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TISZTELT OLVASÓK!
A regényeket két csoportba szokták osztani; az egyikbe a
valóságról szólók kerülnek,  a másikba azok, melyek ép-
pen ellenkez leg, nem valóságos dolgokról mesélnek.ő
Ha a szerz  nem képes dönteni, tudományos-fantasztikuső
regénynek nevezi m vét.ű
Ha a szerz  még kevésbé tud dönteni, a könyvet ka-ő
landregénynek nevezi.
De ha még ezután is vannak kétségei - csak egy kiút
marad számára. Ezt írja a könyv címlapjára:
A   HOSSZÚ   ÁLOM
Regény hat fejezetben

ELS  FEJEZETŐ
avagy
Elkezdeni könnyebb, mint befejezni
- Örrvendek... rroppant mód... örrvendek...
megvirradt... reggelrre... ébrredtünk...
párr perrc és... korrtyolhatsz... hörrpenthetsz...
korrgás kél... merrt márr oly... rrég ettünk.
Rághatsz most... étvágyrra gerrjedve...
bárrmennyit... nem lesz majd... terrhedre.*
A számítógéppel vezérelt robot kis szünetet tartott, mint-
ha lélegzetet venne, és egy hanggal magasabban kiáltotta:
- Az étel nem növeli súlyodat!
- Ferenc, ki programozott be már megint ilyen osto-
bán? - kérdezte dühösen Ela, és felült. De el bb kitépteő
a robot fémcsipesz ujjai közül a takaróját.
- Janek úrr ... gondolván javamrra ...
állított... rrá rrímes... prrogrramrra...
negyven nap ... ébrrenlét... vagy álom ...
én rrendbe ... rrímekbe ... danálom.
- Meg kell bolondulni! - jajdult fel a kislány. - Ez a
vakáció is jól kezd dik! Drágalátos öcsém igazán foglalkoz-ő
hatna mással is, mint robotok átprogramozásával. Tavaly
egész id  alatt "nagyságos kisasszonynak" szólítottál, aő
mamát meg "méltóságos asszonyomnak"! Kés bb "sápadt-ő
arcú leányzó" lettem, most meg ezek a versek... Szörny !ű
Hát nem az a legszörny bb dolog a világ rben, ha az em-ű ű



bernek öccse van?
* A robotot Rigó Béla programozta át magyar nyelvre
- Várrhatsz még... rrémít ... bajokrra...ő
gondolj a ... meteorr... rrajokrra...
rrobbanó... csillagok... képérre...
megrrepedt... atommag... rrémérre...
világunk... hol derrmed... hol rrobban...
öcséddel... kevesebb... gondod van
- felelte a gép lámpáit villogtatva.
- Ráadásul szokás szerint ellenem hangolta a robo-
tot - mormolta magában Ela, de hangosan így felelt: -
Jól van, jól, megyek már!
A robot megfordult és kigurult a konyhába.
"Nem szabad neki ostoba kérdéseket feltennem - gon-
dolta a kislány -, mert különben verses erkölcsnemesítő
el adásokat fog tartani... De kár, hogy megint elfeledkez-ő
tem a programozási határid r l!"ő ő
Ez már évek óta így ment. Apának nem sok ideje volt,
az egyszer bb otthoni munkákat Janekra bízta. Janek sza-ű
bályozta a holotévét,  kapcsolta be a tisztító- és szell z -ő ő ő
berendezéseket, no és -  programozta Ferencet.ő
Kezdetben az R-1-es háztartási robotok szokásos mun-
kaprogramját irányozta el , de kés bb egyre újabb és újabbő ő
ötletei támadtak; a végén már az egész családnak elege lett
bel le. Minden alkalommal fogadkoztak, hogy a legköze-ő
lebbi programváltáskor k állítják be a robotot, és nemő
hagyják, hogy Janek ismét belekontárkodjon - de a sok
munkában aztán megfeledkeztek a dologról, és egy szép
napon Ferenc megint csak új szöveggel kápráztatta el ket:ő
"Milady, a reggeli feltálaltatott" vagy "Légy üdvöz, gyer-
mekeid atyja - ímhol a früstök!"
