nekik is fog. – felelem
őszinte mosollyal az arcomon.
- Gyere babám! Ülj le közénk, igyál egy pohárkával! – szól hozzám
Gim.
- Okés! Mit isztok? – kérdezem érdeklődve, de aztán rá jövök, hogy
Robi főzött cukorból tiszta szeszt és abból készítettek likőröket. – Na,
nézzük, milyen lett ez a lőre? – válaszolok nevetve.
- Parancsnok? Több tiszteletet, ez nem lőre, ez minőségi itóka! –
válaszol viccesen Robi.
- Ha te mondod! Akkor, öntsetek egy kicsit.
- Melyikből kér parancsnok? – kérdi Robi, mint egy kofa, aki az áruját
akarja eladni.
- Mi van? Miből lehet választani? - kérdezem, mert ugyan látok vagy
3-4 fajtát, de fogalmam sincs, vajon mi micsoda. Nem vagyunk
ártatlan bárányok, mert a háború alatt volt, hogy rendesen
bepálinkáztunk. Sokat segített alkalmanként feldolgozni a lelki
terheket. Mindenesetre a Robi által készített italokból, még nem ittam
eddig soha.
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- Ell, van itt tojáslikőr, whiskys krémlikőr, és meglepetésként a
kedvenced, a sárgadinnyés vodka. – válaszolja teli pofával
vigyorogva. Egy biztos, nagyon jól esik, hogy rám külön is gondolt.
Tényleg ez az egyik kedvencem. Nem szeretem a túl erős alkoholokat
és azokon a ritka alkalmakon, mikor iszom, ezt szeretem inni.
- Akkor egyértelmű Robi! A vodkából kérek! - válaszolok neki
mosolyogva, miközben helyet foglalok Gim mellett az asztalnál.
Amint Robi mindenkinek önt és helyet foglalunk, tekintetük
kereszttüzében érezni lehet, hogy valamiféle köszöntőre várnak. Úgy
gondolom, teljes mértékben megérdemlik az elismerésemet és
köszöntésemet.
- Barátaim! – kezdek neki köszöntőmnek. - Nagyon sok ideje együtt
vagyunk, jóban és rosszban. Talán eddig több volt a rossz, mint a jó,
de akárhogyan is volt és lesz, örülök, hogy veletek lehetek. Kiváló
jellemek vagytok, külön-külön és csapatként is. Hatalmas
megtiszteltetés részemről, hogy eme sokat próbált, szuper csapat
parancsnoka lehetek. Igyunk arra, hogy életünk eljövendő idejében
megtaláljuk a nyugalmunkat, boldogságunkat erőben és egészségben!
Kívánom srácok, hogy váljanak valóra legrejtettebb és egyben
legszebb álmaitok! Egészségetekre! – zárom köszöntőmet, miközben
felállok és a poharamat megemelve a többieket követve lehajtom a
nedűt.
Tényleg nagyon ízletes lett ez a vodka, kitett magáért Robi rendesen.
Nem volt erős, talán maximum harminc fokos, mégis mivel régen
ittam alkoholt rendesen megborzongatott. Egy biztos, jólesett nagyon.
- Akkor, most én jövök! – szólal meg Zsolti. – Azt hiszem
parancsnok, hogy ön is megérdemel egy köszöntőt. A saját nevemben
beszélek, de gyanítom a többieknek is ugyanez a véleménye. Eddig
még nem volt szerencsém ismerni önnél jobb embert, illetve nem is
volt jobb parancsnokom.
- Nem is volt még soha parancsnokod! Ell az első! – vág nevetve
beszédébe Gim, miközben a hátára csap.
- Igen, így igaz! - mondja Zsolti, majd folytatja. - Szóval igaz, nem
volt még önön kívül parancsnokom, de biztos vagyok benne, hogy
jobbat keresve sem találhatnék.
- Köszönöm Zsolti! Megtisztelő, ha így gondolod. – válaszolom és
lelkem mélyén nagyon jól esik ez az elismerés.
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- Gim! Mennyi idő még, mire az ünnepi fogásokkal elkészülsz? –
kérdezi Robi és láthatóan, valami ötlet körvonalazódik a fejében.
- Kell neki még pár óra, nagyjából kettő, mire mindennel elkészülök.
Miért is kérdezed? – kérdez vissza Gim!
- Arra gondoltam, elüthetnénk addig az időt hasznosan is. Mi lenne, ha
lemennénk az edzőterembe, és megmutatná Zsolti mennyit fejlődött az
elmúlt hetekben a küzdősportokban. Mit szólsz hozzá? – kérdezi
Zsoltihoz fordulva.
- Részemről benne vagyok. Úgyis meg szerettem volna mutatni a
parancsnoknak, hogy fejlődőképes vagyok. – válaszolja és mosolyra
húzódik a szája.
- Rendben! Én is kíváncsi vagyok mennyit fejlődtél. – válaszolom –
Kivel szeretnél küzdeni?
- Önnel parancsnok! – vágja rá azonnal a választ.
Hirtelen megdermed a levegő, és még Gimnek is tátva marad a szája.
Tudják nagyon jól, hogy ebben nem ismerek tréfát és komolyan
veszem a küzdelmeket. Nem a győzelem miatt, hanem csapatom
minden tagjától akkor is kitartást várok el, mikor más már régen
feladná. Egy csapat annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. A
küzdősportokban az évek alatt a legjobb lettem. Csapatom minden
tagja messze felülmúlja az átlagot és most Zsoltitól is ugyanezt várom.
- Rendben Zsolti! Elfogadom a kihívást, de most figyelmeztetlek, nem
leszek elnéző. Tőled is annyit várok, mint bárki mástól. Így is
vállalod?
- Vállalom parancsnok!
- Legyen akkor! Legalább kicsit megmozgatom én is magam! –
válaszolok nevetve. - Indulás!
- Na, ez hatalmas muri lesz! - mondja Gabi Robinak, miközben Zsoltit
követve elhagyják az étkezőt és megindulnak az edzőterem felé. Épp
követni akarom őket, mikor Gim állja utam az ajtóban.
- Ell, ne tedd! – és a szokottnál jóval komolyabban szól hozzám.
- Gim! Bíz bennem! – válaszolok, és két kezemmel megszorítom
vállait. – Finom leszek, de meg kell tanulnia a kitartást és a fájdalom
elviselését a harcokhoz. Most, végre a csapatunk teljes jogú tagja
lehet.
- Rendben Ell! Bízom benned. Azért szívesen megnézném én is,
ahogy Zsolti kiveri belőled a szart is, de főznöm kell. – válaszolja
nevetve, jelezvén, hogy csak ugrat. – Na, menj, le nem maradj a
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csatáról. Haladnom kell, mert még el nem készülök, Andiék nem
jöhetnek ki a szobájukból.
Mire az edzőterembe érek, már javában várnak. Zsolti nekikezdett
levetkőzni és bemelegíteni a párharchoz. Látva immár izmos
felsőtesttét nyilvánvalóvá válik, hogy keményen edzett az elmúlt
hetekben, ami nagyon jótékonyan hatott a testére. Gabi és Robi pedig
egymás között sugdolózva várják a meccset. Vajon miben
mesterkednek, miről beszélhetnek? Gondolom, Robi rendesen
kitanította Zsoltit, ha volt mersze kihívni erre a párharcra. Igazán
mindegy, a lényeg, hogy kíváncsi vagyok rá mennyit fejlődött a
lábadozásom alatt.
- Milyen fegyvert választasz? – kérdezem Zsoltitól, miközben hosszú
vörös hajam kontyba kötöm és leveszem a melegítő felsőmet.
- A botokat parancsnok! – válaszolja és a fegyvertárolóból ki is vesz
magának két botot. Ezek a botok az Ión talált kardokat imitálnák. Úgy
sejtjük ezek a kardok, amit én is magammal hoztam az Ióról csak az
úgynevezett véd őröknél voltak rendszeresítve az It’senek idejében.
Nagyon sokrétűek ezek a kardok és hihetetlen dolgokra képes vele az
ember, feltéve, ha tudd bánni velük. A kardok genetikai érzékelőkkel
vannak ellátva, ami annyit jelent, hogy csak a tulajdonosa tudja életre
kelteni. A kard és tulajdonosa így egyfajta szimbiózisban él. Az elmúlt
hetek történései ébresztettek rá igazán, hogy miért is kelt akkor ott
életre a kezemben ez a kard. A történet külön érdekessége, hogy az
Ión lévő bázison hét kardot találtunk, amiből hatot én és a csapatom
tudott életre kelteni. Akkoriban, nem tulajdonítottunk neki különösebb
jelentőséget, mert azt hittük, mivel mi nyúltunk hozzá először így a mi
génmintáink lettek a kardok alapjai. Ma már tudom, nagy
valószínűséggel, mindez azért lehetséges, mert mi vagyunk a kardok
eredeti tulajdonosainak reinkarnációi. Na, de ott a kérdés, miért volt
hét kard? És ekkor, mintegy megvilágosodásképpen leesik, és
hatalmasat koppanva megérkezik a válasz. Hiszen most is heten
vagyunk. Mintha áram járná át testem, úgy jön a felismerés bennem.
- Gabi! Kérlek, azonnal menj fel a szobámba, és hozd le a hetedik
kardot.
- Rendben Ell, de miért? Az nem működik. – válaszol döbbenten.
- Vagy nem működik, vagy nem a megfelelő embernél volt eddig. –
válaszolok és Zsolti felé biccentek a fejemmel.
- Ő? – kérdik szinte egyszerre döbbenten.
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- Azt hiszem igen! Na, szaladj, hozd azt a kardot! – szólok rá Gabira,
majd folytatom. - Zsolti hamarosan kiderül, az vagy-e, akinek
gondollak. Kíváncsian várom. – mosolyodom el, miközben övemről
lecsatolom a saját kardomat és életre keltem. Ha az vagy, akkor nem
játszadozunk, hanem ezekkel harcolunk.
- Parancsnok! Én nem hiszem, hogy erre készen állok. Én nem lehetek
az, akinek most gondol. – válaszolja rémülten és döbbenten.
- Meglátjuk! Zsolti meglátjuk! – válaszolom és mintegy erő
demonstráció gyanánt az orra előtt próbálgatom kardom funkcióit.
Meggyőződésem, hogy Zsolti az utolsó láncszem a kardok kirakós
darabkáiban. Emlékszem, volt már a kezében, mégsem történt semmi.
Gyanítom, túl mélyen van a génjeibe kódolt tudás és ezt elő kell
csalogatnom belőle! A mi esetünkben, mindig vészhelyzetben törtek
felszínre ezek az emlékek. Ha meg szeretnék bizonyosodni
feltételezésem helytállóságáról, akkor csakis így van rá lehetőségem.
Mire végiggondolom, már meg is érkezik Gabi, kezében az utolsó
karddal.
- Tessék parancsnok! Itt van, de szerintem nem az övé lesz. - mondja
és fejével Zsolti felé biccent.
- Köszönöm! – válaszolom, miközben elveszem kezéből a kardot és
Zsolti kezébe nyomom. – Itt az idő! Mutasd meg, mit tudsz!
- Parancsnok én nem tudom, hogy keltsem… - mondaná, de nem
hagyok időt a magyarázkodásra. Támadásba lendülök és a kardom
funkcióját botra változtatom, mivel nem kívánok komoly sérülést
okozni. Támadásom, bár váratlanul éri, azért el kell ismernem, a
jelenlegi tudásához mérten derekasan védekezik. Ugyan a kezemben a
kardom, mégsem mérek rá vele ütést. Utolsó rúgásom eredményeként,
hatalmasat repülve a falnak csapódik, és láthatóan rendesen megüti
magát. Van még mit tanulnia, de nagyon jó úton halad ez kétségtelen.
- Kelj fel! Folytassuk! Ne legyél nyámnyila, puhány alak! – szólok
hozzá lekezelően és egyértelműen az a célom, hogy felhergeljem és
támadásra sarkaljam.
- Rendben parancsnok, maga akarta! – válaszolja, és ahogy vártam
támadásba lendül.
Bár, egy pillanat alatt megállíthatnám támadása lendületét, nem így
teszek. Hagyom, hogy küzdjön és legyen benne remény arra
vonatkozóan, hogy le tud győzni. A következő komolyabb ütésem
hatására szája felreped és a gyomorszájára mért nagy erejű rúgásom
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következtében magzatpózban a fölre kerül. Lelkem mélyén sajnálom,
ahogy a padlón összegörnyedve fekszik, de érzem, a cél érdekében
ennyit el kell tudnia viselni. Muszáj vagyok megtudni ki ő és, vajon
övé-e a hetedik kard?
- Mozgás! Kelj fel! Ennyi volt a tudományod? Ne legyél itt nekem
anyámasszony katonája! Ha csak ennyit tudsz, akár meg is ölhetlek,
mert veszélyt jelentesz a többiekre csekély tudásoddal! – szólok hozzá
magamból kikelve és látszólag őrjöngve, miközben Gabi és Robi
döbbent tekintetét látva, Zsolti számára észrevétlenül feléjük
kacsintok. Ahogy gondoltam, vették a lapot, szájuk egy pillanatra
mosolyra húzódik és besegítenek tervem megvalósításába.
- Ell, ne! Nyugodj meg, hagyd békén! – kiabálják erősítve Zsolti abba
vetett hitét, hogy elvesztettem a fejem és tényleg az életére akarok
törni.
- Ne szóljatok bele! Kelj fel! – kiabálok rá, immár tényleg úgy, mint
akinek elborult az elméje. – Harcolj! Vagy ott öllek meg a földön!
Sajnálom, nagyon sajnálom amint döbbent, félelemmel teli tekintetébe
nézek. Ahogy a földön fekve, még mindig a fájdalomtól
összegörnyedve, Zsolti a kezébe veszi a maga elé ejtett kardot, újra
támadásba lendülök és számára is jól láthatóan, kardom bot
funkcióból ismét éles karddá változik. Most, mindent felteszek egy
lapra. Vagy most, vagy soha. Amennyiben az övé a kard, életre fogja
tudni kelteni. Kardom lesújt, és ahogy vártam, a Zsolti kezében lévő
kard életre kél és kivédi csapásomat. Majd, ellentámadásba lendülve
egy számomra is izgalmas, és meglepő harc veszi kezdetét. Úgy
forgatja a kardot, és úgy változtatja a funkcióit, mint aki nagyon is jól
ismeri a lehetőségeit. Megizzaszt rendesen, és egyáltalán nem
mondhatnám, hogy könnyű rajta fogást találnom. Küzdelmünk pár
percig tart, mire sikerül lefegyvereznem és elvennem tőle a kardját.
Mellkasára mért, hatalmas ütésem következtében, hassal a padlón
landol és láthatóan ereje végén jár. Ahogy közeledek felé, maradék
erejét összeszedve, fejét felemelve rám tekint. Látom szemében a
rémületet és a teljes döbbenetet viselkedésemet illetően, amint várja,
hogy kardommal lesújtok és véget vetek életének.
- Gyere! Fogd meg a kezem! Átmentél a teszten! – szólok hozzá
mosolyogva, miközben kezem nyújtom felé, hogy felsegítsem. –
Immár, teljes jogú tagja vagy a csapatnak. Gratulálok!
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Gabi és Robi még csak most ocsúdik fel döbbenetéből. Láthatóan nem
számítottak arra a fejleményre, hogy pont Zsolti lesz a hetedik.
- Parancsnok, erre mi szükség volt? Miért tett úgy, mint aki meg akar
ölni? – kérdezi Zsolti kissé sértődötten, miközben feltápászkodik a
földről segítő jobbomnak köszönhetően.
A harc és félelem hevében észre sem vette, pontosabban nem volt
tudatánál, hogy használja a kardot. Zavart tekintetéből kitűnik, hogy
nem igen tudja mi történt.
- Ezért! Keltsd életre! Gondold azt, hogy kard legyen belőle! – szólok
hozzá és közben tenyerébe helyezem a kardját.
- Parancsnok, eddig sem tudtam! – válaszolja döbbenten, előbb a
kardra, majd rám tekintve.
- Zsolti! Az imént percekig ezzel harcoltál. Rajta! Keltsd életre! Ez a
te kardod! Csak neked engedelmeskedik. – szólok hozzá és
biztatásként megveregetem a vállát. Tekintete hol rám, hol a srácokra
téved, mintha keresné, hogy csak szórakozunk-e vele, vagy tényleg
igazat mondunk.
- Zsolti, tényleg így volt. Használtad már! Rajta! Gondolj arra, hogy
kard legyen belőle és az lesz. – mondja neki Gabi.
Gabi biztatására, végül úgy tűnik, kezd hinni és a kezében lévő nyelet
erősen megmarkolva, maga elé tartva végre újfent életre kelti a
kardját. Immár nem a félelem és veszély motiválja öntudatlanul,
hanem a saját akarata. Örömmel látom, amint csodálkozó tekintettel
bámulja a csodaszép éles pengét. Csak jól gondoltam, hogy ő a
hetedik. Nem tudom miért alakul így az életünk. Nem tudom, mi az
életünk célja. Egyet tudok, de abban biztos vagyok. Az emberiség
legjobbjai vannak itt jelen. Még ha reinkarnációi vagyunk is a múltban
előttünk élő embereknek, akkor is ez a mi sorsunk a mi utunk, mi
vagyunk azok, akik irányítják az életüket.
- Köszönöm parancsnok! Nagyon köszönöm! – mondja Zsolti és
kardját az övére csatolja. – Bár az előbb majdnem mindent
megbántam, amit önről gondoltam, illetve mondtam, de végül
mégiscsak újfent el kell ismernem, hogy ön kiváló parancsnok.
Örömömre szolgál, hogy ön alatt szolgálhatok.
- Köszönöm! - felelem vigyorogva. – Viszont, mindez nem az én
érdemem, hanem a tiéd!
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- Ez szuper volt! Üdvözlünk a klubban! – kiáltja Gabi és Zsoltihoz
szalad, majd a nyakánál fogva átöleli és instrukciókat ad a kard
használatához.
Még, Gabi és Zsolti immár felhőtlenül beszélget, Robi hozzám lép és
a következőket mondja.
- Ell! Ezek szerint mind megvagyunk? Ez azt jelentené, hogy a finálé
küszöbén állunk?
- Igen megvagyunk! Hogy a finálé küszöbén-e? Nem hinném!
Mindenesetre, van egy olyan érzésem, hogy a java még csak most
kezdődik. Meglepődnék, ha a jövőnk egyszerű és sima lenne.
Gyanítom, hogy nem fogunk unatkozni a közeljövőben. – válaszolom
kényszeredett mosollyal az arcomon. – Na, de srácok, irány vissza. A
bulinak vége. Mindenki tegye tisztába magát, mert vár ránk egy
igazán nagy és ünnepi este. Megérdemli a jegyespár, hogy tökéletes
estét varázsoljunk nekik. Indulás!
- Megyünk parancsnok és még egyszer köszönöm! – válaszol Zsolti és
a többiekkel együtt elhagyják az edzőtermet.
Magam maradok és az esti kis buli kapcsán eszembe jut, talán
örülnének Andiék, ha kapnának valami kis jelképes ajándékot
eljegyzésük alkalmával. Ez eddig szép és jó gondolat, de vajon mit
adhatnék nekik? Hiszen nincs ezen a hajón sem ajándékbolt, sem
semmi, ahol bármit is tudnék venni számukra. Őszintén örülök
boldogságuknak és szeretném, ha nagyon boldogok lennének. Bár én
is megtalálnám a Turult apummal és Attilával. Talán, akkor én is
boldog lehetnék. Akaratlanul is a nyakamban lévő lánchoz nyúlok,
amit még Attilától kaptam. A láncon, két darabból álló szív medál lóg,
ami az összetartozásunkat jelképezné. Eredetileg a szív egyik fele
nálam a másik pedig Attilánál volt, de indulásuk előtt a hülye
viselkedésem következményeként Attila visszaadta. Ugyan, milyen
jogon kértem én őt számon, amiért elvállalta a Turulon felkínált
helyet? Igen! Talán azért mert nélkülem ment el. Talán ez bántott a
legjobban. Jobban belegondolva viszont egy szavam sem lehet, mert
én is a saját utamat jártam. Részemről az lett volna a korrekt
viselkedés, ha elfogadom döntését és vele örülök, hogy eléri álmait.
Nem ezt tettem, és ez most már nagyon bánt. Sokat jelent nekem ez a
medál és sokszor erőt merítettem belőle. Most mégis úgy érzem, a
legjobb helyen Andinál és Petinél lenne. Igen, döntöttem, ezt kapják
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tőlem eljegyzési ajándékként. Felöltözöm, és mielőtt visszatérnék
rendbe szedni magam, utamba ejtem Andi és Peti szobáját.
- Sziasztok. Ell vagyok. Bemehetek? – kérdezem az ajtó előtt állva.
- Persze parancsnok! Gyere be, örömmel látunk. – hallom Peti hangját
és már nyílik is az ajtó.
Ahogy belépek a szobába, egyből feltűnik Andi ízlése és keze nyoma.
A viszonylag puritán szobát nagyszerűen feldobja apró kis
csecsebecsékkel, fényképekkel, amiket még a Földről hozott. Andi
közülünk az, aki még mindig ragaszkodik a papír alapú képekhez. És
igaza van, sokkal másabb a hatásuk, sokkal közvetlenebbek, mint a
digitális kivetítők. Van egy külön megmagyarázhatatlan varázsa
ezeknek a fotóknak. Andi és Peti az ágyon fekszenek és valami a
Földről hozott filmet néznek éppen. Ahogy haladok feléjük, szemem
megakad egy képen, amin a csapatunk van, nem sokkal a Marsi
bázisra való érkezésünk után. Basszus, mennyit változtunk az évek
alatt. A tejfeles szájú gyerekekből, sokat próbált és megviselt öreg
rókák lettek. Akaratlanul is elmosolyodom, amint a képet nézem, majd
elkomorodom, amint arra gondolok, mi mindent kellet eddig is
átélnünk.
- Gyere Ell, huppanj le ide. Örülünk, hogy benéztél. – szól Andi és
előttük az ágyra mutat, amin mindketten felülnek törökülésben, hogy
helyet adjanak. – Mi járatban vagy barátném? Mikor hagyhatjuk el
végre a szobafogságunkat? – kérdezi mosolyogva.
- Az még odébb van! Nagyban megy a készülődés. - válaszolom
mosolyogva. - Mindenki ki akar tenni magáért! Csak ez a legjelesebb
nap eddigi ismeretségünk alatt.
- Nagyon rendes tőletek, hogy ennyire törődtök velünk. – válaszolja
Peti és látszik rajta a meghatódás.