Technikai okokból nem volt érdemes ilyenkor programot
cserélni, és a dolog úgy maradt a következ , rettent enő ő
hosszúnak t n  negyven napra. A gép remekül m ködött,ű ő ű
elkészítette az ételeket, udvarias és rendszeret  volt, min-ő
den egyértelm  utasítást teljesített - csak a stílusa...!ű
Janek a szemrehányásokra csak ezt felelte:
- A stílus maga az ember! A mi Ferencünk rólunk állít
ki bizonyítványt!
Csak a Flóra nénivel történt eset feszítette túl a húrt.
Flóra néni reggeli után robbant be hozzájuk.
- Isteni! - kiáltotta, és belevetette magát az egyik fo-
telba. - Istenien nézel ki, drágám! Mármint a korodhoz ké-
pest persze - tette hozzá kritikus pillantást vetve a ma-
mára. - A gyerekek miért nincsenek még az iskolában?
Ahá, persze! Szünid  van... No, szóval mit is akartamő
mondani? És hol van Al? Már elment az Intézetbe? Alig-
hanem t láttam a tet n... egy zajos aviokopterbe szálltő ő
be. A tiétek? Érdekes, miért startolt Al olyan gyorsan? Nem
tudott várni, hiszen látta, hogy éppen landolok? No, de
hagyjuk... Ela hány éves is tulajdonképpen? Tizennégy
vagy tizenöt? Tizennégy, szép nagy lány. Én az  korábanő
fiatalabbnak látszottam...
- Bumm! - mondta hangosan Ferenc, "aki" éppen a
gyümölcsöstálat hozta be.
- Mit   recseg   ez   a   masina?   -   csodálkozott   a   néni.
- Ahányszor csak nálatok vagyok, ez a robot mindig abnor-
málisan viselkedik. Meg kéne javíttatni! No, és a neve!
Egy robotot lehet Maxnak, Rexnek, Ixnek nevezni - de
Ferencnek? Nálam ilyesmi elképzelhetetlen volna...
- Bumm! - dörögte a gép még hangosabban, mint az
el bb.ő



- No, ugye! - diadalmaskodott a néni. - Nyilván el-
romlott! Nem tudom megérteni, drágám, hogyan élhetsz
egy ilyen házban. Szegénykém...
- Bumm, bumm, bumm! - kiáltotta Ferenc szaporán;
az asztalra tette a gyümölcsöstálat, és gúnyosan pislogtak
a lámpái.
Mama elpirult szégyenében, zavartan mondta:
- Ez egy kit n  önszervez  gép, de Janek tegnap vál-ű ő ő
toztatott a programján, és biztosan elrontott valamit. Fe-
renc - fordult a robothoz -, szüntesd meg a zavarok for-
rását!
- Nem is értem ... - kezdte a néni, azt akarta mondani:
"nem értem, hogyan lehet egy gyerekre bízni ilyen fontos
feladatot" - de nem tudta befejezni. Szörny  dolog tör-ű
tént. Ferenc a leghosszabb csipeszkarjával elkapta a néni
derekát, felemelte a leveg be, az ajtóhoz gördült, kinyitotta,ő
aztán kitette a nénit a tet re, gondosan becsukta az ajtótő
és megállt mellette.
A man ver közben a néni azt rikácsolta:ő
- Hát ez megtörtént! Ez lázadás, lázadás! Ó, mit kellett
megérnem!
Mama és Ela a rémülett l bénultan nézték az ítéletvég-ő
rehajtást. Janek a szobájában volt, de a zajra berohant, és
rászólt Ferencre, hogy azonnal engedje vissza Flóra nénit
a szobába.