- Ez természetes, hiszen egy család vagyunk, és a család gondoskodik
az övéiről. Erről jut eszembe. Megvan a hetedik kard gazdája! –
felelem, miközben legfőképp Andi reakciójára vagyok kíváncsi.
- Zsolti az, ugye? – kérdi, miközben maga elé bámul.
- Így van! – kis hatásszünetet tartok, majd folytatom. - Tehát összeállt
a teljes csapat, csakúgy, mint annakidején a múltban. Nem gondoltam
volna, hogy igaz lehet, de be kell vallanom az elképzelésed teljes
mértékben beigazolódott barátném. Ezután, pedig kíváncsian várom,
mit tartogat számunkra a jövő. – válaszolok, de közben Andit
fürkészem, vajon mi zajlik le benne.
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- Várható volt Ell. Az életben nincsenek véletlenek. Remélem,
megtaláljuk őket, mert kismillió kérdésem lenne, lesz hozzájuk. És
ráadásként kíváncsi vagyok arra is, kiknek a reinkarnációi vagyunk,
kik voltak és mit csináltak életükben. Hatalmas áttörés lenne ez
minden tekintetben. – mondja és látszik szemében az elhivatottság, a
tűz, a tudás megszerzése iránt. Nem hiába, ilyen egy igazi elhivatott
kutató.
- Viszont, nem ez lett volna jövetelem igazi célja. Szeretnék nektek,
eljegyzésetek alkalmával egy kis aprócska ajándékot adni. – szólok
hozzájuk és beszédem közben leakasztom nyakláncomról a két fél
szívet és Andi ujjait szétnyitva tenyerébe helyezem. – Fogadjátok
szeretettel, még ha oly kicsi ajándék is.
Andi előbb a tenyerében lévő medálra tekint, majd rám. Szemei
könnybe lábadnak. Megfogja a szíveket és miközben nézegeti,
megszólal.
- Ell! Őszintén örülök, hogy gondolsz ránk és nagyon tetszik ez a
medál, de nem fogadhatjuk el. Ez a tiéd és Attiláé, nem fosztalak meg
ettől, mikor tudom mennyit jelent neked.
- Andi, de tiszta szívemből adom. Nincs semmi másom, amit
adhatnék.
- Nagyon jól tudom drága Ell, de már maga az a tudat mindennél
többet ér, hogy a számodra legbecsesebb tárgyat ajándékoznád
nekünk. Már ezzel a gesztussal is többet adtál, mint amit bármikor is
remélni mertünk volna. Tartsd meg nyugodtan, nekünk az is bőven
elég, hogy a barátaid lehetünk jóban és rosszban egyaránt. – válaszol
és közben a medált visszateszi láncomra és a nyakamba akasztja.
Na, ilyen egy igazi barát. Kicsit bánt a gondolat, hogy nem fogadja el,
de örülök is a lelkem mélyén.
- Akkor, ha ezt nem fogadjátok el, amint visszatérünk a Földre,
bepótolom ezt a hiányosságomat. – válaszolom, miközben nekem is le
kell törölnöm egy könnycseppet szemem sarkából.
- Tudom Ell! Ne aggódj ez miatt! Bepótoljuk! – szól hozzám és
szorosan átölel.
Percekig így maradunk és nagyon meghitt, nyugodt pillanat ez. Jó
tudni, hogy ilyen társai, barátai vannak az embernek. Akiknek nem az
anyagi javak, vagy épp valamiféle előnyök a mérvadóak. Akiknek
ténylegesen az ember számít, nem holmi érdekek. Számomra ez
mindennél többet ér. Még pár percig maradtam, majd magára hagytam
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a párocskát, hagy élvezzék egymás társaságát. A mai nap a
szórakozásé és pihenésé, de holnaptól újfent jön a munka és az
összpontosított figyelem. Hiszen, ha úgy tetszik, hadiösvényen járunk,
ahol egy rossz manőver vagy elhibázott döntés az életünkbe kerülhet.
Visszatérek szobámba és azon gondolkodom, talán jó lenne leírni a
fejemben lévő gondolatokat, amit este szeretnék köszöntő gyanánt
elmondani. Asztalomnál ülök, próbálom gondolataimat összeszedni és
papírra vetni, de valahogy mindig elkalandoznak. Hiába erőltetem,
nem megy. Egy idő után úgy döntök lesz, ahogy lesz, nagyjából
összeállt a fejemben, mit is szeretnék mondani és bízom benne, a kellő
időben szavakba is tudom önteni őket. Valami számomra is rémisztő
nyugalom és jókedv száll meg. Ilyet talán, eddig még sohasem
éreztem. Eszembe is jut a mondás, hogy a „vesztemet érzem”. Végül
is, mikor máskor lehetne ilyen jó kedvem, ha nem ma? Ideje lesz
elmenni letusolni, és rendbe kapni magam az estére. A Zsoltival való
harc, rendesen megizzasztott. Bár nem szeretek flancolni és túlságosan
kiöltözni, mégis úgy érzem, muszáj leszek az Andiék iránti
tiszteletből. Igaz, egyetlen valamirevaló alkalmi ruhám van, az is csak
a véletlen miatt került fel a hajóra. Nem egy flancos ruhadarab,
egyszerű snassz, fekete testhez álló, mégis mindenki szerint csodásan
áll rajtam. Még a háború utáni győzelmi ceremónián viseltem. Mivel
túl sok választásom nincs, úgy döntök ez lesz a kiszemeltem. Nem illő
megjelennem, a hajón rendszeresített és a Földről magammal hozott
nadrágokban és szabadidőruhákban. Na, kezdjünk neki, határozom el
magamban és nekikezdek a készülődésnek.
Nos, eléggé jól nézek ki, konstatálom, miközben már teljesen
elkészülve mustrálom magam a tükörben. Egy szűk óra és még női
kinézetet is sikerült varázsolnom magamból. Tényleg jól áll ez a
fekete ruha, főleg a kibontott tűzvörös hajammal. Furán érzem magam
azért. A ritka pillanatok egyike ez, mikor így kiöltözöm és ennyire
adok a megjelenésemre. Akkor harcra fel és irány az étkező. Amint
kilépek szobám ajtaján, pont Gimbe szaladok bele, aki szintén az
étkező felé igyekszik.
- Ejha csajszi, piszkosul kitettél magadért! – hagyja el számat
akaratlanul is a mondat. Gim iszonyatosan jól néz ki. Egy rövid mini
ruha van rajta. Haja, úgy ahogy kell, belőve, egyszóval minden
tökéletesen áll rajta. Megnyugvással tölt el a tudat, hogy valószínűleg
nem öltöztem túl a többieket.
243

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

- Te sem vagy semmi parancsnok! – válaszolja vigyorogva. – Na,
gyere, kezdjünk neki és élvezzük a bulit. Majd átkarol és elindulunk
az étkező felé. Az étkezőbe érve, már várnak minket a többiek, többek
közt az ünnepelt pár is. A kölcsönös tiszteletkörök után, mikor
mindenki, mindenkinek bókkal dicséri a ruháját, elmondom nem túl
hosszúra tervezett köszöntőmet.
- Drága barátaim, testvéreim! Ma egy csodás és szívet melengető
alkalom miatt gyűltünk össze. A jelenlévők számára, oly nagyon
ismert és szeretett két ember, Andi és Peti úgy döntött, szeretnék
szerelmüket egy következő szintre emelni. Személy szerint, csak
támogatni tudom törekvésüket. Amikor Peti megkeresett azzal a
kéréssel, hogy én mondjam a köszöntőt, szívemet melegség járta át és
megtiszteltetésnek éreztem a felkérést. Még egyszer, köszönöm
nektek! Amint láthatjátok, tőlünk telhetően és lehetőségeinkhez
mérten mindenki megpróbálta-e jeles napot számotokra emlékezetessé
tenni. – felelem mosolyogva, miközben kezeimet széttárva a helyiség
dekorációjára utalok. – Egy szó, mint száz, drága barátném és
testvéremként szeretett Petim, a teljes legénység nevében kívánok
nektek, egymás oldalán csodaszép és nagyon boldog, hosszú életet!
Szeretném, ha minden álmotok, vágyatok, valóra válna. Emelem
poharam rátok és a rátok váró, csodás jövőbe vetett hittel.
Egészségetekre! – fejezem be köszöntőmet és belekortyolok a
kezemben lévő italba.
- Most én jövök! Nekem is lenne számotokra mondanivalóm. – szólal
meg Gim, miután kiitta poharát. – Andi, mi ismerjük egymást a
legrégebben és tudod nagyon jól, a testvéremként szeretlek. Amikor
megtudtam milyen érzéseket táplálsz ez iránt az ember iránt, őszintén
megijedtem egy kicsit. Peti! Nem épp a legjobban kezdődött az
ismeretségünk és talán e miatt is voltak fenntartásaim veled szemben.
Viszont tudnod, tudnotok kell, hogy én tévedtem és tökéletesen, teljes
mértékben egymáshoz illetek. Kívánom legyetek nagyon boldogok
egymás oldalán! Peti, kérlek, nagyon vigyáz rá! Ha mégsem, velem
gyűlik meg a bajod! – fejezi be mondandóját nevetve Gim.
- Sok boldogságot nektek! – Kiáltja csapatunk kórusban Gimmel
együtt.
Az étel, amit Gim a tiszteletükre készített mennyei. Az este további
része, nagyon jó hangulatban telik. Hol hihetetlen jól elbeszélgetünk,
lényegében bármilyen felhozott témáról, hol pedig igazi őrült táncolás
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veszi kezdetét a Robi által igencsak jól összeválogatott zenékre. Már
hajnalodik és az asztalnál ülve nézem az én kis csapatomat, amint
elfeledve minden gondjukat, önfeledten ünnepelnek. Akár egy anya a
gyermekeire, olyan boldogsággal tekintek a többiekre. Talán eddigi
életemben soha nem voltam ilyen boldog, mint most ebben a percben.
Milyen jó is lenne, ha ez a pillanat örökké tarthatna. Eszembe jut az
eddigi utunk, a Mars az Ió és a Földi háború. Igen, talán ott az Ió
bányáiban szembesültünk igazán azzal a ténnyel, hogy kiemelt
célpontjai lettünk az akkori gazdasági, politikai érdekcsoportoknak.
Mégis átvészeltünk minden terrortámadást, csapdát és reménytelen
helyzetet. Bár nem hiszek Isten létezésében, most mégis hálát adok
neki azért, hogy csapatomat, csapatom tagjainak életét megkímélte.
Reményekkel telve várom homályba vesző jövőnket és bízom benne,
hogy végre mindannyian megtaláljuk a boldogságunkat.
Gondolataimból Zsolti zökkent ki, aki az asztalhoz lép és táncra hív.
- Jöjjön parancsnok! Táncolna velem? – kérdezi kedvesen.
- Persze! Miért is ne? – válaszolom és én is belevetem magam újfent a
buliba. Nagyon jól táncol Zsolti és tényleg igazi élvezet,
kikapcsolódás vele ropni. Talán, magam számára is felfoghatatlan
módon, egyre jobban kedvelem ezt a srácot. Ahogy megfogja derekam
bizsergető érzés fut végig testemen. A zene vált és az eddigi pörgős
számok helyett lassúakra változik. Pontosan olyan összebújós,
romantikus dallamokra. Egy pillanatig úgy érzem nem kéne, de mégis
vállára hajtom a fejem és átkarolom. Hiányzik, nagyon hiányzik egy
férfi közelsége és ölelése. Amint átjárja testemet az ölelés okozta
öröm, szinte abban a pillanatban, rám tör a lelkiismeretem és nagyon
rosszul kezdem magam érezni. Ez arculcsapása az Attila iránt érzett
érzéseimnek. Nem, ezt nem tehetem! Óvatosan kibontakozom Zsolti
ölelő karjaiból és a következőket mondom neki.
- Zsolti! Köszönöm a táncot! Igazán nagyon jól éreztem magam.
Elnézésedet kérem az iménti miatt. Most viszont, visszavonulok a
szobámba és lepihenek.
- Semmi baj parancsnok! És nem kell elnézést kérnie. Jó pihenést
kívánok! – válaszol, miközben szeretetteljesen és hihetetlenül
kedvesen a szemembe néz.
- Elvonulok srácok! További jó bulit kívánok! Azért pihenjetek is,
mert estére indulás. Sok boldogságot nektek! - szólok Andihoz és
búcsúzóul átölelem, majd puszit adok neki.
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A szobámba érve ledőlök ágyamra és gondolataim cikáznak. Hol
Attilára gondolok, hol Zsolti ölelésére. Haragszom magamra, amiért
ilyen hülye helyzetet teremtettem. Bízom benne, Zsolti sem értette
félre ölelésemet. Mintha nem lenne elég bajom, most tessék, tovább
tetézem. Egyet tehetek, nincsen más választásom. Ezt az estét,
pontosabban az ölelést, úgy kell tekintenem, mintha meg sem történt
volna.
Nem tudom meddig aludhattam, mindenesetre arra ébredtem, hogy az
ágyamon fekszem, úgy ahogy visszatértem, ruhástul, teljes puccban.
Nézem az órát és döbbenten veszem észre, mindösszesen négy, négy
és fél órát aludtam, mégis teljesen kipihentnek érzem magam.
Feltételezem nem történhetett semmi különös, mivel ellenkező esetben
a hajó automatikus rendszere riasztott volna. Átöltözöm kellemes a
szövetségnél rendszeresített fekete szabadidőruhámba és elindulok a
vezérlő felé. Csend, hatalmas csend honol, amerre megyek. Rég nem
volt ezen a hajón ekkora a csend és ez kicsit megrémít. Persze ez csak
annak a jele, hogy társaim még javában pihenik kifelé az esti buli
fáradalmait. A vezérlőbe érve azon tanakodom, mitévő is legyek, ha
már ily korán felkeltem. Természetesen, talán a legfontosabb dolog az
lenne, ha újra leellenőrizném a pályánk számításait. Ugyan már
milliószor megtettük, de ártani biztosan nem fog. Elindítom a
számítások ellenőrzését, majd úgy döntök, egy kis kávéval és persze a
kihagyhatatlan mentateámmal indítom a napom. Kávémat még az
étkezőben, az asztalnál ülve megiszom, miközben a buli maradványait
szemlélem. Lesz mit pakolászni, mosolyodom el magamban a sok
mosatlan tányér és pohár láttán. Mindenesetre jól sikerült az eljegyzés
és ennek nagyon örülök. Ma viszont egy újabb nap vár ránk, és
életünk sodrása újra felgyorsul. Egy pillanatra újfent eszembe jut
Zsolti és az este, de amilyen gyorsan jött a gondolat, oly gyorsan
tovább is libbent. Ennek a hajónak én vagyok a parancsnoka és nem
engedhetek meg magamnak ilyen viselkedést. Nem csak magam miatt,
hanem a legénység többi tagja miatt sem. Fontosabb dolgokra kell
összpontosítanom. A még forró teámmal átvonulok a vezérlőbe és
kényelmesen elhelyezkedem a megszokott parancsnoki székemben.
Újra ellenőrzök minden rendszert és azon tűnődöm, miként lehetne
lerövidíteni az utunkat, de bármennyire is erőltettem nem jut eszembe
semmi használható ötlet. Megvárom, míg Gim felébred és parancsot
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adok az indulásra. Nem igen van, mire várni. A 0 pont eléréséhez a
számítások alapján két hétre lesz szükségünk. Elmélkedésem
közepette a szélvédőn keresztül a távoli Androméda fénylő csillagait
bámulom, mikor egy érdekes dologra leszek figyelmes. Mintha, a
közvetlenül előttünk lévő gömb kitérne az eddigi pozíciójából és utat
nyitna számunkra. Mi a fene van? Tán káprázik a szemem?
Becsukom, majd újra kinyitom, nem az esti bulin elfogyasztott
alkohol, vagy a kevés alvás űz-e csúnya tréfát velem? Nem! Most már
biztos, hogy nem az alkohol miatt van ez. Hogy igazolni tudjam
magam, a hajó érzékelőit ráállítom a gömbökre és kíváncsian várom a
fejleményeket. Csak igazam van, a francba! Csak jól láttam! Az
érzékelők megerősítik, hogy a gömbök elhelyezkedésének
struktúrájában változás áll fel. Vajon, ennek mi lehet az oka? Eddig
miért nem vettük észre ezeket a változásokat? A monitorra érkező
adatok egyre érdekesebb képet festenek, mintha egy egyenes folyosót
nyitnának a záron át. Egyre hatalmasodik el rajtam a kíváncsiság és
feszült izgalommal várom, vajon ez a folyosó meddig tart, vagy
legalábbis meddig tudják a hajó érzékelői követni ezt a változást.
Legnagyobb döbbenetemre a folyosó teljesen a 0 pontig jön létre.
Viszont, amint eléri, pár másodpercen belül meg is szűnik, és a
gömbök visszaállnak, eredeti gyilkos pozíciójukba. Döbbenten állok a
dolog előtt. Hiszen, ha így is el lehet érni a 0 pontot, akkor elődeink,
miért egy igen csak bonyolult pályát adtak meg útvonalként? Nem
értem én ezt, sőt lassan semmit sem értek. Amiben eddig oly biztos
voltam, most hirtelen bizonytalanságba csap át. Majd újfent eszembe
jut a rovásírással írt szöveg. Ami valahogy így hangzik. „ha az út
megnyílik, hagyd el létsíkod és bízz” Mi a büdös francot jelenthet
mindez? Még ha ezt az utat is választanánk, esélyünk sem lenne rajta
végigmenni, mert nagyjából 30 perc erejéig volt nyitva, ami édes
kevés. Hacsak a létsíkot nem a normál térre és a hipertérre érti. Őrült,
lázas számolásba kezdek, és az adatok alapján arra az eredményre
jutok, hogy térugrással pontosan negyed óránkba kerülne ezt az utat
megtennünk. Na, ez eddig szép és jó, viszont majdnem kihagytam egy
aprócska, ám, nagyon fontos részletett. A folyosó nem egyszerre
nyílik meg, hanem folyamatosan, tehát csak akkor lehetne kivitelezni,
ha pontosan akkor érkeznénk meg, mikor az utolsó gömb is inaktív
lesz. Belevetem magam a számolásokba és érdekes módon azt kapom
eredményül, hogy mindez még így is kivitelezhető. Egyszóval a
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Remény képes lenne erre az ugrásra. Igen, de eszembe jut egy újabb
lehetséges probléma. Ugyan a 0 pont egy nagyjából fél fényév
nagyságú, aknamentes, gömb alakú területen helyezkedik el és annak
a peremén lépnénk ki a hipertérből, de vajon megéri-e a kockázatot?
Szondáink, érzékelőink nem látnak bele ebbe a területbe. Érzékelünk
tárgyakat, de hogy ezek mik lehetnek, arról fogalmunk sincsen.
Figyelmemet, most inkább az aknazárat képező gömbökre helyezem.
Ha van ilyenfajta strukturális változás, akkor vajon ez milyen sűrűn
következik be, illetve mekkora területre terjed ki? Beállítom az
érzékelőket, és úgy érzem, innom kell még egy kis kávét, mert muszáj
felpörgetnem az agyamat. Még a kávémat készítem, folyamatosan az
előbbi események járnak a fejemben. Talán a rovásírt szövegre meg
van a megoldás, de mi akarna lenni az egyenlet? Mit írhat le? Illetve
mire vonatkozhat? Kérdések és újabb kérdések, válaszok pedig
nincsenek. Valami, megmagyarázhatatlan érzés kerít hatalmába és úgy
érzem nem a hélix térgörbét kellene követnünk, hanem még a
veszélyei ellenére is inkább az ugrással kellene próbálkoznunk.
Gondolataimba mélyedek és az előkészítő pultnak támaszkodva,
monoton, gépies mozgással kortyolgatom a kávémat. Érvek,
ellenérvek csapnak össze bennem. Kíváncsi leszek, vajon ezek a
változások egyediek-e, vagy valamiféle jól behatárolható rendszer
alapján történnek?
- Helló csajszi, már fent is vagy? – kérdezi az étkezőbe belépő Gim,
amivel úgy megijeszt, hogy a kávés csészémet majdnem hozzá
vágom. Kész szerencse, hogy a kávémat időközben kiittam belőle.
- Baszd meg, Gim! Az ütő majdnem megállt bennem. – válaszolok,
igencsak morcos hangulatban.
- Na, mi van Ell? Valaki, mintha nagyon morcos lenne a mai napon! –
szól hozzám vigyorogva, amiért most legszívesebben megtépném. A
szívem, még mindig ezerrel dobog, a francba!
- Bocs Gim! Nem akartam, csak nagyon elgondolkodtam és a szívbajt
hoztad rám. - mondom neki, miután kellően lenyugszom és
magamhoz térek.
- Na, azt láttam! És ha szabad tudnom, mi az, ami miatt ennyire
elgondolkodtál? – kérdezi, és még mindig ott ül az arcán az az igazi
Gimes kaján vigyor.
- Gyere, megmutatom! – szólok hozzá, miközben karjánál fogva
áthúzom a vezérlőbe. – Ezt nézd! Kíváncsi vagyok a véleményedre. 248
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kérdezem, miközben megmutatom az elmúlt időszak, érzékelők által
készített grafikonját és animációját a gömbök viselkedéséről.
- Mi a picsa ez, Ell? – kérdezi döbbenten Gim, de közben meredten
bámulja az animációt és a mellette futó számításokat.
- Nos, ez az? Mi a fene ez? Ha pedig, eddig is itt volt akkor, miért
csak most vettük észre? Ráadásként, miért a hélix térgörbét adták meg
elődeink, ha így is el lehet érni a 0 pontot?
- Ell! Megmondom őszintén, tanácstalan vagyok. Szerintem eddig
nem voltak ilyen változások. Pedig sokat vizsgáltuk, kémleltük a
gömböket. Viszont, várj csak egy pillanatot? Visszanézem a
tegnapelőtti képeket a gömbökről. Azon a napon a kamerák egész nap
az aknazárat figyelték. – mondja, miközben villámgyorsan dolgozva
előhozza a két nappal ezelőtti videókat, és lám tényleg igaza van, nem
történt semmi egy egész napon át.
- Gim, akkor ezek szerint ez egy nagyon ritka folyamat! Könnyen
elképzelhető, hogy - folytatnám, de a szélvédőn kitekintve újra
meglátom a gömbök fura viselkedését. – Gim, nézd! – kiáltok fel és
felrángatom a székéből.
- Látom, látom, az érzékelők is látják. Sőt, most többet is, mint eddig.