Ferenc jól nevelten végrehajtotta a parancsot, és Flóra
néni bejöhetett a lakásba; de nem lépte át a küszöböt, míg
"azt az rült robotot", ahogy mondta, be nem zárták aő
konyhába.
Janek nem akarta ugyan beismerni, mit is jelentenek
azok a rejtélyes "bummok", és zavarosan magyarázgatta,
miféle programot ültetett ezúttal szegény Ferencbe, de a
mama olyan pillantást vetett rá, hogy az egy kiadós fejmo-
sással is felért, és tovább beszélgetett a nénivel. Szerencsére
Flóra nénit soha nem kellett beszélgetésre noszogatni. Alig
tért magához az iménti ijedelemb l, máris folytatta:ő
- Vegyek be talán valami nyugtatót? Bár tulajdonkép-
pen máris megnyugodtam. Remek természetem van, ked-
ves Évám, soha nem idegeskedem, és nem szeretem a plety-
kát sem. Más az én helyemben azonnal értesítené a Gép-
ellen rz  Intézetet, de én inkább azt szeretném, ha a dologő ő
köztünk maradna. Végül is, Aleksander remek szakember,
és biztosan elintézi a dolgot...
A gyerekek csendben kikullogtak a szobából.
- Majd meglátod, mi lesz a vége - suttogta Ela baljós-
latúan. - Az egész közeli és távoli rokonságot bejárja a hír,
hogy emberre uszítottuk a robotot.
- Azon töprengek, hogyan kerülhetett rá sor - morfon-
dírozott Janek.
- Hát csak töprengj - mondta Ela csipkel dve -, mertő
ez apát is biztosan érdekelni fogja.
- Meséld csak el az elejét l, hogyan folyt le az a be-ő
szélgetés - kérte Janek.
Apa délután jött haza az Intézetb l, és szabályos nyomo-ő
zásba kezdett.
- Nos, Jan, édes fiam - kezdte olyan lágy hangon, hogy
a hideg futott végig a fiú hátán -, hát milyen is az a prog-
ram?
Janek lehorgasztotta a fejét. Itt minden mellébeszélés ki-
látástalan.
- Hazugságdetektor - vallotta be.
- Micsoda?



- Hazugságmér . Olyan készülék, amelyik felfedez min-ő
den hamis állítást. Az egymást követ  hazugságokat aő
"bumm" szóval jelzi, a harmadik hazugság után pedig azt
mondja a robot: "bumm, bumm, bumm!" Elát akartam
vele bosszantani, hogy ne beszéljen össze annyi ostobasá-
got... Ezért szereztem egy különleges szerkezetet, ez az
emberi hangban felfedezi a hazugságot. Azt hittem, úgy-
is csak Ela fog lódítani olykor-olykor...
- Értem. - Apa kutatóan nézett a fiára. - Hazugság-
detektor, azt mondod. Tehát a robotnak ki kellett volna
dobnia a lakásból szerencsétlen n véredet egy-egy meg-ő
gondolatlan szó miatt. Szép kis testvér vagy!
- Az nem úgy volt, apa! A néni kidobására szóló paran-
csot a mamától kapta Ferenc - tiltakozott Janek hevesen.
Mama meglep dött:ő
- Semmi ilyesmit nem mondtam!
- Hogyhogy nem? - kérdezte Janek szemrehányón. -
Hiszen azt mondtad a robotnak: "Szüntesd meg a zavarok
forrását!" Márpedig a zavar forrása Flóra néni volt. Ha csak
azt mondtad volna neki, hogy "hagyd abba", vagy "ne szólj
többet" - de így!
- Én azt hiszem - szakította félbe apa -, az lesz a leg-
jobb, ha a mama meg én is megszüntetjük a mi zavaraink
forrását. Szünid  van, és két hónap alatt ezernyi ilyen za-ő
vart gondolnátok ki! Rögtön intézkedem!
Janek és Ela kétségbeesetten néztek össze.
- Hát én miért? - jajdult fel Ela. - Hiszen semmit sem
csináltam!
- A képzel er  a természet csodálatos ajándéka - mond-ő ő
ta mama -, de ha valaki azt meséli, hogy a szüleinek ott-
hon igazi televíziójuk van...
Ela meglep dött:ő
- Én mondtam volna ilyesmit? Lehetetlen.
- Barbara, a legjobb barátn d ma ideszólt videotelefo-ő
non és könyörgött, hadd nézze meg a televíziónkat.
Ela vállat vont.
- Barbara rettent en naív, mindent komolyan vesz. Hi-ő
szen mindenki tudja, hogy televíziók már csak a múzeu-
mokban vannak. Mit feleltél neki?
- Hogy mi is elküldtük a miénket a múzeumba.
A kislány meghatódott.
- Kösz, mama, megmentetted a becsületemet!
Janek felháborodottan nézett a n vérére.ő
- Állandóan hazudik - mondta. - Ez valami betegség!
Nem kellene   megvizsgáltatni?   Olyan   könnyedén   lódít,
hogy még a hazugságmér t is megtéveszti!ő
- És ez az én öcsém! - sziszegte keser en Ela. - Azű
anyám megvéd az irigy világtól, de az öcsém...!
Csöppet sem egyszer  az ügy. 2059-ben szünid re küldeniű ő
a gyerekeket - ez nagyon bonyolult feladat.
Vannak, akik úgy vélik: ha a gyerekek kalandokra vágy-
nak, egyszer en be kell ket zárni egy szobába, ahol holo-ű ő
vízió van. Hiszen a holovízió már teljesen valóságh  ké-ű
pet ad. A jelenségek méretei és színei ideálisan valószer ek,ű
az ember éppen úgy láthat naplementét a tenger felett,
mint hóval borított hegyeket, napozhat is a nem létező
napsütésben, vagy didereghet a hóviharban.
Elektronikus számítógép segítségével be lehet progra-
mozni a holovíziót úgy, hogy vívhatunk véres harcot aaz
indiánokkal, vagy labdarúgó-mérk zést tetszés szerinti csa-ő
pattal, kedvünkre bálozhatunk, akár bálkirályn vé vagyő
bálkirállyá is választhatnak bennünket; krokodilvadásza-



ton vehetünk részt a Níluson, vagy elutazhatunk valami-
lyen távoli, rejtélyes bolygóra...
Sajnos némely szül  ellenzi a holovíziót. Nem is okő
nélkül, úgy vélik, hogy a gyerekeknek igazi emberekkel
kellene találkozniuk, képzelt nehézségek helyett igazi prob-
lémákat kellene legy zniük. Azt állítják, hogy az ilyenő
"élet" - ahol minden veszély elmúlik az utolsó pillanatban
(az indiánok nyílvesszei és tomahawkjai, a krokodilok fog-
sora, a kardcsapások tíz centivel orrunk el tt köddé fosz-ő
lanak) - nem készítheti fel a gyerekeket a mindennapok
kemény, igazi eseményeire.
El fordult  olyan  eset,  mikor  egy  holovízióhoz szokottő
gyerek nem ugrott el egy közeled  autó el l, azt hitte, úgy-ő ő
is szétfoszlik a látvány, miel tt hozzáérne!ő
Így aztán a tiltakozások ellenére ezt a szórakozást ész-
szer  keretek közé szorították, és a gyerekek csak családiű
körben kapcsolhatták be a holovíziót.
A tudomány azonban, f leg a történelemoktatás sokatő
nyert ezzel a találmánnyal. Mindenki jóval könnyebben
emlékezetébe vésheti, kik voltak a fáraók, ha töltött már
néhány órát a legújabb kutatások alapján újjáalakított fá-
raókoronázási szertartáson.