– válaszolja, miközben visszaül, és az adatokat bújja.
- Mit látsz? Engedj már oda engem is, vagy tedd ki a főmonitorra. –
kérem ingerülten Gimtől.
- Okés, nyugi, kitettem! Tiszta gáz vagy babám. Nyugalom! Úgyis a
végére járunk ennek a dolognak. – válaszolja nyugodt hangon.
Amint az adatokból kitűnik, nem csak az előttünk lévő aknazár
mozog, hanem ameddig az érzékelőink ellátnak mindenfelé. Elsőre,
egy igencsak kesze–kusza, rendszertelen mozgás tárul elénk, míg
végül számítógépeink modellezik a mozgásokat és egy tökéletes
rendszer rajzolódik ki előttünk. Annyi adat érkezik be, hogy a
gépeinknek esélye sincs valós időben grafikonná és animációvá
alakítania mindent. Az első adtatokból már kitűnik, hogy a folyosó,
ami tőlünk a 0 pontig vezet, újra megnyílt és pontosan ugyanannyi
ideig maradt nyitva, mint az előző alkalommal. Érdekes és fura a
dolog, mert, ahogy az adatok feldolgozása egyre jobban előrehalad,
egy ugróiskola szerű rendszer kezd kibontakozni. Bár érzékelőink
hatótávolsága miatt, csak egy kis szeletét láthatjuk a teljes
rendszernek, mégis kezd kirajzolódni előttünk a gömbök mozgásának
iránya. Minden egyes úgynevezett folyosó a 0 pont felé halad. Minden
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egyes folyosó nagyjából ugyanolyan hosszú, mint amennyire mi
vagyunk a 0 ponttól. A távolabbi folyosók ütemezetten nyílnak és
csak annak van esélye egyik folyosóból átmennie a másikba, aki
ismeri ezeket a működési mintákat. Hihetetlenül komplex a rendszer.
Nyilvánvaló, hogy semmit sem bíztak a véletlenre a készítői.
Mindazonáltal zavar a tudat, hogy fogalmam sincs, eddig miért nem
mozogtak ezek a gömbök. Valaminek történnie kellet, ami miatt ez a
folyamat elindult. Mire a számítógépek végeznek az aknazár
mozgásának feltérképezésével, a gömbök már régen visszaálltak
eredeti pozíciójukba.
- Gim! Mit gondolsz minderről? – kérdezem tanácstalanul, bízva
benne, hátha van valami okos ötlete, ami közelebb visz a
magyarázathoz.
- Ell, én úgy gondolom, történhetett valami, ami miatt most a
valóságot látjuk. – válaszol, miközben folyamatosan bújja a beérkezett
adatokat.
- Nem igen értelek, Gim! Hogy érted azt, hogy most látjuk a
valóságot? – kérdezem döbbenten, mert kissé meghökkentett a
válasza.
- Ezt nézd meg Ell! – szól hozzám, miközben adatsorokat helyez ki a
főképernyőre. – Nézd meg jól, a jobb és baloldalon lévő adatokat. Na,
mond, mit látsz? – kérdezi kíváncsian.
- Gim, ezek teljesen ugyanolyanok. Az égvilágon semmi különbség
nincsen közöttük. – válaszolok, miközben azon gondolkodom, mire
akar ezzel az összehasonlítással kilyukadni.
- Pontosan így van babám! Teljesen egyformák. Pedig a két adatsor
között egy hét telt el. A baloldali pont egy hetes még a jobboldali a
mostani. Ez arra enged következtetni, hogy nem magában az
aknazárban következett be változás, hanem sokkal inkább nálunk
történhetett valami. Valami, ami miatt a rendszereink és mi is immár a
valóságot látjuk. Ami itt történik, ezek szerint egy hatalmas méretű
illúzió, ami elrejtette a hívatlan látogatók előtt a rendszer működését.
Mesteri munka, ezt el kell ismernem. Nem csak a szemünket voltak
képesek becsapni, hanem minden érzékelőnket és számítógépünket.
- Tegyük fel Gim, hogy az elméleted helytálló, de egy kérdés csak ott
motoszkál bennem és nem hagy nyugodni. Mi történt, ami miatt
megváltozott az illúzió és immár mi is látjuk a valóságot?

250

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

- Ell, fogalmam sincs! Vagy elromlott a rendszer, talán pont a
Turulnak köszönhetően, amit azért eléggé valószínűtlennek tartok,
vagy valami olyan dolog történt, aminek köze kell, hogy legyen
elődeinkhez. Nem tudom, mit gondoljak.
- Na, ezt nem értem? Miért romlott volna el a rendszer? Illetve a
Turulnak mi köze ehhez? – kérdezem csodálkozva.
- Egy pillanatig arra gondoltam, hogy esetleg rájöhettek a rendszer
működésére és kárt okoztak benne, de erre én kevés esélyt látok. Ha
elődeink, pontosabban a fertőzöttek nem tudták feltörni a rendszert,
nem hinném, hogy nekik sikerült volna.
- Ebben egyet értek veled Gim! Szerintem sem a Turulnak köszönhető
ez a dolog. Ez eddig számomra is világos, de akkor mi a fene változott
meg a napokban, vagy a mai nap, aminek köze lehet az elődökhöz
illetve az aknazárhoz? – válaszolom, de igazán választ sem várok rá,
csak hangosan gondolkodom.
- Ell, nekem nem jut eszembe semmi különleges, ami miatt ez a
jelenség bekövetkezett. – mondja Gim, miközben arcvonásaira kiül,
ahogy kutat megoldást keresve emlékezetében.
- Ez a baj, hogy nekem sem. Semmi különös nem történt, hiszen
tegnap már csak pihentünk és készültünk az eljegyzésre. Feltételezem,
nem az eljegyzés miatt változott meg minden. Valami másnak kell ezt
előidéznie. Valaminek, aminek, itt kell jelen lennie. – válaszolom és
gondolataimba mélyedek.
- Ell! Azt hiszem, megvan! – kiáltja el magát Gim, de oly hirtelen,
hogy megijeszt és összerezzenek tőle.
- Mi van meg? – kérdezem, mert annyira belemélyedek
gondolataimba, hogy hirtelen nem is tudom, mire céloz.
- Az babám, ami előidézhette ezt a változást. - válaszolja immár
vigyorogva.
- Na, és mi lenne az Gim?
- A kardok babám! A fejemet teszem rá, hogy ehhez a kardoknak köze
van. Köze kell, hogy legyen.
Már majdnem elhagyja a számat a mondat, hogy „Ugyan már”. Mégis,
miután jobban átgondolom, igazat kell adom neki. Ugyan, a hajó
fedélzetén volt mind a hét kard, de eddig a hetedik nem működött,
nem volt úgymond életre keltve. Elképzelhetőnek tartom én is, hogy a
hét kard, együtt jelenti a kulcsot a zárba. Lehet, elődeink azért nem
tudták elhagyni a karantént, mert egyikőjük meghalt és így egy darab
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máris hiányzott ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen? Eléggé
elképesztő és hajmeresztő ez az ötlet, mégis elődeink tudását
figyelembe véve egyáltalán nem zárható ki. Főleg, ha figyelembe
vesszük azt a tényt, hogy ezeken a kardokon kívül semmit nem
találtunk elődeink hagyatékában, ami génmintái alapján ellenőrizné
tulajdonosát. Viszont, ha ez bebizonyosodik, akkor az is
nyilvánvalóvá válik, hogy csakis ők tudtak átjárni az aknazáron.
- Gim! Igazad lehet, de szerinted a kardoknak, milyen szerepe lehet
ebben? Hogyan oldották meg elődeink azt, hogy csak a kardok
együttes jelenlétében tűnik el az illúzió és tárul fel a valóság?
- Arról, egyelőre fogalmam sincs, de ez mindenféleképpen logikus
lépésnek tűnik, ha figyelembe vesszük az akkori helyzetüket és a
fertőzötteket. Együtt kellet lennie a hét embernek és a hét kardnak, de
ne felejtsük el, még így sem oldódott meg a kijutás problémája. Ugyan
látjuk az illúzióval fedett valóságot, de eddig csak a 0 pontig mennek
a folyosók. Egyelőre semmi nem mutat arra, hogy miként tudtak
átjutni a záron. Gyanítom ez egy újabb rejtély és talány lesz! válaszolja meggyőzően Gim.
- Szerinted lehetséges, hogy a génmintákban rejlenek ennek a kulcsai?
Annyit tudunk már az elődeinkről, hogy hatalmas szerepet játszottak
életükben és nagyon úgy néz ki, minden tettükben a gének és a DNS.
Lényegében, a génekre épült a karantén. Génmintákra vannak kódolva
a kardok. DNS láncot formál a menekülési útvonal a 0 pontig.
Ráadásként, annyi mindent nem tudunk még, hogy gyanítom mindez
csak a jéghegy csúcsa. Mindenesetre, érdemes lenne megvizsgálni a
kardokat, adnak-e le valami jelet, vagy bocsátanak-e ki bármilyen
sugárzást. Valamit csak találnunk kell, hogy bizonyítsuk elméletünket,
vagy akár megcáfoljuk azt. – fejezem be gondolatmenetemet.
- Azt hiszem, erre a célra a legalkalmasabb emberek Gabi és Andi. –
mondja Gim!
- Mire is vagyok én a legalkalmasabb? – kérdi a vezérlőbe épp akkor
betoppanó Andi, csodálkozó szemekkel, miközben erősen illatozó
fahéjas, forró kávéját kortyolja.
- Szia, babám! Na, már fent is vagy? Milyen volt az éjszaka?
Lefárasztottátok egymást? – kérdezi Gim, kaján vigyorral a képén
egyáltalán nem titkolva, mire is gondol.
- Ugyan már Gim! Ne legyél hülye! Alvással telt, ha annyira nagyon
érdekel! – válaszol Andi, huncut mosollyal az arcán.
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- Jól van, na, már érdeklődni sem lehet? – szól vissza Gim és úgy tesz,
mint a durcás kisgyerek, aki közben az orra alatt bazsalyog.
- Nos, Gimmel nem fogok most dűlőre jutni, így téged kérdezlek Ell,
mire is vagyok én a legalkalmasabb? – kérdezi még mindig
érdeklődve, miközben mellém lép.
- Andi! Mint mostanában mindig, megint újabb fejlemény került
előtérbe, és mindenképp szeretném kikérni a véleményed. Mindjárt
részletezem is neked.
- Rendben, kíváncsivá tettél! – szólal meg Andi és arcvonásain látszik
érdeklődése és kíváncsisága.
- Szóval… - kezdek neki, az elmúlt órák történéseinek elmesélésébe.
Andi egy percig csak áll, majd leül, miközben kezében szorongatja
kiürült bögréjét és csendben hallgatja beszámolómat a megfigyelt és
érzékelt változásokról. Igazán, nem is nagyon tudom eldönteni figyele rám és arra, amit mondok, szemei a szélvédőn át a távolba révednek.
Hiába kutatom mondandóm közben, vajon mik járhatnak a fejében,
nem tudom kifürkészni. Amint befejezem, kíváncsian várom Andi
reakcióját és válaszát. Pár perc elteltével, még arra várnék, hogy
reagáljon, megunom a várakozást és megszólalok.
- Andi, vélemény? Hallottad egyáltalán, amit mondtam? – kérdezem
finoman, de mégis türelmetlenül.
- Persze, hogy hallottam Ell! Gondolkodtam! Azon tűnődtem, mennyi
mindent nem tudunk még, és nagy valószínűséggel rengeteg olyan
dolog van, aminek még csak a létezését sem ismerjük, vagy épp csak a
felszínét súroljuk. Ha abból indulok ki, hogy minden egyes
részecskének külön rezgésmintája van, akkor nyilvánvalóan a DNSünk is rendelkezik sajátos rezgésmintával csakúgy, mint a génjeink,
vagy akár a fizikai testünk. Márpedig ha így van, akkor teljesen
elképzelhető az a teória, miszerint a kardok a közvetítő szerepét
játsszák ebben a történetben. A kardok továbbítják részben, vagy
egészben DNS lenyomatainkat a karantént vezérlő rendszer számára!
Könnyen elképzelhető, hogy az eredetileg élt hét elődünk úgy alkotta
meg a karantént, hogy mindegyikőjük egyedi DNS jellemzőit
olvasztottak egybe és az így keletkezet rezgés oldja fel az illúziót.
Feltételezem, plusz biztonsági megoldásként vannak jelen a kardok és
így nem történhet váratlan, véletlenszerű egybeesés. – válaszolja
nagyon összeszedetten és tárgyilagosan.
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- Andi, ezt az utolsó mondatodat nem igazán értem. Már az egyedi
jellemzőket igen, de ha egyediek, miért kellettek még a kardok?
- Azért, mert ugyan egyedi jellemzőket fésültek össze, viszont
gondoltak arra, még ha kevés is rá az esély, létezhetnek ugyanolyan
jellemzőkkel emberek. Mivel a karantént tényleg hermetikusra
tervezték, csak azoknak az embereknek működik, akik eredetileg
építették, vagy legalábbis felügyelték. Ugyebár azt tudjuk, hogy a
kardok nem csupán egy gént vizsgálnak, hanem nagyon sokat,
miközben felismerik gazdájukat. Így két lépcsőben biztosították, hogy
csak az illetékesek férjenek hozzá ezekhez az információkhoz.
- Ezzel, ezek szerint lényegében azt mondod, hogy első lépcsőben a
kard leteszteli a gének szintjén a használóját, majd ha ez rendben, és
megvan az illetőben a génmintájához igazodó egyedi jellemző, akkor
a rendszer elkezdi láttatni eredeti mivoltát? – kérdezem mintegy
összefoglalva a tőle hallottakat.
- Pontosan Ell! Annyi módosítást fűznék hozzá az összefoglalódhoz,
hogy mind a hét ember és mind a hét kard kell hozzá. Hiszen, míg
Zsolti nem aktiválta a sajátját, nem is történt semmi. Legalábbis én így
gondolom. – válaszolja Andi és még mindig a gondolataiba mélyed!
- Egyet kell, hogy értsek Andival. Olyasmi lehet ez, mint egy
számítógépes jelszó, csak jóval kifinomultabb és számunkra majdnem
felfoghatatlan. – szólal meg elgondolkodva Gim.
- Andi! Te vagy köztünk az, aki leginkább érti a biológiát és itt most
leginkább a DNS –re, génekre gondolok. Szerinted megtalálhatjuk azt
a rezgésmintát, ami a kód lehet? – kérdezem, mert az elmondottak
alapján úgy érzem, hogy nem sok esélyünk lenne rá.
- Nézzétek! – kezd bele Andi, miközben elhelyezkedik a székében. –
Szerintem nem is igazán a kódot kéne keresnünk, hanem sokkal
inkább a gének, DNS-ek rezgéseit. Ameddig nem tudjuk mit
keressünk, esélyünk sem lesz megtalálni. Arról nem is beszélve, amit
ne felejtsetek el, hogy semmiféle olyan kifinomult eszközünk nincsen,
amivel ezeket a rezgéseket mérni tudnánk. Ráadásul, részemről ez egy
elmélet és könnyen lehet nem is helyes.
- Andi én az elméleteidben megbízom, hiszen eddig sem okoztak
csalódást, ráadásul teljességgel meggyőző és egyetértek vele. –
válaszolom. – Hanem, akkor adódik a kérdés, mi a fenét csináljunk?
Mit gondoltok? Kövessük az eredetileg kiszámolt térgörbe útvonalát,
vagy az új fejlemények tükrében ugorjunk?
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- Részemről az ugrás mellett foglalok állást. Semmi értelmét nem
látom a hetekig tartó vánszorgásnak. Bármi is vár ránk, inkább tudjam
meg hamarabb, mint később. – válaszolja Gim egy kisebb szünet után,
ami alatt rendezte gondolatait. Látszik a szemében a tűz és elszántság.
- Köszönöm Gim! Andi, te mit mondasz?
- Ugyan azt, mint, Gim! Ugorjunk! Felesleges várni. Úgy gondolom,
idővel mindenre megkapjuk a választ. – szólal meg Andi elszántan.
- Rendben! Akkor eddig hárman vagyunk, akik az ugrás mellett tették
le a voksukat. Gim! Átadom neked a hajót, kérlek, ellenőrizd le a
számításaimat az ugrásra vonatkozóan. Egy kicsit elvonulok
gondolkodni és körbenézem a hajót. A rádión megtaláltok. Ha a
többiek is felkelnek, tájékoztasd őket a fejleményekről. Akár az
ugrást, vagy a térgörbe útvonalát választják, Földi idő szerint nyolckor
indulunk. Készüljetek fel! Mindenkire a legjobb formájában lesz
szükség!
- Meglesz Ell! Már számolom is! – válaszol Gim.
- Oké! Tájékoztass a fejleményekről. Mentem! – szólok vissza
Gimnek, miközben elhagyom a vezérlőt és a térhajtóművek terme felé
veszem az irányt. A térhajtóművek, pontosabban generátorok a hajó
távoli pontján találhatók. Eleve távolra kellet helyezni a vezérlőtől és a
lakórészektől, mivel eléggé zajosak, illetve működés közben, olyan
mértékű egzotikus részecske és sugárzás keletkezik, amit ha nem
választanánk el megfelelő erőterekkel, könnyedén az életünkbe
kerülne. A térhajtóművek működési elve nagyon összetett és
bonyolult. Ahhoz, hogy el tudjuk hagyni a normál teret rengeteg, több
százezer apró részletnek kell egy időben jelen lennie. Elmosolyodom
magamban, amint eszembe jut az elődök előtti tudományos időszak.
Amikor azt gondolták, univerzumnyi energia kellene egy térugráshoz.
Ma már tudjuk, hogy ugyan energiaigénye van, de közel sem annyi,
mint gondolták. A hajón található kis fúziós reaktor kényelmesen
ellátja energiával nem csak a hajtóműveket, hanem minden egyéb
rendszert is. Meg is érkezem a térhajtóművek termébe, amit mi
egymás között, koncertteremnek hívunk. Valójában az is, hiszen a
kiáramló energia rezgésmintája olyan, akár egy nagyon bonyolult,
több millió hangszerrel játszott szimfónia. Hatalmasak ezek a gépek,
amik arról gondoskodnak, hogy minden tökéletesen működjön.
Végigjárom a termet és a szerviz konzoloknál megállva leellenőrzöm
minden rendben van-e. Nagyon remélem, hogy tökéletesen fog
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működni, csakúgy, mint eddig. Miután végzek a rendszerek
ellenőrzésével, továbbhaladok a pajzsgenerátorok irányába. Tényleg!
Mióta Robiék átépítették nem is jártam erre. Nagyon kíváncsi vagyok,
mit is fabrikált rajta és miközben erre gondolok akaratlanul is
elmosolyodom. A pajzsgenerátorokhoz érkezve, elkezdem részletesen
átnézni a kapcsolódási pontokat és kitalálni mivel növelte meg a pajzs
erejét. Ügyes! Nagyon ügyes a srác, ezt meg kell hagyni, mosolyodom
el újfent, amint rájövök mennyire egyszerű átkötésekkel csökkentette
az energiaveszteséget, aminek egyenes következménye lett a pajzs
energiájának növekedése. Mivel jobb dolgom úgy sincsen, immár
tudva mit nézzek, átvizsgálom a kötéseket, nehogy egy véletlenül
lazára hagyott csomópont, pont egy kritikus pillanatban hagyjon
cserben bennünket. Mire átnézem az összes kötési pontot, úgy érzem
rendesen elhaladt az idő. Az órámra tekintve látom is, hogy már hét
óra is elmúlt. Na, mi a fene van? Gim, miért nem szólt rám? Nem igaz
ez a csaj, dünnyögöm magamban, mikor a hátam mögött meghallom a
pneumatikus ajtó nyílását.
- Baszódj meg Ell, de komolyan! Hát itt vagy? Tűvé tettük érted az
egész rohadt hajót. Már azt hittük, valami bajod esett. Legalább
bekapcsolhattad volna azt a rohadt rádiót. – morog iszonyú mérgesen
Gim, amint meglát, de látszik arcán a megkönnyebbülés és persze a
méreg.
Csak ekkor nézem, hogy tényleg, a francba, igaza van! Ugyan
magamhoz vettem a rádiót, de elfelejtettem bekapcsolni.
- Itt Gim! Ne keressétek, megtaláltam. - szól bele a rádióba.
- Rendben van? Valami baja lett? - kérdezi Andi aggódó hangon.
- Semmi baja! Maximum csak lesz, ha jól fejbe vágom. – szól vissza
Gim, miközben mérgesen rám tekint. – A vezérlőben találkozunk.
Teljesen jogos a mérge, ehhez kétség sem férhet és nem is nagyon
tudom, mit mondhatnék. Mindenesetre azért elnézést kérek tőle.
- Bocsi, Gim! Tényleg az én hibám. Sajnálom, hogy miattam
fáradtatok. – szólok hozzá, bízva abban, hogy elpárolog a mérge.
- Ne csinálj többet ilyet, okés? Mert ha igen, komolyan mondom,
kinyírlak! – válaszol szigorú szemekkel, de közben mosolyra húzódik
a szája. – Egyébként is, mi a fenét csináltál te itt?
- Csak megnéztem mit alakítottatok át Robiékkal és elment vele az
időm. – válaszolom, most már mosolyogva én is.
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- Na, gyerünk vissza parancsnok, lassan indulnunk kéne! – mondja,
miközben átkarol, és a vállamba bokszol.
- Gyerünk! – válaszolom, de pár lépés után eszembe jut, vajon mi lett
a szavazás végeredménye. Ugorjunk vagy sem? – Gim? Hogy
döntöttek a többiek?
- A döntés egyöntetű volt Ell! Mindenki az ugrást választotta. –
válaszol vigyorogva.
Ez a hír örömmel tölt el. Már nagyon szeretném tudni, mit találunk a 0
pontnál. Valami azt súgja, egy újabb fejezethez érhet az utazásunk és
egyben gyanítom ez egy mérföldkő is lehet életünkben. A vezérlőbe
érve tisztázom a helyzetet a többiek előtt, elmagyarázva, hogy
sajnálatos módon elfelejtettem bekapcsolni a rádióm. Illetve elnézést
kérek mindenkitől, hogy problémát okoztam. Amint túlesünk a
bocsánatkérésemen, szólok mindenkinek, hogy a következő folyosó
megnyílásakor indulunk. Számításaim alapján, a folyosó megnyílását
követő tizenötödik perc, nyolcadik másodpercében kell indulnunk,
amit a többiek is átszámoltak és helyesnek találtak. Nagyjából öt perc
és nyílik az újabb folyosó.