Janek és Ela már túl nagyok voltak ahhoz, hogy kis-
gyerekek módjára a holovízióban üldögéljenek, de azt ter-
vezték, hogy a szünid ben azért egy-két m sort megnéz-ő ű
nek majd. Ehelyett most valamiféle szám zetésnek nézhet-ű
nek elébe!
- Világos. Összeesküvést sz nek - mondta Janek Elá-ő
nak este, amikor aludni mentek. - A szüleink egyedül akar-
nak maradni, és kil nek bennünket, akár a Holdra is.ő
- Nem bírom a Holdat! - kelt ki magából Ela. - Mi-
kor három évvel ezel tt ott voltam úttör táborban, azt hit-ő ő
tem, belebolondulok. Krátert l kráterig rohantunk sz k éső ű
fojtogató szkafanderekben, a vezet nk meg egyre csak aő
holdkutatásról tartott kisel adást.ő
- Kalandok a Holdon - pukkadt ki Janek. - Bárhová
inkább elrepülnék, de a Holdra...! - Dögunalmas, óvodá-
soknak való.
- Miattad van az egész - jegyezte meg a n vére rossz-ő
májúan, és aludni ment.
Aleksander Zborowski doktor tizenegy éve dolgozott a Krio-
géniai Intézetben. Nem voltak ezek könny  évek. A kriogé-ű
nikusok kutatásai az egész húszmilliárd f s emberiségető
szolgálták, a lengyel tudósok pedig ebben a tudományág-
ban vezet  szerepet játszottak. Rengeteg megrendelésükő
volt, hisz a h mérsékletcsökkentés csodálatos módszer aző
élelmiszerek tartósításában, bonyolult m téteknél, a fémekű
vezet  képességének növelésére és a m emlékvédelem-ő ű
ben is.
Ela és Janek édesapja kidolgozott egy módszert arra, ho-
gyan lehet háziállatokat több fényévnyi távolságra lévő
bolygókra szállítani, és ezen a téren szép sikereket ért el.
Az utat a borjak és malacok jéggé fagyva tették meg, az-
tán átjutottak a 0-24-es kiolvasztón,  és b gve-visítozvaő
hancúroztak újra a távoli bolygók legel in, ahol más szak-ő
emberek közben már a földihez hasonló légkört teremtet-
tek.
Aztán Zborowski doktort el léptették, és az emberek be-ő
fagyasztásával és kiolvasztásával foglalkozó csoport veze-
t je lett. szintén szólva inkább a kiolvasztás okozott mégő Ő
gondot, mert a fagyasztáshoz már régóta értettek.
A 2000-dik év után befagyasztott emberek kiolvasztása



sem jelentett már semmiféle nehézséget; a dolog jogi ré-
szét különben a kriogéniai törvénykönyv szabályozta: ki-
nek mikor és hol áll jogában befagyasztatnia magát.
Hibernálták hát a messzi útra induló pilótákat, hogy ne
veszítsenek életidejükb l az rhajó kényelmetlen körül-ő ű
ményei között; hibernálták azt a néhány embert is, akik
még gyógyíthatatlan kórban betegedtek meg. Ilyen évente
kett -három akadt, és persze az egész emberiség számáraő
szenzációt jelentettek. Holovíziós riportokat készítettek ve-
lük, nyilvánosan tárgyalták betegségüket, az orvosok pe-
dig azonnal nekiálltak a megfelel  kutatásoknak, hogy egyő
vagy két év múlva kiolvaszthassák és meggyógyíthassák a
betegeket.
Sajnos azonban mindeddig - tehát 2059-ig - nem si-
került életre kelteni az  1970  és 2000 között kezdetleges
technikával hibernált embereket.
A tudósok hatalmas szenvedéllyel és energiával fáradoz-
tak a kérdés megoldásán, de az eredmények igen szerények
voltak.
Nem sikerült megmenteni néhány amerikai milliomost,
sem azokat a politikusokat, akik hasznos életük végén te-
metés helyett a jégszekrény mellett döntöttek.
Nagy nehézségek árán életre keltettek egy pilótát, akit
1997-ben hibernáltak egy kísérleti nukleáris aviokopter fel-
robbanása után - tulajdonképpen ez volt a Zborowski-cso-
port egyetlen sikere.
A doktornak a kutatómunkán kívül más gondjai is vol-
tak. Míg nem lett f nök, el sem tudta képzelni, milyen kel-ő
lemetlen dolog f nöknek lenni...ő
Most éppen megpróbált valahogy kitérni Pacula tanár-
segéd el l, aki makacsul támadta:ő
- Doktor úr, el ször is, már huszonöt éves, teljes jogúő
állampolgár vagyok,  másodszor,  szép  eredményeim  van-
nak a munkámban, harmadszor, az Intézetben már majd-
nem mindenki kapott kiutalást, negyedszer, a szakszerve-
zet is a lehet  legjobb véleményt állította ki rólam...ő
- Értem, Karol úr,  értem - próbált menekülni doktor
Zborowski -, és teljes mértékben támogatom is a kérelmét,
de ön is megértheti, hogy a keret kimerült...
- Az ön számára bezzeg volt keret - sziszegte dühösen
Pacula tanársegéd.
- Én tizenöt évvel ezel tt kaptam a kiutalást - felelteő
kicsit megbántottan Ela és Janek apja -, és én akkor már
harmincöt éves voltam, ön pedig nem képes várni még egy
évig?
- Doktor úr, engem már   három   éve   hitegetnek, hol
ezzel, hol azzal. Ha ön, mint felettesem, odaírná a véle-
ményét...
- Aztán az Elnökségben   jól   bef tenek nekem - mo-ű
rogta Zborowski. - Magához hívat az igazgató, és elkezdi:
"Ön nem tudja, hogy vannak keretek, hogy be kell tar-
tani az el írásokat, hogy megszaporodtak a feltételek?"ő
- Nekem viszont a feleségem rágja a fülemet, minden
áldott nap   ugyanazt   hallom: "Már minden szomszéd-
nak van, a szemben lakók   öt   év alatt már a harmadik
kiutalást kapják, csak az én férjem ilyen tutyimutyi. Az
aviokoptert is te intézted a legtovább az egész kerületben,
a jobb lakásra majdnem egy évig vártunk" - és így tovább
és tovább. Doktor úr, én ilyen körülmények között nem
tudok dolgozni.
- Jól van, jöjjön be kés bb a szobámba, meglátom,ő
mit tehetek - felelte Zborowski megtörten.



- Köszönöm,   nagyon   köszönöm!   -   kiáltotta   Pacula
tanársegéd, és boldogan rohant vissza dolgozni.
Zborowski doktor pedig továbbment a folyosón, és két-
ségbeesetten gondolt arra, milyen hálátlan dolog f nöknekő
lenni. Senki sem szeret olyan dolgokban dönteni, amelyek
miatt kés bb kellemetlenségei lehetnek. A doktor legszí-ő
vesebben elcserélte volna a hatalom egész pompáját, a
f nöki szobát és az automata titkárn t, a tudományoső ő
kongresszusokra szóló elegáns meghívókat, a magasabb
fizetést - a nyugalomért, hogy kutatásait szép csendben
végezhesse.
Sajnos aznap sem tudott könnyen eljutni a laborató-
riumba, melyet a más osztályon dolgozó kollégái gúnyosan
"kriptának" vagy "katakombának" neveztek, merthogy
hosszú sorokban álltak benne a befagyasztott embereket
tartalmazó tartályok.
Zborowski alig tett néhány lépést, máris felt nt a lát-ű
határon az Elnökség tagja,  Irena asszony, a docens.
- A jöv  héten Nairobiba repülsz - mondta. - Szak-ő
véleményre van szükségük.
A doktor csak gyászosan bólogatott.