- Srácok, nem egészen öt perc múlva újra nyílik egy folyosó, amin a
döntésünk alapján végigmegyünk. Nem tudhatjuk mi vár ránk, amint
visszatérünk a normál térbe, éppen ezért mindenkitől a legnagyobb
figyelmet kérem. Ezennel elrendelem a teljes harckészültséget.
Mindenkinek a legjobbakat kívánom! Kezdjük a rendszerek
ellenőrzését. – szólok a többiekhez, miközben a kijelzőkön már
látszik, hogy újfent megnyílt a folyosó és a főképernyőn elindul a
visszaszámlálás az ugrásig.
- Normáltér hajtóművek? – indítom a rendszerellenőrzést.
- Mehet!
- Tér hajtóművek?
- Mehet!
- Fegyverrendszerek?
- Rendben!
- Pajzsgenerátor?
- Rendben!
- Létfenntartás?
- Rendben!
- Kommunikáció?
- Mehet!
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Az ellenőrzés végeztével feszült csend telepedik a vezérlőre és minden
tekintett a kijelzőn visszafelé számláló órára mered.
- Akkor készüljetek fel! A szerencse legyen velünk! – szólalok meg
közvetlenül azelőtt, mielőtt a számláló eléri a nullát. A térváltás
tökéletesen, zökkenőmentesen sikerül és a számítások azt mutatják,
hogy pontosan időben fogunk érkezni az utolsó aknához. Az a negyed
óra, amit a hipertérben töltünk, most egy egész örökkévalóságnak
tűnik. Nem szólunk egymáshoz, mindenki a saját monitorát és az azon
futó adatokat bújja. Kimondatlanul is tisztában vagyunk vele, ha itt
balul sül el valami, vajmi kevés esélyünk marad a túlélésre.
- Készüljetek! - töröm meg a csendet. – Visszatérés a normál térbe.
Három, kettő, egy, kilépés!
Ami a szemünk elé tárul visszatérve a normál térbe, az a legvadabb
rémálmainkat is felülmúlja. Ameddig a szem ellát, hajóroncsok
tömkelege fogad bennünket. Különböző típusú és méretű hajók
roncsai sodródnak az űrben. Van, amelyik egész egyben van, még
mások szabályosan ripityára vannak lőve. Döbbenetemet, csak a
Remény közelségi riasztása töri meg, amint az egyik roncshoz
vészesen közeledtünk.
- Kikerülő manőver! – kiáltok fel. - Élesen balra, fékezőhajtóművek
maximumra.
- Csinálom! – mondja Gim, miközben ujjai, mint egy zongoraművészé
úgy járnak a konzolon.
Az ütközést sikeresen elkerüljük, de ez csak Gim önuralmának,
hihetetlen reakcióidejének és persze tudásának köszönhető.
- Álljunk meg, Gim! Navigáció? Látnak valamit a műszereink? Mi
van körülöttünk? - teszem fel kérdéseimet.
- Sebességünk a roncsokhoz viszonyítva nulla, Ell! – szólal meg kis
idő múlva Gim!
- Oké! Navigáció? Van valami? – kérdezem újra, mert eddig nem
érkezett válasz.
- Pillanat, mindjárt meglesz. – mondja Robi, és már teszi is ki a
főmonitorra, a radarok és érzékelők által észlelt roncsokat körülöttünk.
Hihetetlen, amint a kijelzőn megjelenő háromdimenziós ábrán egyre
több és több roncs jelenik meg. Ilyet még a sci-fi filmekben sem
tudtak kitalálni, annyira durva. Mint aki nem akar hinni a szemének,
eltávolítom a szélvédőt védő mechanikus pajzsot, hogy ne csak a
kamerákon keresztül lássam az előttünk elterülő borzalmas látványt.
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Tudomásul kell vennem, hogy sajnos, így még talán durvább, mint a
kamerákon keresztül. Szemem megakad sok apró tárgyon, ami az
egyik hatalmas hajóroncs körül található.
- Nézzétek csak, azok mik? – teszem fel kérdésemet, miközben
rámutatok a roncsra, mert nem akarom elhinni azt amit az agyam
próbál rám erőltetni. - Ti is úgy látjátok mintha …?
- Igen, Ell! Jól látod, azok emberek. – szólal meg a hátam mögül
Andi. Feltehetően a hajóból valók és az űr megőrizte testüket az
örökkévalóságig.
- Mi a fene történhetett itt? – kérdezem döbbenten.
- Parancsnok! – szólal meg Robi.
- Igen? Mond!
- Ameddig ellátnak az érzékelőink, addig nagyjából ezer hajóroncsot
azonosítottak. Természetesen a belőlük származó törmelékekkel
együtt, több tízezer a veszélyes darabok száma. Azonban a
számításaim szerint a roncsok nem itt voltak, hanem csak ide
sodródtak és itt álltak pályára. Kell lennie egy nagyobb, nagyjából egy
vagy inkább másfél nap tömegű valaminek a roncsokon túl, ami miatt
ezt a pályát vették fel. Véleményem szerint, ha óvatosan beljebb
haladunk, egy idő után véget érnek a roncsok, illetve távolabb látnak
az érzékelőink. Számítsak egy kikerülő pályát a roncsok között
parancsnok? – mondja Robi és kérdőn tekint rám, mitévő legyen.
- Igen Robi, számolj! Mindenki legyen résen, ezek között a roncsok
között bárki, vagy bármi megbújhat. – figyelmeztetem a többieket.
- Ell! – szól hozzám Andi.
- Igen? Mond?
- Talán nem ártana befogni egy-két sodródó holtestet tanulmányozás
céljából. Szeretném megtudni, vajon a fertőzöttekhez tartoztak, vagy
az immunisokhoz. – mondja Andi.
Jogos Andi kérése, mégis hatalmas veszélyeket rejt. Mi van, ha a
fedélzetre hozunk egy vírushordozó testet? Ugyan kevés az esély erre
ennyi idő után, mégis jobb az óvatosság. Gondolataim cikáznak,
tisztában vagyok vele, hogy ez a vizsgálat fontos lenne, de vajon mi
lehetne a legjobb, legbiztonságosabb és talán leghatásosabb
megoldás? Még végül megszületik bennem egy terv és lelkem mélyén
bízom benne, Andinak is megfelelő lesz.
- Andi! Azt sajnos nem engedélyezhetem, hogy ezeket a testeket a
hajóra hozd.
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- Ell, nagyon fontos lenne megtudnunk kik lehettek! – vág szavamba
Andi felháborodottan.
- Andi! Kérhetném, hogy végighallgasd a mondanivalómat? – vágok
vissza kissé nyersen.
- Bocsánat Ell. Természetesen meghallgatlak. – válaszolja lesütött
szemmel és látszik rajta, máris megbánta hirtelen felindulását.
- Szóval, újra belekezdek! Nem engedhetem, hogy egy vagy több
holtestet felhozz a hajóra. Tisztában vagyok vele, mennyire fontos
lenne megtudni, vajon ezek az emberek melyik táborhoz tartoztak.
Mégis, figyelembe kell vennem azt a tényt, hogy bár csekély rá az
esély, mégis vírusokat hordozhatnak, amik esetlegesen ránk
veszélyesek lehetnek. Éppen ezért, amennyiben neked is megfelel,
küldünk ki drónokat és azok vehetnek mintákat a testekből, amiket
szigorú karantén mellett vizsgálhatsz. Így megfelelő lenne számodra?
– Igen, Ell! Ez így szuper lenne, de akkor kérnék egy fél órát és Gabit
illetve Zsoltit, hogy minél több mintát begyűjthessünk. – válaszolja
Andi teljesen felvillanyozódva.
- Van húsz percetek, egy perccel sem több! Haladjatok! – válaszolok,
de mielőtt kilépnének a vezérlő ajtaján még utánuk kiáltok. – Ez az
expedíció csak addig tart Andi, míg nem kerülünk veszélybe.
Értetted?
- Igen Ell, értem és köszönöm. Sietünk! – válaszol visszafordulva az
ajtó sarkából.
- Parancsnok, megvan a pálya. – szól Robi. – Viszont nem lesz gyors
haladásunk, mivel rengeteg a törmelék.
- Vettem Robi! Akkor, szépen lassan induljunk el Gim. A drónok
könnyedén be tudnak minket érni.
- Indulunk! – válaszol Gim és megkezdjük utunkat a roncsok között.
- Mindenki figyeljen! Pásztázzátok le az érzékelőkkel a roncsokat.
Van-e valami figyelemreméltó köztük. Van-e sugárzás vagy bármi
más.
- Vettem! – szólal meg Robi. – Parancsnok! Szólok, amint találok
valami érdekeset.
- Rendben! Köszönöm! – válaszolok, de közben szinte megbabonáz a
roncstemető látványa. Épp, egy a Reménynél minimum százszor
nagyobb hajót kerülünk ki. Impozáns és egyben lehangoló látványt
nyújt. Felépítése alapján nem tűnik hadihajónak és nem is látok rajta
semmiféle
fegyverzetet.
Valószínűleg,
valami
hatalmas
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személyszállító hajó lehetett. Akárkik is utazhattak rajta, sorsuk
megpecsételődött és esélyük sem volt a túlélésre. Nem tudom mi
történhetett, és milyen elképesztő erejű fegyverrel támadtak rá,
mindenesetre a hajó, inkább egy lyukacsos sajthoz hasonlított. A
lövedékek vagy robbanások akkora lyukakat ütöttek a hajtörzsön,
hogy a Remény kényelmesen elfért volna benne. Akaratlanul is a
Földi háború jut eszembe, és annak a háborúnak a pokla, ami mégis,
ehhez a romboláshoz képest, csak egy kis gyerekes csatározásnak
tűnik. Pedig, a Földi háborúban is több száz millióan vesztették
életüket. Lám itt az élő, negatív példája, milyen is tud lenni az ember.
Valahol a lelkem mélyén, mindig azt hittem fejlődésünk eljut egyszer
arra a pontra, ahol már nem jelenthetünk veszélyt saját magunk
számára. Most, ez a hitem szertefoszlott. Rá kell jönnöm, hogy
bennünk, emberekben mindig megmarad az önpusztításra való hajlam.
Elődeinknél egy vírus hozta ugyan elő mindezt, de tudomásul kell
vennünk, ez a génjeinkbe van kódolva. Hiába voltak elődeink jóval
fejlettebbek, mégsem tudták megállítani ezt a folyamatot. Túlnőtt
rajtuk és pont emberségük, együttérzésük, önhitségük okozta
vesztüket. Ha időben kapcsolnak és kiirtják a fertőzést még a
csírájánál, akkor nagy valószínűséggel nem esett volna áldozatul az
egész civilizációjuk. Persze idővel és főleg utólag, lehet okos az
ember. A következmények ismeretében könnyű nekem már
okoskodnom, mit és hogyan kellett volna tenniük. Itt vagyunk, egy
valaha szebb napokat látott, és nálunk sokkal fejlettebb civilizáció
romjai között! Reménykedem azért benne, hogy valahol megtaláljuk
őket. Mindig ugyanoda lyukadok ki, és igen, ez nem más, mint a
remény!
- Parancsnok! Van itt valami furcsaság. Az útvonalunk mentén aktív
energiajeleket veszek. Nem túl erőseket, de erősebbek, mint a
drónjaink jelei. – szólal meg Robi és ki is teszi a főmonitorra az
energiajelek helyzetét.
- Rendben! Gim, mikorra érünk oda? – teszem fel kérdésemet.
- Ell, nagyjából negyed óra! –válaszolja.
- Andi, jelentkezzetek! – szólok bele a rádióba.
- Vagyunk parancsnok! – hallom Gabi hangját.
- Maradt drón a hajón, vagy mindet kiküldtétek?
- Maradt még parancsnok! Miért? – kérdezi.
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- Küldjetek még ki egyet és adjátok át az irányítását a vezérlőnek.
Szükségünk van rá egy kis felderítéshez. – válaszolok.
- Kint van parancsnok! A vezérlési adatsort és kódot átküldtem. –
válaszol szinte egy perc elteltével.
- Köszönöm! Nos, srácok nézzük mik is vannak ott! – mondom,
miközben a drónt a hajó útját keresztező energiajelek irányába
vezérlem. – Fegyverek aktiválva vannak?
- Igen Ell! – válaszolja Peti, aki feszülten figyeli, hol a főképernyőt,
hol a saját monitorát.
- Mindjárt meglátjuk! Pár pillanat és megérkezik a drónunk. –
szólalok meg és a drón kameráinak képét kiteszem a főképernyőre.
Robi kitűnő munkát végzett ezekkel a szerkezetekkel, mert a kamerák
minden irányban lefedik a területet. Hogy ne okozzanak zavart a
különböző irányba látó kamerák, Robi egy olyan szoftvert dolgoztatott
ki Gabival, ami a haladási iránnyal megegyezően egy fél gömbfelszín,
kissé kiterített belső felére vetíti ki a képeket, még a hátsó kamerák
képét függőlegesen lefelé eltolva, egy másik félgömb külső felén
jeleníti meg. A két félgömb között pedig megjelenik magának a
drónnak a képe. A roncsok között navigálva egy jobbos fordulatot
követően, meglátom az egyik energiajelet kibocsátó szerkezetet.
Nagyjából négy méter hosszú és három méter széles. Tisztán látszik
rajta, hogy valamiféle felfegyverzett automata drón. Amint érzékeli a
feléje közeledő drónunkat, hirtelen irányt változtat és elállja az útját.
Irányt módosítok, hogy elkerüljem, de ahogy haladok előre,
folyamatosan úgy helyezkedik, hogy utamat állja. Úgy döntök, inkább
megállok és a kamerák nagy felbontású képeit kihasználva szemügyre
veszem ezt a szerkezetet. A kamerák nagyítását állítgatva észreveszem
azt, ami eddig fel sem tűnt. Döbbenetemre, az eddig zsúfolt,
törmelékekkel teli tér helyett, az utunkat álló harci drón mögötti tér
tiszta. Tovább nagyítok a kamerákkal a drón mögötti terület felé.
Ahogy élesedik a kép, a távolban egy hajó körvonala rajzódik ki. A
hajó körüli tér teljesen tiszta, olyan érzésem van, mintha a drónok
tisztítanák meg a teret az idegen hajó körül.
- Az érzékelők látnak ebből valamit Robi? – kérdezem döbbenten a
képeket nézve.
- Parancsnok semmit! Azon a ponton, ahol a drónunk jár, sűrű
roncsfelhőt jelez. Túl messze vagyunk még és hatalmas az
interferencia. Viszont a többi energiajel is mozgásba lendült. A mi
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drónunk felé tartanak, pontosabban, az adatok alapján egy blokádot
állítanak fel az utunkban.
- Fasza! Ki tudjuk kerülni őket? Elég komolynak tűnik a fegyverzetük.
– kérdezem, de közben már máshol járnak gondolataim. Vajon, ennyi
idő után miként lehetséges, hogy működnek ezek a drónok? Hiszen
láthatóan nem mostanában kerültek ide. Viszont, ha működnek, akkor
az idegen hajó is működik, vagyis elméletben működnie kell. Talán
érdemes lenne közelebbről megvizsgálni azt a hajót. Nyilvánvalóan
igencsak veszélyes lenne, köszönhetően a harci drónjainak, ellenben
talán fontos információkkal gazdagodhatnánk. A körülöttünk lévő
roncsok sérüléseit látva viszont elbizonytalanodom. Olyan pusztító
fegyverek nyomait látom, amiket talán el sem tudunk képzelni. Nem
tudom, vajon hogyan reagálnának a pajzsaink ezekre a fegyverekre?
- Ell! Megnéztem minden lehetőséget, de csak arra tudunk menni. A
fegyverrendszereikről semmi információm nincsen. Talán, ha
használnák őket, akkor az érzékelők be tudnák mérni és meg tudnám
állapítani az erejüket. Addig azonban sötétben tapogatózom.
- Értem Robi! – válaszolom és gondolataimba mélyedek.
- Parancsnok! Talán lemérhetnénk a fegyvereik erejét nagyobb
kockázat nélkül is. – szólal meg Peti.
- Mire gondolsz? – kérdezem felé fordulva, miközben Robi is
kíváncsian tekint Petire.
- Arra gondoltam, ha már úgyis ott a drónunk, áldozzuk fel. Bírjuk
őket tüzelésre és akkor elképzelhető, hogy információhoz jutunk a
rendszereikről.
Kétségtelenül nem mond hülyeséget Peti. Még mindig jobb megoldás
ez, mint a Reményt kitenni egy ismeretlen fegyverrendszer erejének.
Átgondolom amit mondani szeretnék és annak minden
következményét, majd Robihoz fordulva megszólalok.
- Robi! Elég közel vagyunk ahhoz, hogy be tudd mérni a lövés
energianyomait?
- Igen, Ell! Azt hiszem. – válaszol.
- Rendben! Akkor közelebb megyek és kíváncsi leszek, mikor
tüzelnek. Készüljetek fel minden eshetőségre.
Újra elindulok a drónnal és folyamatosan közeledem az idegen harci
drón felé. Nagyjából háromszáz méterre közelíthetem meg, mikor
Robi felkiált.
Ell! Aktiválta a fegyvereit. Bármikor támadhat. Figyelj.
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Szinte be sem fejezi a mondatott, amikor tüzelni kezd. Hihetetlen
módon, amin még én is elcsodálkozom, ki tudok térni a lövése elől.
Nem dőlhetek azonban hátra, mert az elhibázott lövést immár egész
sorozat követi. Nem tudom meddig tartottam ki, mindenesetre jó pár
lövést sikerült elkerülnöm, mire végül drónunkat utoléri a végzete és
telitalálatot kap. A kijelzőn csak a szignál villog, ami értésemre adja,
hogy a jel megszűnt. Kérdőn tekintek Robira, vajon sikerült-e
bemérnie valamit.
- Robi? Valami?
- Ell! Hát, eléggé komolyak a fegyvereik, de a pajzsaink hatásosak
ellenük, csak ne kapjunk túl sok lövést. Nagy energiájú irányított
plazmát használ lövedékként.
- Ez jó hír, de összesen hány drónra számíthatunk? Mennyit érzékelsz
pontosan?
- Pillanat! – szól, és láthatóan közben számolgat. - Ha jól számolom,
összesen negyvenkettő drón van kint. Arra nem tudok válaszolni vajon
vannak-e inaktívak vagy, hogy a hajón mennyi lehet még.
- Értem! Mennyivel bírnánk el szerintetek? Mit javasolnátok? –
kérdezem, miközben előbb Robira, majd Petire tekintek.
- Hát, számításaim szerint nagyjából ötven és száz becsapódás
környéke után leválik a pajzsunk és teljesen védtelenek leszünk.
Sajnálom parancsnok, de pontosan nem tudom meghatározni.
Figyelembe véve ezt a tényt, a lehető leggyorsabban át kellene
vágnunk rajtuk. Mivel egy viszonylag kis szeletét érintenénk a
veszélyes területnek, azt javasolnám, hogy a lehető leggyorsabban
haladjuk át rajtuk. – válaszolja meggyőzően Robi.
- Értem! Peti? Te mit szólsz? – kérdezem.
- Ell, egyet kell értenem Robival. Szerintem sincs értelme feleslegesen
harcolni egy nyilvánvalóan erős ellenféllel. Ugyanazt tudom javasolni,
amit Robi. Amilyen gyorsan csak tudunk, vágjunk át rajtuk.
- Köszönöm srácok! Nagyon jó lett volna megtudni, mi van azon a
hajón, mi miatt működnek ennyi idő után is a drónjai, de egyetértek,
nem éri meg a kockázatott.
- Ell, ugyanezt akartam mondani! – szól Gim. – Csak annyit tennék
hozzá, ha még át is jutnánk a drónokon, semmi sem garantálja, hogy a
hajó fegyverei működésképtelenek. Tudom én is mennyit nyerhetnénk
egy működőképes hajóval, de szerintem sem éri meg a kockázatot.
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- Rendben! Akkor marad az a terv, hogy mihamarabb átvágunk
köztük. Gim, mennyi időbe kerülne, áthaladunk azon a területen?
- Ell! Ha minden jól megy, nagyjából negyed óra. Talán egy kicsivel
kevesebb.
- Értem! Peti?
- Igen Ell?
- Ha elindulunk és felsorakoznak a drónok az utunkban, zárótüzet
kérek. Rendben?
- Rendben, de mivel tüzeljek? Én a pergőtüzet választanám első
körben.
- Nagyon helyes, mert én is arra gondoltam. – válaszolok mosolyogva.
A pergőtűz nem más, mint kis kaliberű dupla forgócsövű sínágyú. Bár
a kilőtt lövedék átmérője csak egy centi, de a becsapódási ereje és
tűzgyorsasága borzalmas. Percenként húszezer lövésre képes. A
Reményre nyolc ilyen fegyver került felszerelésre. Bízom benne, hogy
beválik, mert ugyan vannak erősebb fegyvereink is, de azok
tűzgyorsasága jóval a pergőtűzé alatt marad.
- A fegyverrendszerek teljesen készen állnak! A pajzsenergia száz
százalékon. – mondja Peti.
- Szuper srácok! Akkor készüljünk fel. Mennyi idő mire lőtávolba
érünk?
- Tíz perc! –válaszolja Gim.
- Andi! Jelentkezzetek! – szólok a rádióba.
- Vagyunk parancsnok! – hallom Zsolti hangját.
- Hogy álltok? Mennyi időre van még szükségetek?
- Ell, valami baj van? – szól bele a rádióba Andi.
- Baj az épp nincsen, de egy olyan terület felé igyekszünk, amiket
harci drónok védenek. Hogy átjussunk, harcba kell bocsátkoznunk
velük. Mennyi idő kell még nektek?
- Értem! Már csak két drónunk van kint! Pár perc és beérnek a
mintákkal. Annyi időnk van még? – kérdezi és hallatszódik a hangján,
hogy örülne, ha lenne.
- Van! Amint beérnek, mindenki jöjjön a vezérlőbe.
- Vettem! Sietünk!
- Gim! Lépésben mehetünk! – szólok, és már azon jár az eszem, vajon
mi vár ránk, amint elkezdődik a harc. Bízom és reménykedem benne,
hogy sikeresen átjutunk. Mindenesetre, bennem van a félelem is. Nem
ismerjük, és nem tudhatjuk mire képesek ezek a szerkezetek. Ez lesz a
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Remény első éles harci bevetése. Kíváncsian várom, miként vizsgázik
a hajónk. A múlt és a jelen tudása csap itt össze.
- Robi? Mennyi drónra számíthatunk, míg áthaladunk? Ha jól látom,
elég nagy területet ölelnek fel. Mind be tud érni minket?
- Az eddigi sebességük és mozgásuk alapján, szerintem nem. Viszont
így is közel a felével fel kell vennünk a harcot.
- Most, mit csinálnak az idegen drónok?
- Visszaálltak az eredeti pozíciójukba. – válaszol Robi.
- Ez szuper! Akkor nem látnak minket. Ezt használjuk ki előnyként.
Gim! Meg tudjuk őket úgy közelíteni, mintha mi is roncsok lennénk és
sodródnánk?
- Szerintem meg, de mire is gondolsz pontosan Ell? – kérdez vissza,
miközben érdeklődő pillantással néz rám.
- Talán érdemes lenne megpróbálkozni azzal, hogy mint egy roncs
átszelnénk az általuk őrzött területet. Mivel nem a hajójuk irányába
mennénk, talán érzékelve pályánkat hagynák, hogy kisodródjunk a
területükről.
- Jó ötlet, Ell! Viszont, ehhez leeresztett pajzsokkal kell sodródnunk,
ha pedig, mégis ránk lőnek, akkor bajban lehetünk.
- Igen Gim! Tisztában vagyok vele, de mégis úgy gondolom érdemes
megkockáztatni. A veszély legkisebb jelére felhúzzuk a pajzsot és
felvesszük a harcot. A meglepetés ereje nálunk lesz.
- Már ha az első lövést túléljük! – mondja vigyorogva Gim.
- Csináljuk, én benne vagyok!
Hát a francba, nem lesz egy egyszerű menet, de nincs más
választásunk. Tovább kell menünk, a térugrás pedig szóba sem jöhet
egy ilyen helyen. Épp ahogy kigondoltam, már nyílik is az ajtó és
megjönnek a többiek. Gyors beszámolót tartok nekik a
fejleményekről, majd kiadom a parancsot a terv végrehajtására. A
drónunknál ismert, jobbos fordulatot követően Gim irányba állítja a
Reményt, majd kissé megpörgeti, hogy jobban hasonlítson egy sérült,
sodródó hajóhoz. Feszült csend telepedik a vezérlőre, hiszen mindenki
tudja, a lekapcsolt pajzsok nélkül teljesen védtelenek vagyunk. Abban
bízom, hogy a drónok vezérlőprogramja is úgy gondolkodik, mint én.
Miért lövetne egy olyan tárgyat, ami ugyan keresztezi a védett
övezetett, de nem jelent fenyegetést? Lelkemet immár újfent
iszonyatosan nyomasztja, vajon jól döntöttem-e? Testem megfeszül és
szívem a torkomban dobog, amint egyre közeledünk a drón felé.
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- Parancsnok! – szól suttogva Robi.
- Mond!
- Úgy néz ki, beválik a terve, mert nem állják el az utunkat. Egyelőre
hagynak sodródni minket.
- Aktiválták a fegyvereiket? – kérdezem én is suttogva, bár gyanítom,
nem ezen múlik a lebukásunk.
- Nem! Követik a pályánkat, de nem érzékelek aktív fegyvereket.
- Mindenki figyeljen! Teljes éberséget kérek! – szólok a többiekhez,
miközben ujjaim szinte görcsösen várják a pillanatot a pajzsok
felhúzására.
Kezdek megnyugodni, amint belépünk az idegen hajó védett
körzetébe, és hála istennek nem történik semmi. Hatalmas kő esik le a
szívemről látva tervem működését. Hamarosan kiérünk és megúsztuk!
- Ell! Baj van! – szól hozzám Gim és ezzel az egy mondattal alá is
ássa örömömet egy pillanat alatt.
- A francba! Mi a baj? – kérdezem csalódottan.
- Nézd csak! Azt eddig nem láttuk és pont az utunkban van. – mutat a
monitorján egy autó méretű törmelékre, ami pontosan az utunkat fogja
keresztezni.
- Hurrá! Ez fasza! Hová csapódna be? – kérdezem és persze Gim
egyből érti a kérdésemet.
- Épp ez a nagyobbik baj, a forgásunkból adódóan, számításaim
szerint pont a normáltér hajtóműkehez.
Hát ez nagyszerű! A fene megeszi már tényleg, hogy semmi nem
megy simán. Hiába aktiválnánk a pajzsokat, az ütközés ereje akkora
lenne, hogy a pajzsok ellenére is sérülhetnének a hatóművek. Ezt nem
engedhetem meg. Bármennyire is töröm a fejem, csakis az
irányváltoztatás jöhet szóba. Gyanús, nagyon gyanús, hogy ezzel
viszont magunkra vonjuk a drónok figyelmét.
- Gim? Mennyi időnk van? - kérdezem.
- Három perc a becsapódásig.
- Robi, mennyi idő még kijutunk a területükről? – kérdezem Robi felé
fordulva.
- Parancsnok hat perc.
- Akkor a következőt csináljuk. Gim az ütközés előtt, módosítsd az
irányunkat, majd amennyire csak lehet, növeld a sebességünket, hogy
mihamarabb kijussunk innen. Próbáld húzni az irányváltást,
amennyire csak tudod.
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- Úgy lesz Ell!
- Robi! Amint élesítik a fegyvereiket, azonnal szólj és aktiváljuk a
pajzsokat.
- Vettem parancsnok!
- Peti! Légy résen, és ha támadnak, kérem a pergőtüzet!
- Rendben Ell!
- Gabi és Zsolti! Próbáljatok meg minél több információt szerezni a
drónokról és hajójukról!
- Értettük! – szólalnak meg egyszerre.
- Okés! Vezérlő ajtaját zárom. Gim?
- Irányváltoztatás most! – szól Gim és a hajó hajtóművei életre kelnek.
A törmelék, ami felénk tartott, talán csak centikre kerülte el a hajó
védőpajzsát.
- Élesítették a fegyvereiket! - kiáltja el magát Robi és talán még be
sem fejezi a mondatát, már fel is húzom a hajót védő pajzsot.
- Jelentést Robi! Mennyien vannak? – kérdezem, mert a főképernyőn
egyre több energiajelet látok feltűnni.
- Szarban vagyunk, Ell! Nagy szarban! Ez egy csapda! Rengeteg,
eddig inaktív drón kell életre. Nagyjából harminc azonnal támad, de
folyamatos az utánpótlás.
- Peti, látod őket? – kérdezem izgatottan.
- Igen! Sokan vannak és piszok gyorsak. – válaszol és látszik rajta a
döbbenet a sebességüket és számukat illetően.
- Pergőtűz! – adom ki a parancsot, miközben a fegyverrendszerek egy
részének az irányítását átveszem Petitől.
A hajót átjárják a fegyverek okozta remegések, amint egyszerre három
fegyver is iszonyatos mennyiségű lövedéket küld támadóink felé.
Vannak dolgok az életben, amik a vártnál nagyobb meglepetést
okoznak az embernek. Jelen esetben ilyenek a Remény fegyverei.
Hiába a drónok védőpajzsai, a sínágyúk által kilőtt lövedékek úgy
tépik szét őket, mintha egyszerű papírmasé bábuk lennének. Az első
lövedékek becsapódásakor, és a drónok megsemmisülésekor öröm
kiáltások hangja járja át a vezérlőt. Akaratlanul is, óvatos mosolyt csal
az arcomra a múlt és jelen kor összecsapása. Láthatóan a drónok
pajzsait energiafegyverek ellen optimalizálták és nem fizika tárgyak
ellen, mint amikkel mi rendelkezünk. Ugyan elődeink közül ki
gondolta volna azt, hogy ennyire elavult technikával vegye fel a
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harcot? Eddig ugyan egy nullára mi vezetünk, de valami óvatosságra
int. Nem hiszem el, hogy csak ennyi lenne, ami tőlük telik.
- Gim! Mennyi idő még kiérünk? – kérdezem, miközben megérkeznek
az első felénk küldött lövések és iszonyatosan megrázzák a hajót.
- Két perc! – jön a határozott válasz, miközben próbál manőverezni a
hajóval, hogy ne legyen kiszámítható a pályája.
Időközben bekövetkezik az, amitől tartottam. Az eddig rajokban
érkező drónok taktikát változtatnak, és a szélrózsa minden irányában
szétszóródnak, miközben sebességüket és manőverezési képességeiket
mintha megduplázták volna. Olyan hirtelen váltanak irányt, hogy ha
nem látom, talán el sem hiszem, hogy ez lehetséges.
- Ell! Alig tudja követni őket a nyomkövető rendszer! – kiáltja Peti,
miközben próbálja felgyorsítani a fegyverrendszert.
Újabb becsapódások rázzák meg a Reményt és a vezérlőt ellepik az
elektromos kisülések szikrái. Hirtelen ötlettől vezérelve, a hajó tetején
lévő ágyút kézi vezérlésbe kapcsolom és megpróbálom leszedni az
egyik, igencsak veszélyes közelségbe kerülő drónt. Talán az utolsó
pillanatban, mielőtt tüzelhetett volna, sikerül kilőnöm. Ez is megvan,
nyugtázom, de egyáltalán nem nyugodhatok meg. Egyre több és több
drón ér veszélyes közelségbe a hajónkhoz. Az eredetileg számolt
negyvenkettő helyett, most nem látni olyan helyet a kijelzőn, ahol ne
lennének. Mintha egy méhkasnyi méh támadna az emberre. A hajó
pajzsai, immár teljes igénybevételen futnak. Szinte minden tizedik
másodpercben becsapódik egy lövés. Hiába pusztítunk el egyet az
embernek olyan érzése támad, mintha egyre többen lennének.
A pajzsok ötven százalékon, hallom a számítógép nyugodt hangját.
- Gim, mennyi idő? – kérdezem szinte kiabálva.
- Már kint vagyunk! Egy perc és újra a roncsok között leszünk. –
hallom Gim válaszát.
Tehát kijutottunk, de ránk szálltak és ezek után már nem akarnak
elengedni. Valamit ki kell találni, mert így nem sokáig húzzuk ki.
Továbbá, arra sincsen semmi garancia, ha beérünk a roncsok közé, ott
békén hagynak. Hiszen, az a dolguk, hogy védjék az anyahajójukat.
Hát persze, hogy nem jutott ez eszembe. Az anyahajójuk. A Remény
nagy kaliberű főágyúját az idegen hajó felé irányítom és egymás utáni
folyamatos lövéseket adok le. Amint az első lövedékek becsapódnak a
hajóba és feltűnik a robbanások fénye, a csata képe gyökeresen
megváltozik. Az eddig körülöttünk hemzsegő drónok irányt váltva,
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mintegy önmagukat feláldozva beleállnak a lövéseinkbe védve az
anyahajójukat.
- Minden fegyverrel össztűz az anyahajóra. – adom ki a parancsot
örömmel, de egyben keserűséggel is, látva amint a csata kimenetele,
immár átmegy egy mészárlásba. Már nem a mi elpusztításunk a fő
céljuk, hanem anyahajójuk védelme. Szinte szomorúságot érzek, látva
a drónok önfeláldozását. Talán ez a különbség az ember és a
számítógép között. Az ember mer kockáztatni, míg egy program nem.
Mire újra beérünk a roncsok közé, az idegen hajó már nem létezik.
Egy hatalmas, fényes felvillanás jelzi, hogy lövéseink megadták a
kegyelemdöfést és immár nem jelent veszélyt.
- Robi? Van valami? Maradtak drónok? – kérdezem érdeklődve, mert
ameddig csak egy is marad, hatalmas veszélyt jelent ránk, figyelembe
véve a roncsok közötti szűk teret.
- Parancsnok! Minden tiszta! Amint az anyahajó megsemmisült a
megmaradt drónok is működésképtelenek lettek.
- Hála istennek! – szakad ki belőlem a megkönnyebbülés. –
Helyzetjelentést! Milyen állapotban vagyunk? Sérülések? Gim?
- A hajtóművek rendben! Nem esett bennük kár. A kicsikénk nagyon
jól vizsgázott! – válaszolja elégedetten és persze vigyorogva
miközben, megütögeti székét.
- Robi?
- Minden rendben parancsnok! Nem esett komolyabb kár, sem az
érzékelőinkben sem a navigációban. Minden tökéletesen működik.
- Peti? Nálad?
- Ell! Hihetetlen, de nálam is rendben minden. A fegyvereink
tökéletesen működtek, még nagy igénybevételnél is. A harc közben
sikerült növelnem a nyomkövető rendszerek sebességét is. Ráadásul
az adatok alapján jóval kisebb az energiafelhasználásuk, mint
amennyire számítottunk. A pajzsaink is még harmincegy százalékon
állnak.
Hihetetlen, amit az adatok mutatnak. Csak bámulom döbbenten a
főképernyőt. A Remény pajzsai annyi energiát voltak képesek
elnyelni, mint amennyi energia szükségeltetik egy naprendszer béli
térugráshoz. Újfent meghajtom fejem Robi képességei előtt.
- Gabi? Zsolti? Tudtatok adatokat gyűjteni? – kérdezem tőlük,
miközben hozzájuk fordulok.
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- Igen parancsnok! Rengeteg adatott gyűjtöttünk, de korai lenne még
bármit is mondanunk. Ki kell elemeznünk őket. – válaszol Zsolti a
monitortól feltekintve.
- Értem! Csináljátok, amilyen gyorsan csak lehet, ki tudja, mivel
találkozunk még itt!
- Azon vagyunk! – válaszolja, és már veti is bele magát újfent az
adatok tanulmányozásába.
- Andi!
- Igen Ell?
- Sikerült elegendő mintát begyűjtenetek?
- Igen! Nagyon úgy érzem, van annyi, amiből egyértelműen
megtudhatjuk kik voltak. – válaszolja felvillanyozódva.
- Akkor menj és tudd meg! Én is kíváncsi vagyok, mire jutsz a
vizsgálatokkal. – szólok hozzá mosolyogva.
- Megyek! Szólok, amint lesz eredmény! – mondja és sietve elhagyja a
vezérlőt.
Immár megnyugodva hátradőlök kényelmes székemben, és a
szélvédőn át kitekintve a körülöttünk lévő roncsokat bámulva,
belemélyedek gondolataimba. Vajon, mi volt ez a hajó? Miért maradt
a roncsok között? Egyáltalán, honnan volt ennyi idő után is energiája?
Talán a legénysége meghalt és az automatika tovább őrizte? Igen, ez
lehet a megoldás. Gyanús, hogy ezekre a kérdésekre nem fogom már
megkapni a hiteles válaszokat. Eszembe jut a Turul, apum és
természetesen Attila is. Vajon, ők eljutottak idáig? Nagyon bízom
benne, hogy igen. Reménykedem benne, hogy hamarosan megtaláljuk
őket épen és egészségesen.
Immár, ólomlábakon járó órák teltek el, mióta sikerült átverekednünk
magunkat az idegen hajó mellett, de még mindig a roncsok között
evickélünk. Pozitívumként értékelhető, hogy az égvilágon semmi
említésre méltó nem történt. Már, szinte vágyom valami történésre,
mert úgy érzem, megöl az unalom. Gim is szótlan, mert a hajó
irányítása leköti minden figyelmét. Robi, folyamatosan módosítja az
útvonalat, annak függvényében mennyire látnak előre az érzékelők.
Peti pedig úgy látom beszunnyadt! Talán rá is szólhatnék, hogy ne
aludjon, de nem teszem. Hadd pihenjen. Nem történik semmi, itt
tényleg halott minden.
- Ell! – szól Robi.
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- Mond! – fordulok feléje és elcsodálkozom vigyorgó képén. Minek
örül ez hirtelen ennyire?
- Vége a roncstemetőnek! Már túllátnak rajta az érzékelőink. – mondja
örömittasan.
- Ideje már, a picsába! – szólal meg szokásos, finom modorában Gim.
– Már azt hittem soha nem lesz vége.
- Azért ne örülj ennyire, mert kell még idő, mire kijutunk. – mondja
Gimhez intézve szavait Robi.
- Az már nem számít! – morogja magában Gim.
És valóban, ahogy telnek a percek egyre világosabb lesz a körülöttünk
lévő űr. Szinte felér egy újjászületéssel, amikor a roncsok között
beszűrődik az éltető fény. Kint vagyunk és ugyan még a távolban, de
egy csodaszép csillag fénye terít be minket. Fénye, ilyen távolságban
gyenge ugyan, de a komor sötétség után felemelő érzés.
Visszatekintve a roncstemető felé, csak most tudatosul bennünk
igazán a mérete. Ameddig csak ellátunk, minden irányban ugyanez a
látvány fogad. Több százezer vagy akár több tíz millió hajóroncs,
mintegy gömböt formálva veszi körül a 0 pont közepén elhelyezkedő
csillagot.
- Parancsnok! – szólal meg Robi.
- Igen?
- Annak a csillagnak vannak bolygói és az érzékelők szerint az egyik
lakható. – mondja hitetlenkedve, miközben a távoli csillagra mutat.
- Milyen messze vagyunk? Mennyi idő alatt érhetjük el azt a bolygót?
– kérdezem és érzem minden porcikámban, hogy talán itt válaszokat
kaphatunk kérdéseinkre.
- Teljes sebességen nagyjából egy nap alatt érhetjük el a bolygókat.
Ha ugrunk, akkor gyorsan ott lehetünk. – válaszolja Robi.
- Köszönöm Robi!
- Ell! Szólhatok? – kérdezi aggodalmasan Gim.
- Persze, hogy szólhatsz. Miért ne tehetnéd? – válaszolok neki
csodálkozva.
- Annyit szeretnék mondani, hogy nem ártana óvatosnak lennünk. Ha
számít a véleményem, én a lassú haladást választanám.
Gim megérezhette rajtam a bizonytalanságot, amit ez a hír okozott
bennem. Kétségtelenül őrlődöm, mert ha itt sincs a Turul, akkor nagy
valószínűséggel valahol az aknazárban érte utol a veszte. Szeretnék
ennek mihamarabb a végére járni, vagy így, vagy úgy. Mindenesetre,
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érzem én is magamon, hogy nem igazán tudok racionális döntést
hozni. Minden vágyam az lenne, hogy megtaláljam apum és Attilát.
Már majdnem a közvetlen ugrás mellett döntök, szívemre és nem az
eszemre hallgatva, mikor Robi hangja töri meg gondolataim menetét.
- Ell! Fogunk egy eléggé zavaros üzenetet.
- Nézzük! Tedd ki a főképernyőre! – szólok neki izgatottan.
A kapott videó üzenet igencsak rossz minőségű. A kezdeti mérgemet a
minőséget illetően, felváltja a teljes döbbenet, amint meglátom
apumat, mint az üzenet küldőjét.
- Tóth…vagyok a Tu….vű Földi hajóról. Veszély fe….. kit.a
legénység …..meg változott…….állatok...váltak. …próbálunk
…menekülni ..bolyg.. leszál.. . Senki …. keressen mi..ket. Is..lem
halál ..pusztulás ne jö…ide! Szeret….csillagom.
Döbbenten figyelem az időközben elsötétült képernyőt. Erre nem
számítottam. A videón tisztán látszódik, hogy az üzenetet még a
Turulról küldte, de nagyon siethetett, mert minden mondata után a
háta mögé nézeget, mintha üldöznék és szemeiben is látszódik a
félelem. Mi az isten történhetett ott? Utolsó szavai tudom, hogy
nekem szólnak. Szemem könnybe lábadt, amint meghallottam. A sírás
fojtogat és minden lelki erőmre szükség van, hogy tartsam magam.
Lehet már nem él és könnyen lehet Attila sem. Mindvégig fel voltam
erre készülve, de ez az üzenet felforgatja lelkemet. Hiába sulykolta
elmém, egyre jobban azt a racionális gondolatot, hogy már nagy
valószínűséggel nem élnek, most mégis a szívem szakad meg. Nem!
Nem omolhatok össze, itt a legénységem, aki számít rám és őket nem
hagyhatom cserben. Lassan, de biztosan sikerül legyőznöm lényemet
megbénító érzéseimet és higgadtabb fejjel átgondolni az üzenet
tartalmát. Hogy időt nyerjek teljes önuralmam visszaszerzéséhez,
felteszem a kérdést a többieknek.
- Hát srácok, ez van sajnos. Ti mit gondoltok az üzenetről? Hirtelen,
én nem tudom, mire véljem. Bocsássatok meg, de megrázott ez az
üzenet.
- Semmi baj babám! – szól Gim, miközben hozzám lép és szorosan
átölel. Majd gyengéden megsimítja arcomat és szemem sarkából
kitöröl egy könnycseppet. - Hidd el, megértem az érzéseidet. Tudd
babám, rám mindig számíthatsz. Ami pedig az üzenetet illeti,
szerintem apud él és jól van.
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- Tényleg így gondolod? – kérdezem hitetlenkedve, de egyben
reménykedve.
- Igen így! Gondolj bele, ő maga említett valami bolygót és szerintem
ott megtaláljuk őket. Az üzenet többi részéről pedig, eléggé
egyértelmű az elképzelésem. – válaszol Gim és egy pillanatra
gondolataiba mélyed.
- Mi lenne az? – kérdezem, mert kíváncsian várnám okfejtését.
- Véleményem szerint a Turul elesett. – válaszolja komoran.
Nem csak én, hanem a többiek is felkapják a fejüket erre a kijelentésre
és látszódik arcukon, hogy nem igen tudják hová tenni Gim mondatát.
Gim, látva értetlenségünket tovább folytatja.
- Ezzel azt akarom mondani, hogy véleményem szerint a Turulon
átvették a hatalmat a fertőzöttek.
Döbbent csend fogadja Gim kijelentését, ami oly sokként ér
mindenkit, hogy bár Petinek szólásra nyílna a szája, de mégsem jön ki
hang a torkán, csak tátog. Végül, összeszedve gondolataimat én töröm
meg a csendet.
- Gim! Amit mondasz lehetetlen, hiszen minden hajó legénységét
szűrik a vírusra. – mondom, miközben meg vagyok győződve
igazamról.
- Tévedsz, Ell! Gondold csak át, mikor indult el a Turul? Az időrend
nagyon fontos, gondold csak át! Szerintem elég lesz annyi, ha azt
mondom az Ió és Ahmed!
A francba! Kezd derengeni valami. Valóban! Igaza lehet Gimnek,
hiszen a Turul még jóval azelőtt indult útnak mielőtt a komolyabb
szűrések elkezdődtek volna. Eszembe jutnak Ahmed utolsó szavai!