- És még valami. Tizenöt perccel ezel tt beengedtemő
a szobádba Elát és Janekot. Rád várnak.
- Micsoda? - döbbent meg a szegény tudós. - Hogyan
jutottak be az Intézetbe?
- Én engedtem be ket - felelte nyugodtan Irenaő
asszony -, azt mondták, fontos ügyben jöttek hozzád.
- Köszönöm, de talán jobb lett volna, ha...
- Bizonyára nagyon fontos dologról van szó, ha itt, az
intézetben keresnek.
Zborowski doktornak nagyszer  gondolata támadt.ű
- Rendben van - mondta. - Szóval, itt vannak az én
kis angyalaim. Köszönöm, Irena.
Lenyomta a köpenye zsebére szerelt gombot - ez a ké-
szülék kapcsolta össze a munkatársakkal -, és csak annyit
mondott:
- Pacula tanársegédet hívatom - majd jókedv en belé-ű
pett a dolgozószobába.
- Apu! - rohanta le nyomban Ela. - Szörny  dologű
történt!
- Micsoda?
- Nem utazhatunk el sehová!
- Nocsak, és miért nem?
Ela lélegzetet vett, és folytatta:
- Flóra néni feljelentett bennünket!
- Miket beszélsz, gyermekem?
- Igenis, ma megjelent nálunk egy ember a Gépellen-
rz  Intézetb l,   és   azt   mondta, értesítést kaptak, hogyő ő ő
ebben a lakásban fellázadt egy gép. Alaposan megvizsgálta
Ferencet, utána   pedig   azt   követelte, hogy családunkból
senki se hagyja el a várost két hónapig!
- Ahá, értem - bólogatott apa.
- Pacula tanársegéd - jelentette az automata titkárn .ő
- Jöjjön csak, jöjjön, Karol - örvendezett Apa. - Is-
meri a gyerekeimet, igaz? Ela, légy szíves és ismételd el
a történetet, amit az el bb meséltél.ő
A kislány gyanakodva pillantott apjára és a tanársegéd-
re, de elkezdte:
- Ferenc nev  robotunk tegnap kidobta Flóra nénit aű
lakásból, vagyis tulajdonképpen csak kitette, mert Janek
úgy programozta be,   hogy   mikor   a   mama azt mondta:
"sz�ntesd meg az okot", akkor Ferenc kitette a nénit és



a néni...
- Az, akit kitett? - kérdezte a gyors észjárású tanár-
segéd.
-  Az. Alighanem jelentette a Gépellen rz  Intézetnek,ő ő
onnan kijött egy férfi, és megtiltotta mindnyájunknak,
hogy a vaká... szóval hogy két hónapig elhagyjuk a vá-
rost.
- Pedig önnek, doktor úr, két hét múlva a kongresz-
szusra kell mennie. Hát jól elbántak magával.
- Egy pillanat, Karol. Milyen volt az az ember, Janek?
Janek egy percig lehorgasztott   fejjel   hallgatott, aztán
azt mondta:
- Hát semmi különös. Csak olyan, mint mások.
- Magas, csinos, fekete hajú, kék szem  - vágott közbeű
Ela. - Sárga, narancsszínnel varrott zekéje volt, fehér
nadrágja, fekete puha cip je. Lila aviokopterrel érkezett.ő
- Alighanem ismerem - állapította meg Pacula. - Ná-
lunk is járt, amikor elromlott a ...
- Még egy pillanat - szakította félbe a doktor. - Janek,
ismételd el pontosan, mit mondott az a fekete hajú férfi.
Janek tekintete valahol a cip je orrán pihent.ő
- Hát... hogy maradjunk, ne utazzunk el.
- Mellesleg botrányos, hogy ilyen tilalmat rendelnek
el anélkül, hogy személyesen értesítenék önöket! - cso-
dálkozott Pacula. - Hiszen ilyesmi csak kivételes esetek-
ben fordul el . Ha a gépek veszélyes módon meghibásod-ő
nak, vagy ...