„Olyan dolog készülődik, amit még, ti sem lesztek képesek
megállítani.” Talán a fertőzöttekre gondolt és a világhódító
kísérletükre? Vagy, a fertőzötteknek volt egy terve, amiről még mi
sem tudunk? Vad és egyben félelmetes Gim eszmefuttatása, de
kétséget kizáróan van benne ráció. Körbetekintek társaimon és az
arcukról lerí a fertőzöttek említése okozta kegyetlen döbbenet és sokk.
Mindenkiben élénken élnek a háború eseményei. Mindannyian azt
hittük, hogy a fertőzöttek és pokoli, embertelen tetteik, már csak
életünk múltjának kísértő árnyai. A tudat, hogy újra utunkba
sodorhatja őket életünk folyama, több mint egyszerű döbbenet. Talán
a megfelelő szó rá a harag, gyűlölet, és düh, érdekesen összeolvadó
érzése. Társaim arcán a kezdeti döbbenet átalakul gyilkos dühvé,
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amint visszatérnek a háború emlékképei. Kivétel nélkül, mindannyian
megszenvedtük a háborút. Rengeteg szomorú és iszonyatos dologgal
találkoztunk, mégis mindegyikőnknek van egy, mélyen az elméjébe
zárt, nagyon fontos és fájó emléke. Gimét ismerem, mert megosztotta
velem. Gim elméjében élesen kirajzolódó és visszatérő emlékképe a
háború végéről származik, pontosabban Brüsszel ostromának idejéből.
A fertőzöttek már lényegében elvesztették a háborút, mégis néhány
városhoz foggal-körömmel ragaszkodtak. Az egyik ilyen város a
valaha volt Európai Unió központja Brüsszel volt. A szövetség és
természetesen a szövetség minden katonája úgy gondolta, fel kell
számolni az utolsó gócpontokat is, főleg azután, hogy a háború
legalapvetőbb szabályait sem tartották be soha. Így jutottunk el
Brüsszel ostromáig. Kemény, szó szerint öldöklő küzdelem vette
kezdetét. A legnehezebb dolgunk az volt, hogy a még megmaradt
polgári lakosságot pajzsként használó fertőzötteket, úgy likvidáljuk,
hogy közben minimalizáljuk a polgári áldozatok számát. Gim emléke,
konkrétan az egyik metróalagúthoz kötődik, ahol elbarikádozták
magukat a fertőzöttek és több mint harminc civilt, nőket, gyerekeket
tartottak túszul. Hosszas tárgyalások után, szabad elvonulásért cserébe
megállapodtunk, hogy elengedik túszaikat. Bár tudtuk nagyon jól
mennyit ér a szavuk, nem volt más választásunk. Ha csak egy embert
is meg tudunk menteni, már megérte az alkudozás ezekkel az
embernek nem igen nevezhető alakokkal. A túszaikat elengedték,
kivéve egy szeplős, göndör fürtös hajú hétév forma kislányt, akit
magukkal vittek a kijáratig. Miután látták, betartjuk szavunkat és
szabadon elvonulhatnak, Gim odaszólt a fertőzöttek vezetőjéhez egy
körszakállas fickóhoz, hogy adja át a kislányt. A kislány egy kis
huzavona után elindult felénk és Gim kilépve soraink közül teljesen
fegyvertelenül elindult a kislány felé. Közben azt mondogatta neki „ne
félj, nem lesz semmi baj. Gyere drágám, már biztonságban vagy”.
Majdnem a karjaiba vette, mikor a körszakállas fickó, minden
előzmény nélkül előkapta fegyverét és a már angyalian Gimre
mosolygó kislányt egyszerűen, vigyorogva hátba lőtte. „Ez lehet a tiéd
te kurva „kiabálta Gim felé, majd még több lövést leadott a kislányra,
miközben kirohantak az épületből. Gim, ekkora már maga elé rántva a
gyermeket, testével védelmezte, így őt érték a golyók. Ami ez után
történt, életem egyik legszívszorítóbb tízperce volt. Míg a többiek a
fertőzöttek után eredtek és mind egy szálig levadászták őket, én és
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Andi a kislányhoz és Gimhez rohantunk. Mindkettejüknek súlyosak
voltak a sérüléseik, mégis Gim ragaszkodott ahhoz, hogy Andi előbb a
kislányt lássa el. Andi derekasan és mindent beleadva küzdött
percekig a kislány életéért, de sajnos nem tudott rajta segíteni. Gim
karjaiban hagyta el élete utolsó lehelete. Soha életemben nem láttam
még ennyire anyai ösztönöket Gimben, mint ott azokban a percekben.
Ezek a percek voltak azok, amik Gim életét végig kísérő, keserű
emlékké váltak. Ráadásul, örök mementóként ott éktelenkedik melle
fölött a hatalmas sebhely, amit akkor szerzett.
- Ell? Ell? – szól hozzám Gim, miközben megráz, hogy visszatérjek
gondolataimból.
- Igen? Mond! – válaszolok összerezzenve.
- Nos, mit gondolsz? Mit mondasz erre? – kérdezi kíváncsian és
kérdését követve, hirtelen a szemek kereszttüzébe kerültem.
- Gim! Épp ezen gondolkodtam, és jobban átgondolva, teljes
mértékben egyetértek veled. Könnyen előfordulhat, hogy felkerültek a
Turulra fertőzöttek, illetve az üzenet tényleg erre enged következtetni.
- Nagyon elgondolkodtál! Merre jártál babám? – kérdi Gim.
- Hagyjuk Gim! Eszembe jutott egy régi emlék. – válaszolok, mert
nem akarom felzaklatni Gimet.
- Na, mond már, én is kíváncsi vagyok rá! – erősködik Gim.
- Eszembe jutott Brüsszel és a metróalagút. – válaszolom, de máris
megbántam, hogy az igazat mondtam neki, mert arca elkomorodik és
szomorúsággal vegyes gyűlölet lángja csap fel szemében.
- Emlékszel még rá? – kérdi hitetlenkedve Gim.
- Persze, hogy emlékszem drágám, azt nem lehet elfelejteni! –
válaszolom és szomorúan nézem, amint Gim újfent küszködik
érzelmeivel.
- Tudod Ell, mi a legszörnyűbb az egészben?
- Tudom babám! Meg kellett volna mentenünk! – válaszolom.
- Nem! Nem erre gondoltam. Sokat őrlődtem és sajnos a mai napig
nem tudom, mit csinálhattam volna másképp, hogy még ma is éljen.
Az bánt, hogy még a nevét sem tudom annak az angyali kislánynak.
Tisztán emlékszem a csodaszép kék szemére és hatalmas mosolyára. –
mondja Gim szomorúan, miközben szemét a padlóra szegezi.
- Annának hívták! – hallatszódik a hátunk mögül a majdnem
hangtalan, elcsukló válasz, amire önkéntelenül odakapjuk a fejünket. –
- A kis húgom volt. – mondja megtörten Zsolti.
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A vezérlőben még a levegő is megfagy ezekre a szavakra. Mindenki
dermedten figyel Zsoltira és kimondatlanul is várjuk, hogy folytassa,
habár tudjuk, mennyire nehéz lehet ez neki.
- Köszönöm nektek, hogy akkor, ott megmentettétek a családomat, bár
a kis húgomat nem sikerült. – mondja megtörten.
- Ne haragudj Zsolti! Nem tudtam megmenteni. Ha
visszapörgethetném az idő kerekét, szívesen változtatnék rajta, de nem
tudok. – válaszolja Gim könnyes szemmel.
- Egyáltalán nem haragszom rád Gim! Tudom, mindent megtettetek
ott értünk. Nem rajtatok múlt a dolog. Ha van kire haragudnom, akkor
azok a fertőzöttek, és biztosak lehettek benne, ha itt találkozunk velük,
mellettetek állva fogom irtani a mocskokat! – válaszolja Zsolti
elszántan és látszik a szemében a tűz, ami bosszúért kiállt.
Tekintetem Gimre téved, és talán még soha nem láttam ennyire
elérzékenyülni mióta ismerem, most mégis szeme könnybe lábad és
meg sem próbálja visszatartani sírását. Iszonyúan nehéz ez a helyzet
mindenkinek, szívem összeszorul, hogy így látom egyik legkedvesebb
barátnőmet, harcostársamat, testvéremet. Mennyire igaz is a mondás,
hogy isten útjai kifürkészhetetlenek, illetve mindenkinek megvan a
maga keresztje. Hihetetlen, hogy pont Zsolti annak a kislánynak a
testvére, de az elmúlt hetek történései miatt, már igazán meg sem
lepődöm rajta. Csendben hallgatom a többieket, amint megbeszélik
Zsoltival a brüsszeli történéseket. A beszélgetésből kiderül, hogy
Zsolti és egész családja ott volt abban a metróalagútban. A háború
kitörésekor a szülei ott dolgoztak és sokáig úgy gondolták,
biztonságban vannak, amikor pedig el akarták hagyni a várost már
nem tudták. Csapdába estek. A város felett átvették a hatalmat a
fertőzöttek. Zsolti szavaival élve, ott az alagútban lettünk a példaképei
és minden vágya az volt, hogy hozzánk csatlakozhasson. Azt mondja,
rettegtek tőlünk a fertőzöttek és eredetileg azt tervezték, hogy minden
túszukat kivégzik, ha rájuk támadnak. Viszont mikor megtudták, hogy
mi állunk velük szemben, inukba szállt a bátorságuk és egyezkedni
kezdtek. Hálát ad az égnek, amiért minket vezérelt oda. Így igaz
ugyan, hogy szegény húgát elvesztette, de mégis megmenekült
harmincnégy ember. Miután tompulnak a fájdalmas érzések és
oldódik a hangulat, úgy érezem, ideje visszatérnünk az eredeti
problémánkra, a Turulra és a központi csillaga körül keringő lakható
bolygóra.
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- Srácok azt hiszem ideje visszatérnünk az eredeti problémánkra. –
töröm meg hallgatásomat és kezdek bele mondandómba. – Szeretném
kikérni a véleményeteket, az új ismeretek fényében. Hogyan tovább?
Ugorjunk, vagy a normál térben közelítsük meg a bolygót?
- Ell, én még mindig úgy gondolom, hogy a normál térben lassan
közelítsünk. Ha tényleg vannak fertőzöttek, óvatosnak kell lennünk. –
válaszolja határozottan Gim.
- Robi? Te mit mondasz? – kérdezem, miközben hozzá fordulok.
- Én ugornék! Nem látom túl sok értelmét a vánszorgásnak. –
válaszolja Robi szintén határozottan.
- Gabi? Vélemény?
- Ell én Gimmel értek egyet. Lassan menjünk, hogy idejében tudjuk
mi vár ránk. – válaszolja elgondolkodva.
- Értem Gabi! Peti? A te véleményedre is kíváncsi vagyok. –
kérdezem.
- Parancsnok én Robival értek egyet. Ugorjunk! Szerintem sincs mire
várni. – válaszol és szemében látszik az elszántság.
- Ok! Akkor Zsolti, te mit gondolsz?
- Szerintem a normál térben haladjunk. Biztonságosabbnak tartom. –
válaszol Zsolti.
- Köszönöm mindenkinek a véleményét. Kérlek, tájékoztassátok Andit
a fejleményekről és kérjétek ki a véleményét a dologról. Pár perc és itt
vagyok, átgondolom a dolgokat. Addig tiéd a hajó Gim! – szólok a
többiekhez, majd elhagyom a vezérlőt.
Amint a folyosóra kilépek, már meghoztam a döntésem, de azért át
akarom gondolni nyugodtan, és nem társaim pillantásainak
kereszttüzében. Akármennyire is csűröm, csavarom a dolgokat, csak
az a legjobb megoldás, ha ugrunk is, meg lassan is haladunk. A
naprendszer érdekes képet mutat az érzékelők szerint. A lakható
bolygóhoz viszonylag közel, a Földi naprendszerhez hasonlóan egy
Jupiter szerű gázóriás kering. Azt hiszem, úgy lesz a legjobb, ha a
gázóriás takarásában lépünk ki a hipertérből és miután közelről
feltérképeztük a célterületet, utána vesszük az irányt a lakható bolygó
felé. Az óvatosság, most több mint fontos. Miközben gondolkodom,
azon veszem észre magam, hogy már a szobám bejáratánál állok.
Sarkon is fordulok, mert mihamarabb ki akarom adni a parancsot az
indulásra. Mire visszaérek a vezérlőbe, már Andit is ott találom. Andi
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is az ugrás mellett foglal állást. Gim kérdőn néz rám, mit határoztam,
milyen döntésre jutottam.
- Nos, meghoztam a döntésemet! – kezdek bele és csapatom minden
tagjának figyelme rám irányul. – A következőt fogjuk tenni. Robi!
Számolj ugrópályát úgy, hogy ennek a gázóriásnak a takarásába
érkezzük. – szólok hozzá, miközben a főképernyőn lévő naprendszer
megfelelő bolygójára mutatok. – Amint kilépünk a bolygó mögött,
minden eszközünkkel, ha szükséges a drónokkal is, feltérképezzük a
lakható bolygó környékét. Teljes harckészültséget rendelek el. Amint
megvan a pálya, indulunk. Robi még valami, érzékelsz bármilyen
hajót a rendszerben? Akár a Turult, vagy bármi mást?
- Nem parancsnok! A műszereink nem mutatnak semmit. – válaszol
Robi.
- Rendben! Számold a pályát!
- Mindjárt kész, Ell! – válaszolja.
- Mindenki foglalja el a helyét! Amint megvan a pálya, indulás!
Fegyverrendszereket aktiválni. Pajzsokat maximumra. Semmit ne
bízzunk a véletlenre! Készüljetek! – szólok a többiekhez, miközben én
is helyet foglalok a székemben.
- Pálya kész! – szól Robi.
- Induljunk Gim! – adom ki a parancsot.
- Visszaszámlálás! Térváltás tíz… kilenc… nyolc… hét… hat… öt…
négy… három… kettő… egy… - hallatszódik Gim hangja. - Térváltás
most!
Az ugrásunk újfent tökéletesre sikerül és néhány perc elteltével, már a
hatalmas gázóriás mellett lépünk ki a normál térbe. Robi, szokásához
híven profi munkát végzett az ugrás kiszámolásában. Olyan közel
léptünk ki a bolygóhoz, amennyire csak lehetett.
- Van valami? Valaki érzékel ellenséges tevékenységet? – kérdezem
feszülten és lelkem mélyén bízom döntésem helyességében.
- Semmi Ell! – válaszolja Gim. – Minden rendben. Semmi sincs
odakint. Hajókat sem érzékelünk.
- Szuper! – mondom megkönnyebbülten. – Nézzük, mi van azon a
lakható bolygón. Kérek adatokat, mihamarabb. Továbbra is teljes
készültség!
- Parancsnok! Van itt egy kis, enyhén szólva is érdekesség. – szólal
meg bizonytalanul Robi.
- Mond, mi az? – kérdezek vissza.
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- Valami lehet a műszereinkkel. Mert hülyeségeket mutatnak. –
mondja döbbenten.
- Mert? Mit mutatnak? – kérdezem csodálkozva.
- Parancsnok, az érzékelők szerint nem egy bolygó van ott, hanem
kettő. Ikerbolygók, amik egy középpont körül keringenek mindössze
ötszáz kilométeres távolságra egymástól. Saját tengely körüli forgásuk
azonban nincs. Lényegében, majdnem egy légkörrel rendelkeznek.
Ami pedig ennél is furcsább, mindkettő lakható és nagyjából a
földihez hasonló átlaghőmérséklettel. – mondja, még mindig
döbbenten Robi.
Ugyan ismerünk ikerbolygókat, de még soha nem találtunk olyat, ami
életre alkalmas lenne. Majdnem hihetetlen, és nem csodálom, hogy
Robi is meg van lepődve. Könnyen lehet, a gázóriás megzavarja a
műszereinket és azért van ez a téves mérés.
- Gabi! Te meg tudod erősíteni ezt? – kérdezem.
- Igen, Ell! Az én műszereim is ugyanezt mutatják. Hamarosan az
egyik drónunk kiér a bolygó árnyékából és a saját szemünkkel is
láthatjuk, a műszereinkkel van-e baj, vagy valóban ikerbolygókkal
állunk szemben.
Feszülten várjuk és pár perc elteltével, amint a drón kiér a gázóriás
takarásából, szemünk elé tárulnak a csodaszép látványú ikerbolygók.
Ezennel leszögezhetjük, hogy bár fogalmam sincsen hogyan, de
létezik ilyen az univerzumban. Még a többiek csodálkozva nézik ezt a
szépséget, addig kiadom a parancsot az ikerbolygók megközelítésére.
- Tapogassátok le a bolygókat. Kíváncsi vagyok, van-e valami nyoma
az életnek a felszínen. Vagy megtaláljátok-e rajta a Turult?
Amint egyre közelebb érünk a bolygókhoz, úgy lesz egyre csodásabb
a látvány. Csodaszép kékes bolygók, ránézésre nagyjából a Föld
méreteivel megegyezőek. Akaratlanul az eszembe jut, vajon ez a
naprendszer egy természetes képződmény-e itt a két galaxis határán,
vagy ezt is elődeink hozták létre? Szinte biztosra veszem, hogy nem a
véletlen műve az itt talált ikerbolygó. Központi forgásából adódóan és
a csillaghoz viszonyított helyzete miatt, a bolygók egyik oldala örökös
sötétségben van, amit ugyan enyhít és inkább szürkületet generál a
másikról részben visszaverődő fény. Kifejezetten érdekes látvány.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, vajon a felszínről milyen látványt nyújt a
másik bolygó ilyen közelsége.

280

Shepherd Tailor

Remény Út az ismeretlenbe.

- Parancsnok! Mindkét bolygón érzékeljük az élet nyomát, de emberi
tevékenységre utaló jeleket csak ezen. – szólal meg Robi és az
ikerbolygók egyikére mutat.
- Értem! Gim, akkor vegyük arra az irányt. - szólok hozzá, miközben
azon töröm a fejem, ha ez a múltban úgymond egy pihenő hely volt a
karantén közepén, elképzelhető, hogy nem mindenki hagyta el, illetve
nem mindenki halt meg. Az nyilvánvalóan tisztán látszik, hogy
hatalmas csaták zajlottak le ebben a rendszerben, amit mi sem mutat
jobban, mint a rendszert gömbként körbeölelő hatalmas roncstemető.
A minden irányból ide érkező fertőzöttek itt sem tagadták meg
önmagukat és egymásnak estek. Felfoghatatlan és borzasztó dolgok
történhettek itt a múltban. Mégis van rá esély, még ha kicsi is, hogy a
múltból ittmaradt emberek leszármazottai, talán még ma is itt élnek.
Igazán, azt tartom érthetetlennek, hogy a két bolygó megúszta. Ennek
mi lehet az oka? Hiszen, még a galaxisunkban nem átallottak egész
bolygókat felperzselni és lakhatatlanná tenni, itt láthatóan nem ez
történt. Talán felfogták, hogy ha tönkreteszik, akkor nincs tovább?
Nem lesz hová letelepedniük? Igen! Meglehet a bolygókért ment az
ádáz kíméletlen harc.
- Parancsnok! - szólal meg Robi hirtelen, amivel visszaránt
gondolataimból.
- Mondd Robi, mit találtál?
- Ell! A jelek szerint vannak lent városok! Hatalmas régi romvárosok,
amik elhagyatottnak tűnnek. Viszont, van két kisebb, amik jól
láthatóan mostanában semmisültek meg. A mi fegyvereink rombolták
le őket Ell. – szólal meg hitetlenkedve.
- Mi van Robi? – kérdezem döbbenten és nem akarom elhinni, amit
hallok.
- Kitettem a képernyőre Ell. Nézzétek! – szólal meg komoran.
Valóban, a bolygóhoz már nagyon közel járva, kameráink rálátnak a
felszínre. A képek alapján tisztán kivehetőek a nukleáris fegyverek
okozta pusztítás nyomai. Az epicentrumok és a lökéshullámok okozta
körkörös rombolás.
- Honnan tudod, hogy a mi fegyvereink okozták? – kérdezem Robitól
reménykedve abban, hogy ezt nem a Turul követte el, hanem az itt
élők vetették be egymás ellen.
- Ell! Mint tudod, minden nukleáris fegyvernek vannak hátramaradó
nyomai. Úgy, mint a sugárzás és más mérhető dolgok. Nos, ezek száz
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százalékban megegyeznek a Földön kifejlesztett fegyverekével. A
Turulon a legnagyobb termonukleáris robbanófejek tíz megatonnásak
voltak. A számításaim alapján itt is azokat vetették be. Elképzelhető
ugyan a véletlen egybeesés lehetősége, én mégis teljes mértékben
kizárom ezt. Biztos vagyok benne, hogy ezt a pusztítást a Turul
okozta.
- Mekkora hátramaradó sugárzás mérhető? – kérdezem.
- Már nem vészes Ell. A támadás nagyjából három hónappal ezelőtt
lehetett. – válaszol Robi, miközben a beérkező adatokat bújja.
- Srácok a túlélők merre mehettek? Ha apum üzenete valós és az
immunisoknak sikerült megszöknie a Turulról, talán van rá esély,
hogy biztonságos helyre vonultak. Keressetek erre utaló nyomokat.
- Igen parancsnok! - hangzik mindenkitől a válasz.
Időközben, Gim pályára állítja a Reményt a bolygó körül és immár
jóval részletesebb képet kapunk a felszínről, köszönhetően többek
között a felderítésre küldött drónoknak. A tengerekkel övezett
kontinens, amin a két lerombolt város is található nagyjából akkora,
mint a Földön valamikor létező szuperkontinens Pangea. Láthatóan
vannak emberi kéz által épített utak, hidak, megművelt földek és
kezdetleges, a huszadik század eleji Földihez hasonló ipar, viszont a
kontinens nagyobb részét a természet uralja. Kisebb települések is
kivehetőek, de mintha minden kihalt lenne. A két elpusztult nagyobb
város a tenger mellet fekszik, nagyjából kétszáz kilométerre
egymástól a kontinens keleti oldalán. A nyugati oldalon és a kontinens
közepén találhatók a hatalmas romvárosok maradványai. Kifejezetten
örülök ennek, mivel bőven találhatóak természetes fedezékek, ahol el
lehet bújni. A bolygó túloldala hasonló képet mutat, kis túlzással
olyan mintha tükörképei lennének egymásnak. A mérések alapján a
tengerek nem mélyek, átlagosan hatszáz méter mélységűek. Még a
napos oldalon hihetetlen növényvilág és valószínűleg állatvilág
található, addig a másik, szürkületben lévő oldal, már teljesen más
képet mutat. Bár, itt is található némi növényvilág, de a sötétség és az
ebből adódó jóval hidegebb légkör, sokkal sivárabbá teszi. Itt található
a bolygó legmagasabb hegye, aminek a tengerszint feletti magassága
túlszárnyalja a harminc kilométert. Az ikerbolygók mindegyike olyan
akár két tojás. Apró részletektől eltekintve, semmilyen nagyobb
eltérés nincs. Már sem én, sem csapatom egy tagja sem csodálkozik el
ezen a hasonlóságon. A központi forgástengely irányába álló hatalmas
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hegycsúcsoknak nyilván szerepük van. Talán meglepő lehetne az a
tény is, hogy bár saját tengelyük körül nem forognak, mégis van
mágneses terük. Ez véleményünk szerint, úgy lehetséges, hogy forgás
közben a bolygók ellentétesen váltakozó mágneses mezeje, mintegy
villanymotorként megforgatják a magot. Hogy ezt nem a természet
hozta létre, abban teljesen biztos vagyok. Ez oly mértékű tudást vetít
elő, aminek mi talán még a felszínét sem kapirgáljuk.
- Ell! Azt hiszem az egyik drónunk talált valamit. A felperzselt
városoktól nagyjából ezer kilométerre, nehezen járható helyen, mélyen
a hegylánc gyomrában egy ősi bázis található. A műszereink is, csak a
nagyon gyengén érzékelhető fúziós reaktor miatt találták meg. A
bázistól nagyjából tíz kilométerre drónunk a következő képeket
küldte. – szólal meg Gabi, miközben kiteszi a főképernyőre a drón
kamerájának képét.
A sűrű növényzet szinte átláthatatlan, mégis, egyszer csak, feltűnik az
érintetlen természeten keresztül átgázoló emberek nyoma. Amint a
drón lejjebb ereszkedik, hogy közelebbről lássuk a területet, kivehető
amint több ezer, de lehet tízezer ember halad több kilométer hosszan a
hatalmas fák oltalma és rejteke alatt, gyalogosan a bázis felé.
Mérhetetlen öröm járja át lelkemet, hiszen nagy valószínűséggel
apumék ott vannak. A bázis környéke évszázadok, de lehet évezredek
óta kihalt. Nem hiszem, hogy az itt élők tisztában lennének a
létezésével. Csakis apumék érzékelhették a Turulról ezt a bázist és
nagy valószínűség szerint ők vezetik a túlélőket. Teljesen racionális
döntés ez részükről, hiszen a Turul és a fertőzöttek miatt, csakis a
bázison találhatnak megfelelő védelmet. Ha elérik és sikerül életre
kelteniük a túlélési esélyük nagyban növekszik. Én is hasonlóan
gondolkodnék.
- Mi legyen babám? – kérdezi izgatottan és felvillanyozva Gim.
- Robi! Érzékeljük valahol a Turult, vagy a fertőzötteket? – kérdezem
kíváncsian, mivel két lehetőség körül forognak gondolataim.
Valószínűleg a Turul leszállt a bolygóra és az immunisoknak, vagy
legalábbis egy részüknek sikerült megszöknie. Nem igen értem, vajon
az a két város mit árthatott a fertőzötteknek, amiért elpusztították őket,
de gyanítom erődemonstrációnak szánták. Mindenesetre a régi
szokásukat nem változtatták meg, mivel az ipari és mezőgazdasági
létesítmények nagy része sértetlen maradt. A világ feletti uralom
megszerzése és a javak birtoklása minden vágyuk. Ha még itt vannak,
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akkor mindenféleképpen a nyomukra kell akadunk, ha pedig
elmentek, akkor vajon merre vehették az irányt? Talán pont vissza a
Földre? Nem hinném, hiszen tudják a háborúnak vége. Mindenesetre
jó lenne válaszokat találni ezekre a kérdésekre.
- Ell! Nem látom nyomukat, sem a Turulnak, sem a fertőzötteknek. szólal meg kis idő után Robi.
- Rendben Gim! Akkor közelítsük meg azt a bázist. Bízom benne,
hogy találunk hasznos információkat és életre tudjuk kelteni. – adom
ki a parancsot a leszállásra.
Ezt követően a Remény irányt változtat, és szépen megkezdi
süllyedését a bolygó légkörébe. A bázishoz közeledve, hirtelen adatok
tömkelege fut át a főképernyőn, majd a védelmi rendszerünk riasztása
hallatszódik a hajón. Értetlenül tekintek a többiekre, majd Robi és
Gabi hangja harsogja túl az ütemesen jelző sziréna hangját.
- Befogtak a bázis fegyverei minket, parancsnok! – kiabál Robi.
- Ell! Kaptunk egy üzenetet a bázistól és válaszra vár. – kiáltja szintén
Gabi.
Gondolataim őrült sebességgel cikáznak. Mi a fene van? Hiszen a
bázis teljesen halott volt eddig. Csakis, egy érthető magyarázat lehet
erre, mégpedig az, hogy eddig alvó üzemmódban volt a bázis, az
automatika érzékelhette a közeledésünket és a rendszerei
fenyegetésként azonosítottak minket. Valószínűleg valamiféle jelszót
kérhet. Mire mindezt végiggondolom, éles fény villan fel a bázis felől.
Hallom amint Robi azt kiabálja, hogy letapogatnak minket. Az egész
nem tart pár másodpercnél tovább. Hirtelen megszűnik a szirénák zaja,
majd egy kedves női arc jelenik meg a főmonitoron és tökéletes
magyarsággal hozzánk szól.
- Üdvözöllek újra itt benneteket! Elnézéseteket kérem az előbbiért, de
mivel nem azonosítottátok magatokat nekem kellett megtennem. Ell
parancsnok, a bejárat nyitva, vegyétek birtokotokba újra a bázist. mondja a női arc kedvesen és a hangjában van valami nagyon
megnyugtató.
- Mit csináljak Ell? – kérdezi Gim zavartan, arra utalva folytassuk-e
utunkat a bázis felé. Fejbiccentéssel jelzem neki, hogy gyerünk
tovább.
- Ki vagy te? - hagyja el önkéntelenül is ajkaimat a kérdés a női
arcnak címezve.
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- Parancsnok, nem ismer meg? Hát persze, hogy nem! Mesélte régen,
hogy ha legközelebb erre jár, már újjászületik és valószínűleg nem
emlékszik majd a múltjára. Kérte legyek a segítségére a régmúlt
dolgok ismeretében. Én vagyok a bázis mesterséges intelligenciája. Ti
alkottatok, pontosabban a mai nevén Gabi. – válaszol a női hang,
miközben a monitoron lévő arc mosolyogva Gabi felé fordul.
- Honnan ismered ennyire tökéletesen a nyelvünket? – kérdezem és
meredtem figyelem a bázis kinyíló ajtaját, talán valami csapdára
várva.
- Még letapogattam önöket parancsnok, átnéztem a számítógépeiket is.
Megismertem mostani nyelvüket és elsajátítottam! Remélem nem
gond parancsnok? – kérdez vissza a hang.
- Természetesen nem, sőt örülök neki. Így legalább megértjük
egymást. – válaszolom, immár mosolyra húzódó szájjal. –
Megkérdezhetem, hogyan hívhatunk?
- Természetesen! A mostani nyelveteken Angyal lenne a nevem. Sokat
gondolkodtál rajta a múltban, hogyan nevezz el, de örülök, hogy e
mellett döntöttél.
- Miért? Milyen neveken gondolkodtam? – kérdezem döbbent
kíváncsisággal.
- Csak két név között vacilláltál, az egyik az Angyal volt, még a másik
a Remény! – válaszol Angyal.
Hihetetlen, és egyben teljességgel megdöbbentő, mert mikor a hajót
elneveztem, bennem is ugyanez a két név merült fel. Nem tudom
miért, hiszen alapból irtózom még a nanobotoktól is, valahogy, valami
oknál fogva, most mégis bízom ebben a mesterséges intelligenciában.
Angyallal folytatott beszélgetésem közben megérkezünk a bázis
leszállófedélzetére, ahol Gim játszi könnyedséggel leteszi a Reményt a
szűk hely ellenére.
- Csodás leszállás Gim kapitány, csakúgy, mint régen. – szól
elismerően Gimhez Angyal.
- Köszönöm! – válaszolja Gim vigyorogva és látszik, Angyal máris a
szívébe lopta magát.
- Erre felé tart egy nagyobb embercsoport és hamarosan megérkeznek
az elsők. Mik a terveid velük parancsnok? Zárhatom a bázis ajtajait? kérdezi Angyal.
Most villan csak igazán az eszembe Angyalt hallgatva, hogy nagy
valószínűséggel ő mindent tud és mindent látott, ami itt történt az
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elmúlt százezer évben. Milliónyi kérdésem lenne hozzá, de most csak
egyetlen dolog izgat igazán.
- Angyal! Akik idetartanak, azok immunisak, vagy fertőzöttek? Kik
vezetik őket errefelé? – kérdezem igencsak kíváncsian.
- Parancsnok! Akik idefelé tartanak azok elvileg immunisak a régmúlt
fertőzésére. Ők békében éltek egymással és a természettel, még meg
nem jelentek újfent a fertőzöttek. A fertőzöttek hajóján érkező
immunisak megszöktek és ők vezetik a túlélők egy kis csoportját erre.
- Köszönöm Angyal. Mikorra várható a menekülők érkezése?
- Parancsnok! Az elsők érkezése a ti időszámításotokkal nagyjából
egy óra múlva várható. – válaszol Angyal.
- Kérlek, kalauzolj minket végig a bázison! – kérem meg Angyalt,
miközben mindannyian kiszállunk hajónkból és immár a
leszállófedélzeten állunk.
-Természetesen parancsnok! Kövessetek, és mindent megmutatok!
Jöjjetek utánam! – mondja, miközben hologram képében alakot ölt és
elindul előttünk.
Nem tudom nem észrevenni Angyalt követve azt a mestermunkát,
amit Gabi végzett a múltban, Angyal holografikus képét illetően.
Angyalt egy húszas évei közepén járó, hosszú egyenes szálú,
gesztenyebarna hajú lánynak tervezte, tökéletes alakkal és csodaszép
tengerkék szemekkel. Még olyan apróságokra is figyelt, mint a füle
mögé simított hajtincs, vagy a ringó csípő, miközben előttünk haladva
mutatja az utat. Egyszóval, elismerésem, hiszen Angyal bár hologram,
mégsem maradt el semmiben egy élő embertől. Miután szemügyre
vettem Angyalt, figyelmemet a bázisra irányítom és kíváncsian
követem. A bázis felépítésében hasonlít a Marsi bázisra, mégis
valahogy nagyon más. Talán a friss levegőnek, vagy a hangulatosabb
megvilágításnak köszönhetően, sokkal barátságosabb. Angyal, mint
egy igazi idegenvezető, részletesen bemutatja a bázist az elejétől a
végéig. Megtudjuk, hogy ugyan a bázis rendelkezik fegyverekkel és
védőpajzzsal, de azok csak önvédelemre alkalmasak. A bázist
emberszabású robotok tartják karban. Ők végzik a javításokat a
tisztításokat a szükséges dolgok, alkatrészek előállítását, sőt még a
főzést is, már ha van, akinek főzzenek. Egyik legérdekesebb dolognak
azt tartom, amikor Angyal levezeti, hogyan tudnak előállítani
mesterségesen húst, zöldséget, gyümölcsöt, gyógyszert, vagy bármit,
amire szükség lehet. Hihetetlen az a technológia, ami a szemünk elé
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tárul. Angyal szerint a bázist eredetileg azért építettük, hogy az ide
érkező immunisaknak védelmet nyújtson. Kezdetben minden
tökéletesen működött, majd amint egyre több és több fertőzött
érkezett, be kellett zárnunk és el kellet rejtenünk a kíváncsi szemek
elől. Azt kell mondanom, Angyal egy igazán jó fej csaj, bár tudom,
mondatom több sebből is vérzik. Ugyan már, hogy lehetne jó fej egy
mesterséges intelligencia? Mégis az, és engemet is meglepnek saját
érzéseim. Amint a vezérlőbe érünk, tanakodni kezdünk, hogyan
tudnánk befogadni azt a rengeteg embert, aki felénk igyekszik. Angyal
javaslatát elfogadva, mindenkit leellenőrzünk mielőtt belépne, majd a
bázis szálláshelyeit felhasználva, helyet biztosítunk a menekülteknek.
Mire végzünk a rögtönzött idegenvezetéssel, lényegében meg is
érkeznek a bejárathoz az első túlélők. A bázis kameráinak képén
tisztán kivehetők a kimerült, az út közben szerzett sebeiktől
elcsigázott emberek. Látszólag az itt élők sem különböznek tőlünk.
Menekülnek ugyan, de arcukra van írva a fájdalom, keserűség és a
reménytelenség. Városaik elpusztítása nem csoda, ha teljes sokként
érte őket. Egy technikailag jóval fejlettebb ellenség mért rájuk csapást,
ami ellen esélyük sem volt védekezni. Szívem szakad meg, amint
tekintetem az anyukájukba kapaszkodó koszos arcú gyerekekre téved.
Az ezer kilométeres gyaloglás miatt megfoszlott, szétszakadt
cipőcskéikre, kócos hajukra, és fáradt, riadt tekintetükre. Ugyan a
háború alatt láttam elég szörnyűséget és talán hozzá szokhattam volna,
de nem tudok, sőt nem is akarok. Az első érkezők között, ott van
Kulcsár Iván a fiatal régész és ókorkutató, akinek köszönhetjük a
barlangrajzok és szövegek fordítását, ami végül elvezetett az It’senek
és elődeink után a Marsra. Mire csapatommal leérünk a bejárathoz
ahová érkeztek, már sokan feltorlódnak és az emberek nagy része
elcsigázva, szanaszét heverészik a bejáratot övező kis liget talaján,
miközben arra vár, hogy Iván sikerrel járjon és kinyissa a bázis
bejáratát. Angyal vállalta, hogy lefordítja mondataimat és
hangszórókon keresztül a menekültek tudomására hozza szavaim
értelmét. Nos, akkor kezdjünk neki. Óvatosnak kell lenünk, nehogy
ellenkező hatást váltsunk ki és pánikot okozzunk.
- Figyeljenek! Itt a bázis parancsnoka beszél. Tudjuk, mi elől
menekülnek, és hamarosan beengedjük magukat. Azt kérem
mindenkitől, szépen rendezett sorokban haladjanak a bejárat felé.
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Mindenki számára van élelem és orvosi ellátás. – szólok a
menekültekhez.
Angyal, amint befejezem a mondatom, nekikezd a fordításnak és a
saját nyelvükön is elmondja szavaimat. Láthatóan mindenkit meglep,
hogy a bázis nem lakatlan. Mire az ajtó kinyílik és mind a heten
kilépünk a fényre, már izgatott beszélgetések hangjai hallatszódnak
mindenfelé. A bolygó ezen a részén, kellemesen meleg az időjárás,
nagyjából huszonnyolc fok lehet, viszont a páratartalom elég magas.
Amint a Turul legénysége meglát minket, azonnal fegyvert ragadnak
és ránk szegezik őket. A bolygó lakói először rémült tekintettel
néznek minket, majd megtartva a tisztes távolságot a földre borulnak,
mintha valami istenségek lennénk. Látva ezt a reakciót a Turul
döbbent legénysége is leereszti a fegyvereket. Fogalmam sincsen,
mire véljem ezt az egészet. Pillantásom Gimre esik és láthatóan ő is
értetlenül áll a helyzet előtt. Csak a vállát vonogatja és csodálkozva
néz rám. Hiába nézek társaimra, senki sem tudja mire vélni ezt a
reakciót a menekültek részéről. Majd a tömegből kiválva, felénk indul
Iván és miután jól szemügyre vesz, csodálkozó tekintettel hozzám
szól.
- Ell? Tóth Ell? Te vagy az? – kérdezi hitetlenkedve, és látszik
szemeiben az értetlenség, vajon hogyan kerülök ide.
Ivánt, még a Turul indulása előtt ismertem meg. Apum, fiatal kora
ellenére nagyra tartotta és egyengette az útját. Kicsit, talán a fiaként is
kezelte, de ezt soha sem éreztem bántónak. Iván, talán két-három
évvel lehet idősebb nálam, viszont jellemét tekintve, azt lehetne rá
mondani, hogy koravén. Korát meghazudtolóan gondolkodik rengeteg
dolgot illetően. Külsejét tekintve vékonyka testfelépítésű, beesett arcú
srác, aki csakis azért növesztett bajuszt, hogy idősebbnek tűnjön.
Nagyon rendes és testfelépítése ellenére iszonyúan kitartó. Kedvelem!
- Szia! Örülök, hogy látlak! – kiáltom el magam, miközben hozzá
sietek és magamhoz ölelem. Most látom és érzem csak igazán
mennyire megviselték az elmúlt hónapok. Az egyébként is vékonyka
teste csont és bőr, amit eléggé jól leplez ruházata. Szemeiből már nem
az értelem sugárzik, hanem valami megmagyarázhatatlan gyötrelem,
fájdalom és düh kombinációja. Akaratlanul is megfordul fejemben az
évekkel ezelőtti utolsó beszélgetésünk, ahol túlzott liberális eszméi
miatt legfőbb bírálója volt írásaimnak és felfogásomnak. Talán most,
örülhetnék annak, hogy nekem lett igazam a fertőzötteket illetően, de
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nem tudok. Sajnos, őket is utolérte-e rémálom és most minden
porcikáján érezheti a dédelgetett kígyó fájdalmas marását. Őszintén
sajnálom!
- Hogy lehet ez? Hogy kerülsz ide? Egyáltalán, mit keres itt a pokol
serege? – kérdi még mindig csodálkozva, miközben rám és a
többiekre emeli tekintetét.
A Mars és Ahmed óta ragadt ránk ez a jelző, amit nem igazán
szeretek, sőt egyenesen kikérem magamnak, de most ebben a
helyzetben szó nélkül eltűröm.
- Majd elmondok mindent! Menjetek be! A bejáratnál a robotok
mindenkit letapogatnak nem fertőzött-e. – szólok hozzá és folytatnám,
de a szavamba vág.
- Itt nincsenek fertőzöttek, Ell! Nem kell senkit sem tesztelni a vírusra.
Milyen dolog az, hogy ehhez a feltételhez kötöd a bejutást? – szólal
meg kissé felháborodottan.
- Nézd, Iván! Nem érdekelnek a liberális hülyeségeid. Ennek a
bázisnak én vagyok a parancsnoka, tetszik, nem tetszik, mindenkit
átvizsgálunk. Ha tetszik-tetszik, ha nem, hát kint is maradhatsz. Ebből
nem engedek. Remélem megérted és nem akadályozod a munkánkat.
– csattanok fel ellentmondást nem tűrően.
- Rendben Ell! Igazad van és bocsánatodat kérem. Most már tudom,
neked volt igazad és hallgatnom kellet volna rád. – válaszolja
megtörten.
- Nézd Iván, én sajnálom a legjobban azt, hogy amitől féltem valóra
vált, de megtörtént és már utána vagyunk.
Miközben Ivánnal beszélek a többiek, Gimmel az élükön elkezdik
beterelni a menekülteket a kapun keresztül a bázisra. Pillantásom
megragad azon a jeleneten, amint elhaladnak társaim előtt. Szinte
mámoros örömmel és visszatért hittel tekintenek rájuk. Fogalmam
sincs, mi történik itt, mindenesetre lesz Angyalhoz néhány kérdésem
ezzel kapcsolatban.
- Ell! Mondanom kell valamit. – töri meg beszélgetésünk szünetét
Iván, de én belé fojtom a szót, mert eszembe jut apum.
- Ne haragudj, mondd, apum itt van? Él? Hogy van? – záporoznak
izgatottan kérdéseim.
- Itt van Ell! – kezd bele, de látszik rajta, hogy nem jó hírrel készül.
- Mondd már, könyörgöm! – kiáltok rá és észre sem veszem, hogy
akkora erővel rázom meg, amitől majdnem összecsuklik.
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- Nincs jól! Válságos az állapota. A sor végén hozzák a többi sérülttel.
Várj, figyelj… – folytatná, de én már meg sem hallom. A bejárathoz
rohanok és Andit elkapva a következőket mondom neki.
- Szükségem van rád babám! Apum súlyosan sérült és a sor végén van
valahol. Kérlek, segíts!
A többiek hallják kérésemet, majd szinte azonnal, Gim szólalt meg.
- Menjetek! Mi ezt megoldjuk.
- Köszönöm barátném! – szólok hálásan.
- Nincs mit! Menjetek, siessetek! – válaszolja.
Andival őrült rohanásba kezdünk a könnyűnek épp nem nevezhető
terepen. Most adok csak igazán hálát a kemény Marsi kiképzésnek.
Szinte repülve haladunk el az elcsigázott, döbbent tekintetű
menekültek karavánja mellett, miközben minden erőnket és
ügyességünket össze kell szednünk ahhoz, hogy az utunkba kerülő
sűrű aljnövényzetben, kidőlt fatörzsekben hasra ne essünk. A tudat,
hogy itt van apum és az, hogy súlyos sérült, elfeledteti a fáradtságot a
futás közben szerzett horzsolásokat, ütéseket. Talán, ha nem
rohannánk ennyire, lenne időnk az egyébként csodás és érintetlen
természetet szemügyre venni. Olyan érzése van az embernek ebben az
erdőben, mintha egy jól megtervezett botanikus kertben járna, ami
ugyan elvadult, de ez minden tekintetében előnyére vált, szépségét
illetően. Hatalmas méretű virágok tornyosulnak utunkat szegélyezve a
szivárvány minden színében, még végül, vagy negyedórányi őrült
rohanás után elérjük a menekültek karavánjának végét. Sokat láttam,
sokat tapasztaltam, de ez mindenen túltesz. Lovakhoz hasonló állatok
húznak maguk után, két rúd közé feszített ponyvát, amikre a
mozgásképtelen sérülteket fektették. Van, amin többen is
nyomorognak. Legtöbbjük, egyértelműen sugárbetegségben szenved
és sajnos, csak idő kérdése mikor térnek meg a teremtőjükhöz. A még
gyalogolni képes sebesültekbe is épp, hogy hálni jár a lélek. A hátra
maradt segítőkész emberek a körülményekhez képest mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a sérültek ne szenvedjenek hiányt
semmiben, de egyértelműen látszódik, pár korty vízen, némi útközben
szedett gyümölcsön és a fohászon kívül semmi sem maradt nekik.
Apumat keresve a szívem szakad meg. Több százan lehetnek és Andi
komor tekintetét elfigyelve, nem csak elkeserítően rosszul néznek ki,
hanem valóban iszonyatosan betegek is.
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- Andi? Lehet rajtuk még segíteni? – teszem fel, eddig kimondatlan
kérdésemet.
- Nem tudom Ell! Talán, ha az elején megkapták volna a kezelést,
nagyobb esély lenne rá. Mindent meg fogok tenni értük, de sajnos fel
kell készülni a legrosszabbra. – válaszol, miközben egy harminc év
körüli nőhöz lép és megvizsgálja. Szerencsétlen nő, betegsége és
kimerültsége ellenére iszonyatosan megrémül, mikor Andi hozzá lép.
Félelme, csak akkor oldódik, mikor kézzel-lábbal kapálózva
elmagyarázza neki, hogy ő orvos. Míg Andi vérbeli orvosként
ránézeget az utunkba kerülő sebesültekre, addig én lázasan kutatom,
vajon hol lehet apum. Végül, az állati erővel vontatott karaván végére
érek, ahol a Turulról megszökött, immunisokból álló felfegyverzett kis
csapat hátvédet alkot. Ahogy közeledem, úgy lesz egyre ismerősebb
az egyik szakadt, megviselt, katonaruhába öltözött férfi. Már
messziről kiabálok neki.
- Hahó! Itt találom apumat? Merre van? – szólok az ismerős alakhoz. Azt mondták, erre felé találom!
- Itt van, Ell kisasszony! – válaszolja döbbenten a katona, amikor
meglát. – Maga hogy kerül ide?
Közelebb érve veszem csak észre, hogy ez a megviselt katona nem
más, mint Jakab György. Ő szállított minket először a Marsra és
annak a szállítóhajónak ő volt a kapitánya. Nem is tudtam, hogy
jelentkezett a Turulra.
- Később kapitány, mondja inkább, hogy van édesapám? – kérdezem
tőle, miközben a mellettük haladó állat mögötti ponyván, megtalálom
apumat. Lelkem mélyén borzalmas látványra voltam felkészülve, talán
a sugárbetegek miatt, de megdöbbenek amint apumra pillantok. Bár,
sápadt és beesett az arca, illetve látszódik az alultápláltság, de
nincsenek sugárbetegségre utaló tünetei. Szemei csukva, arca pedig
érdekes módon boldogságot sugárzik. Teljesen összezavarodom. Nem
erre számítottam, hiszen nem tűnik betegnek.
- Kapitány mi a baja? – kérdezem értetlenül.
- Ell, az édesapja haldoklik. – feleli szinte könyörtelenül képembe
vágva az igazságot.
- Nem értem! Mi baja? Hiszen nem tűnik betegnek? – dadogom, és
nem akarom tudomásul venni a valóságot.
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- Mi sem értjük kisasszony! Egyszerűen csak azt tudjuk, hogy
valamiért egyre gyengült és fokozatosan súlyosbodtak a tünetei. –
válaszolja a kapitány.
- Kapitány, mik voltak a tünetei? – kérdezi az időközben megérkező
Andi és máris apumat kezdi el vizsgálni.
- Elsőként gyengeség, majd mozgáskoordinációs problémák, aztán
étvágytalanság. Azóta pedig már lényegében minden. – válaszol a
kapitány.
- Fájdalmai vannak? Voltak egyáltalán? – kérdi Andi és apum kezeit
felemelve a hónalját vizsgálja.
- Nem, nem voltak. – mondja a kapitány meggyőzően.
- Babám, rossz hírem van! – szól hozzám Andi és megfogja vállaimat.
– Édesapádat megmérgezték. Állapotát nézve, már hónapokkal
ezelőtt.
- Ezt nem értem Andi! Ki és miért tenne ilyet? Meg milyen méreg hat
hónapokig?
- Ez nem más, mint a ZV1-es szérum, amit a szövetségnél
fejlesztettünk ki a fertőzés visszafordítására, sajnos azonban csúfos
kudarcot vallottunk, mivel épp ellentétes hatást értünk el. Nem csak a
fertőződött géneket ölte meg, hanem minden sejtet lassan, de biztosan
elpusztított. Nem találtunk rá gyógymódot. Éppen ezért
megsemmisítettük a készleteket. Ezek szerint, nem mindet. Talán a
rosszban az a kicsi jó, hogy az idegrendszer fájdalomért felelős sejtjeit
öli meg elsőként. Nem érez, és nem is fog érezni fájdalmat. Sajnálom,
Ell!
Andi szájából ezek a mondatok felérnek egy hidegzuhannyal és
mélységesen letaglóznak. Már majdnem kifakadok, hogy ez nem lehet
Andi, biztosan tévedsz, de sajnos tudom, nem mondaná, ha nem így
lenne. Kimondhatatlan szomorúságot, fájdalmat és tehetetlenséget
érzek. Érzem, feszít belülről, nyomja szívemet, lelkemet. Nem tehet
velem ilyet a sors. Tehetetlenségemben nem tudok mást tenni, mint
szabad utat adok fájdalmamnak és könnyeimnek, miközben apumhoz
térdelek és kezeimbe veszem vékonyka csuklóját.
- Ki tette ezt kapitány? – kérdezem kis idő elteltével, immár bosszúra
szomjazó lelkem által vezérelve.
- Ell kisasszony… - kezdene bele a kapitány, de épp ekkor, apum
magához tér és hozzám szól.
- Te vagy az kislányom? – kérdi halkan, de összeszedetten.
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- Igen, én vagyok az apa! – szólok hozzá és újfent nem tudok
parancsolni könnyeimnek.
- Hogy kerülsz ide manócskám? Itt veszélyben vagy! – mondja
szigorúan és mélyen a szemembe néz. – Menj el, ne maradj itt!
- Nem tehetem apa, hiszen érted jöttem. Átverekedtük magunkat még
az aknazáron is, hogy itt lehessünk. – válaszolom és megszorítom
kezemben tartott kezét.
- A többiekkel jöttél? A csapatoddal? Gimmel, Andival, Petivel,
Robival és Gabival?
- Igen velük! Tudhatod, sosem hagyjuk magára a másikat. –
válaszolom kényszeredetten mosolyogva.
- Helyes! Nagyon figyelj arra, amit mondani fogok kicsim! – szól
hozzám, miközben most ő szorítja meg az én kezemet. – Hamarosan
én elmegyek, feltételezem Andika már közölte veled.
- Nem apa, mindent me… - mondanám, de a szavamba vág és
folytatja.
- Hallgass végig lányom! – mondja szigorúan és ellentmondást nem
tűrően.
- Rendben apa! Hallgatlak! – válaszolok szemlesütve.
- Kislányom! Szóval én hamarosan elmegyek, de tudnod kell néhány
dolgot, amik nagyban befolyásolják az életedet. Itt nagy veszélyben
vagy, mert rád és a társaidra vadásznak a fertőzöttek. Úgy hiszik, ti
vagytok a kulcsa az aknazárból kivezető útnak. Mindent be fognak
vetni és semmitől sem fognak visszariadni, hogy megtörjenek
benneteket.
- Tudom apa! Sajnos, ismerjük mi is a fertőzötteket és azt, hogy mire
képesek. Ne aggódj, nem fognak megtörni minket. Apa! Tudod ki
volt, aki megmérgezett? – kérdezem, és kezem ökölbe szorul.
Valami láthatóan nincsen rendben, mert édesapám szeme könnybe
lábad és elfordul, hogy ne lássam gyengeségét. Kezd valami fura
borzongás átjárni, mert úgy érzem, nem fogok örülni a hírnek.
- Apa, mondd kérlek, ki tette ezt veled? – kérdezem újfent, immár
nyomatékosabban.
- Kicsim sajnálom, hogy én vagyok a rossz hír hozója, de aki ezt tette
velem, és aki a fertőzöttek vezére, nem más, mint – mondja és látszik
rajta, gondolkodik befejezze-e a mondatott vagy sem, még végül
mielőtt kimondhatná, elveszíti eszméletét.
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- Ell, jelentkezzetek! – hallatszódik a rádióban Gim aggódó hangja,
ami hirtelen feledteti velem apum befejezetlen mondatát.
- Mond! Mi a baj Gim? – kérdezem, mert hangjából kiolvasható, hogy
valami nagyon nincsen rendben.
- A Turul drónjai mindjárt beérnek benneteket. Siessetek befelé a
bázisra. Nincs sok idő. Az érzékelők azt jelzik, hogy fel vannak
fegyverezve.
- Mennyi időnk van? Hány drónra számíthatunk?
- Talán tíz perc! Az érzékelők szerint négy közeledik. Mi
felgyorsítottuk a bejutást a bázisra. Angyal aktiválta a fegyvereket, de
ti még a hatókörön kívül vagytok. Siessetek! - mondja izgatottan.
- Sietünk! Gondoskodjatok az emberekről. – szólok Gimnek és kérdőn
a kapitány felé fordulok. – Kapitány? Mióta rendelkeznek
fegyverzettel a Turul drónjai?
- Ell kisasszony a fertőzöttek alakították át őket. Képesek vegyi,
biológiai és akár nukleáris robbanóanyagokat is hordozni. – válaszol a
kapitány.
- A francba bele! – káromkodom el magam dühösen, miközben azon
jár az agyam, vajon hogyan jöttek rá a fertőzöttek, hogy a menekültek
itt vannak. Hónapok óta úton vannak, miért csak most támadják őket?
Vagy esetleg a feléledt bázis vonzotta ide őket? Mindegy már. Nincs
jelentősége. Viszont ideje összekapnunk magunkat és biztonságba
helyezni a menekülteket.
- Andi! – szólok hozzá, miután összeszedem gondolataimat.
- Mond babám!
- Kérlek, figyelj apumra meg a többi sérültre. Vidd mihamarabb
biztonságba őket. Mi addig a kapitánnyal és csapatával lemaradunk,
hogy magunkra vonjuk a drónok figyelmét.
- Rendben Ell! Vigyázzatok magatokra! – válaszol Andi és máris
átveszi az irányítást a sérülteket szállító karaván felett.
- Kapitány! Tudom fáradtak és szívesen pihennének, de ezeknek az
embereknek csak mi segíthetünk. Csak mi vagyunk nekik. – szólok a
kapitányhoz.
- Tudom kisasszony!
- A fenét kisasszony! Hívjon Ellnek, mint mindenki más! – teremtem
le a kapitányt mérgesen.
- Rendben Ell! Akkor engem szólíts Gyurinak! – szól mosolyogva,
miközben a kezét nyújtja.
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Miután kezet rázunk, megbeszéljük maroknyi csapatunkkal a szedettvetett haditervünket. Nem sok esélyünk van a drónokkal szemben,
hacsak nem tudjuk lecsalogatni őket földközelbe. Úgy döntünk, hogy
kissé lemaradva a karavántól, bevárjuk őket és magunkra vonjuk a
figyelmüket. Talán kis szerencsével nyerünk annyi időt, hogy a
sérültek is elérjék a bázist, vagy legalább a bázis fegyverzetének a
hatósugarát. Pár perc telhet el, mire meghaljuk a drónok jellegzetes
hangját. Csapatunk szétszóródik és várjuk a megfelelő alkalmat a
támadásra. Mint minden terv, így ez is addig működik, míg az
ellenség felül nem írja. Nagy valószínűséggel a drónok hő követővel
lettek ellátva, mivel amint lőtávolba érnek, azonnal gépágyúikkal tüzet
nyitnak. Az első hullámot sikeresen átvészeljük a hatalmas fák törzse
mögötti fedezékünkkel. Amint elsuhannak felettünk, láthatóvá válnak
a hasukra szerelt taktikai rakéták. Ugyan kicsik ezek a rakéták, de
mérnöki pontossággal csapódnak be. Még a drónok a fordulót
csinálják az újabb csapásméréshez, jó lesz megtudnom, merre járnak
Andiék.
- Andi! Jelentkezz! Hogy álltok, merre jártok? – kérdezem szinte
kiabálva a rádióban.
- Vagyok! Minden rendben Ell? Halottuk a géppuskák hangját. Jól
vagytok? – kérdezi aggódva Andi.
A fene majd megesz, amiért nem a kérdésemre válaszol, hanem
felőlünk érdeklődik, de hát Andi ilyen és nem tudom, illetve nem is
akarom megváltoztatni. Jobbnak látom, ha válaszolok kérdésére.
- Jól vagyunk, de már nem sokáig, ha nem mondod meg gyorsan,
merre jártok a sérültekkel? – válaszolok vissza kissé ingerülten.
- Okés, Ell! Gim szerint, már a bázis fegyvereinek a hatósugarában
vagyunk. Pár perc és elérjük a bázist. – mondja kapkodva és kissé
hadarva a rádióba.
- Szuper Andi! Haladjatok, nemsokára mi is csatlakozunk! válaszolok, majd megszakítom az adást.
Csakis egy lehetőségünk marad. Szégyen ugyan a futás, de ilyen
esetben több mint hasznos. Amint ezek a drónok visszatérnek
majdnem biztos, hogy bevetik a rakétáikat. Ahogy kigondolom, már
meg is hallom a támadásra kész drónok hangját.
- Futás mindenki! Cikkcakkban haladjatok, ahogy az akadémián
tanultátok. Ne tudjanak bemérni. – kiabálok torkom szakadtából a
többieknek.
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Futásnak eredünk a sűrű aljnövényzettel tarkított erdőben. Az
életünkért futunk, ehhez kétség sem férhet. Tisztán hallom a rakéták
indításának zaját, majd érzem a nem messze tőlem felrobbanó töltet
légnyomását, ami a szó szoros értelmében egy fához vág. Négykézláb
próbálok magamhoz térni a légnyomás és ütés okozta sokkból, amikor
látom, hogy a drónok lényegében zárótűzzel felszántották előttünk az
erdőt. Minden erőmet össze kell szednem, hogy talpra tudjak állni és
számat nagyra nyitogatva próbálom füleimből elűzni a zúgást és újra
hallani. Futólag áttapogatom magam, nem ért-e súlyosabb sérülés és
megkönnyebbülve konstatálom, hogy semmi komoly. Jó néhány
csúnya felületi horzsolást ugyan begyűjtöttem, de azok nem vészesek.
Körbetekintek és látom, amint kis csapatunk tagjai szintén próbálnak
magukhoz térni.
- Mindenki megvan? – kiáltom el magam és örömmel veszem
tudomásul, hogy a kapitánynak kutya baja.
Jönnek a válaszok szépen sorban és hihetetlennek tűnik a rakéták által
végzett pusztítást látva, de mindenki jól van.
- Rendben emberek! Haladjunk! El kell érnünk a bázis hatósugarát,
vagy itt pusztulunk. – kiáltom el magam, és immár csoportba verődve
a karaván által kitaposott ösvényen futásnak eredünk.
Fegyvereinket kezünkben tartva haladunk, amikor újra meghalljuk a
drónok hangját, amint támadásra készülnek. Az ösvény egy kis kanyar
után pont egy tisztásra vezet. A rohad életbe, fut át agyamon a
gondolat, szuper, ott olyan tiszta célpontot fogunk nyújtani, hogy még
egy zöldfülű is leszedne minket. Nincs más választásunk, csakis előre
mehetünk.
- Siessünk, mihamarabb haladjunk át a tisztáson. – szólok a
többiekhez és felgyorsítom lépteimet.
El kell ismernem, a szövetség nem csak belőlünk faragott kiváló
katonákat, hanem a kis csapatunkat alkotó összes emberből. Kitartóan
és elszántan futnak, még az éhezéstől legyengülve is. A tisztás
közepén járhatunk, amikor visszatekintve meglátom az érkező
drónokat. Nos, itt a vég szalad át agyamon a felismerés és tisztán
hallom a rakéták indítását, majd az azt követő robbanásokat, mégis
meglepődve tapasztalom, hogy még mindig életben vagyunk. Újra
magunk mögé tekintek és már, csak a megsemmisült drónok
darabjainak zuhanását látom. Mi a fene történt? Mitől semmisültek
meg? Rohanásunk közepette újra magam elé tekintek és meglátom
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társaimat, amint kezükben rakétavetőkkel előbukkannak a tisztás
túloldalán lévő fák oltalmából.
- Úgy gondoltuk babám, elkél a segítség! – szól Gim, arcán a tőle
megszokott kaján vigyorral.
- Hát nagyon örülök nektek! Jó, hogy jöttetek, már azt hittem itt a vég,
és kampec! – szólok hozzájuk a futástól lihegve, de mosolyogva.
- Gyertek! Menjünk be a bázisra. – szólal meg Gim, és mindannyian a
többiek segítségére sietnek.
- Mindenki biztonságban van? – kérdezem, miközben folytatjuk
utunkat és már látjuk a bázis bejáratát.
- Igen Ell! Mindenki! Angyal és a robotok már gondoskodnak róluk.
Kapnak enni, inni és elkezdték ellátni a sérülteket. – válaszolja Gim.
- Andi! Apum, hogy van? – kérdezem, és lelkem mélyén félek a
választól, mert nem biztos, hogy túlélte ezt a rohanást.
- Ell! Még életben van, de fokozatosan romlik az állapota. Megkértem
Angyalt, ha tudd valami kezelést rá, segítsen rajta. Sajnos, én már nem
tudok! Ne haragudj! – válaszolja szemlesütve, szégyenkezve Andi.
- Nem kell elnézést kérned babám! Te vagy a Föld legjobb orvosa és
tudom, mindent megtennél és megteszel érte, de halandók vagyunk és
ezt nekem is el kell fogadnom. – válaszolom, és nagyon büszke
vagyok erre a csodálatos lányra.
A bázisra beérve, első dolgom, apum felkeresése. Sajnálatos módon,
Angyal sem tud semmi olyan kezelést, ami vissza tudná fordítani ezt a
folyamatot, így ugyan keserű szívvel, de kényszeredetten beletörődöm
az elkerülhetetlenbe. Apum ágyánál ülök és boldogság járja át
lelkemet, mert a sors legalább azt megadja nekem, hogy itt lehetek az
utolsó óráiban vele és foghatom immár törékeny kezét. A kapitány és
kis csapata, valamint társaim megérkeznek a gyengélkedőbe.
Körbeállják apum ágyát és csendben osztoznak fájdalmamban.
- Te vagy az manócskám? – szól hozzám apum, miután magához tér.
- Igen én vagyok! – válaszolok meghatódva és boldogan, hogy
halhatom még a hangját.
- Örülök, hogy itt vagy és jól vagy kislányom.
- Hidd el apu, én is nagyon örülök. Viszont lenne egy kérdésem.
- Mond csillagom!
- Apu! Ki tette ezt veled? Ki mérgezett meg? – kérdezem és bízom
benne, immár végre választ kapok elmémet régóta foglalkoztató
kérdésemre.
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- Kicsim! Sajnálom, de meg kell tudnod az igazat. – válaszolja és
szemei könnybe lábadnak.
- Mond apa, ki az, aki ezért felelős? – kérdezem egyre izgatottabban.
- Attila! Ő mérgezett meg és ő vezeti a fertőzötteket. – mondja apum,
és szemeiben látszik az őszinteség és sajnálat, amiért így kell
megtudnom a valóságot. – Ne haragudj rám kislányom! Tudom ez
számodra nem jó hír.
Mintha kirántanák alólam a talajt úgy ér a hír. Hirtelen gondolkodni
sem tudok. A düh a kétségbeesés és a kétkedés zűrzavaros érzése
keveredik bennem. Attila? Pont ő? Hogyan és miért? Az eszem
elhiszi, amit apum mond, de a szívem nem akarja. Döbbenten és
kábán akár egy narkós, kérdőn tekintek a kapitányra és társaira, akik
igenlő bólogatása egyértelművé teszik apum szavait. Gondolataim
cikáznak és lelkemet elárasztja a mérhetetlen harag, gyűlölet és
bosszúvágy.
- Kapitány? Attila a felelős az atomfegyverek bevetésért is?
- Igen Ell! Sajnos, azt kell mondanom igen! - válaszolja Gyuri és
látszik rajta, hogy átérzi fájdalmamat és dühömet. – Ell! Amennyire
mi tudjuk, Attila egy évekkel ezelőtt kidolgozott tervet követ. Lehet,
hogy nevetségesen hangzik, de valamiféle újjászületésben hisz és
abban, hogy a múltban történtekért elégtételt vesz rajtatok. Nem
véletlenül jelentkezet a Turulra. Ő volt a fertőzöttek beépített embere a
szövetségben. Mint kiderült, tiszta szívéből gyűlöl benneteket és
legfőképpen téged Ell.
- Kicsikém! – szól hozzám apum. – Nem tudom, hogy válhatott
ilyenné Attila, de kérlek vigyázz vele! A vesztedet akarja. Elment a
józan esze. Soha ne feledd, nagyon szeretlek angyalkám! – mondja,
majd megszorítja kezem és mosolyra húzódó ajkait elhagyja élete
utolsó lehelete.
Érzéseimnek nem tudok parancsolni és hangos zokogásban török ki,
miközben apum mellkasára hajtom fejemet. Egy napon veszítem el azt
a két embert, akik a legtöbbet jelentenek számomra. Fájdalmamban
legszívesebben ordítani tudnék, mégsem teszem. Úgy érzem,
összetörök a rám nehezedő teher súlya alatt. Apum halála miatt érzett
keserűségemet lassan felváltja az Attila iránt érzett mérhetetlen
gyűlöletem. Gyűlölöm, mint azt az embert, aki felelős apum és milliók
haláláért és gyűlölöm, mint nő, akit kihasznált saját céljai elérésének
érdekében. Ha itt állna előttem, isten bizony saját kezűleg tépném ki a
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szívét. Bár utunkat akár be is fejezhetnénk és visszatérhetnénk a
Földre, most úgy érzem, ez nem az a pillanat. Egy újabb háború
előszele kezd kibontakozni és esküszöm az élő istenre, hogy ugyan
nem én kezdtem, de én fogom befejezni. Addig nem nyugszom,
ameddig csak egy fertőzött is életben lesz a galaxisban. Apum
élettelen testét átkarolva és könnyeimmel küszködve, nem marad más
érzés bennem, csak a bosszú, a kíméletlen, kegyetlen bosszú, Attila és
a fertőzöttek iránt. Megváltoztam, érzem minden porcikámban.
Eszembe jutnak Ahmed szavai, és immár összeáll a kép. Érzem,
visszatér erőm és életemben először biztosan tudom, mi az életünk
célja. Reménykedem, hogy nem vallunk kudarcot és személyesen,
saját kezűleg küldhetem át Attilát a másvilágra.
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