A doktor gúnyos pillantást vetett a tanársegédre.
- Legyen szíves, hívja fel a Gépellen rzési F hivatalt!ő ő
- Azok ott még nem értesülhettek a dologról - mondta
gyorsan Ela. - Az a férfi még elrepült máshová is...
- Hagyd abba - szakította félbe Janek. - Nem járt
nálunk senki. Elrepülünk a Holdra.
- Miféle Holdra? - döbbent meg Karol Pacula.
- Nem volt nálunk senki, apu - ismerte el Ela töredel-
mesen -, de azt hittük, ez az utolsó esélyünk arra, hogy
ne kelljen a Holdra repülnünk.
- A Hold eszembe sem jutott - felelte Apa.   -  Arra
gondoltam, hogy a nagyapáékhoz mennétek el...
- Igazán ? - üvöltötte Janek. - Apu, remek vagy, drága
egyetlen apu...!
- Apuci! - sikította Ela. - Csodálatos!
- No igen, de ez után a szörny  hazugság után nem isű
tudom, mit csináljak - mondta a doktor. - Hiszen úgy ha-
zudtok, mintha könyvb l olvasnátok.ő
- No ugye, mondtam, hogy szükség van arra a hazug-
ságdetektorra - örvendezett Janek.
- T njetek el villámgyorsan, mert agyoncsaplak ben-ű
neteket - jelentette ki az apjuk. - Este majd tárgyalunk.
- Nos, tanársegéd úr...? Még mindig követeli a ki-
utalását? - kérdezte Zborowski, amint Janek és Ela kiro-
bogott az irodából.
Karol Pacula meg volt döbbenve.
- Szóval... ez mind hazugság volt? - kérdezte.
- Nem mind. A robot tényleg elromlott - felelte Zbo-
rowski doktor egy kriogénikushoz ill    h vös   mosollyal.ő ű
- Hallatlan...
- Igen... Nos, támogassam a kiutalási kérelmét?
- Tessék? Ja igen, természetesen, doktor úr.
- Mindazok után, amiket itt látott az imént?
- Ugyan kérem, gyerekes csínytevések...
- Szóval továbbra is kéri a kiutalást.



- Természetesen, természetesen, boldog leszek, ha meg-
kapom.
Zborowski doktor lemondóan sóhajtott, és lediktálta az
automata titkárn nek az Elnökséghez szóló levelet:ő
- Támogatom Karol Pacula tanársegéd kérelmét. Ne-
vezett kett  gyermekre tart igényt. Bár Intézetünk márő
túllépte a számára biztosított kereteket, Karol Paculának
mégis meg kell kapnia ezt a kiutalást, mivel lelkiismeretes
dolgozó, és feltételezem, hogy türelmes apa is lesz. A Krio-
géniai Intézet Kutatócsoportjának vezet je, doktor Alek-ő
sander Zborowski.
Nagyapa és nagymama nagy moszattenyészetet vezetett
egy virágokkal, fákkal, állatokkal teli szép mesterséges
szigeten. A Nyugdíjasok Szövetsége igyekezett nem túl
fárasztó, de társadalmilag hasznos elfoglaltságokat találni
tagjai számára. Ilyen volt a tenyésztési munka is. Szük-
ség volt erre, mert aki elmúlt nyolcvanéves, nem nagyon
tudta már tartani a kutatómunka ütemét. Nagyapáék fel-
adata sem túl nehéz, csupán egy gombot kell megnyom-
niuk naponta kétszer-háromszor, hogy a következ  rako-ő
mány moszat is a felszínre kerüljön és a sziget belsejébe
szállíttassék.
Aztán havonta egyszer kiköt a sziget partján egy hatal-
mas tartályhajó, amely az id közben elkészített félkésző
terméket egy gyárba viszi. Ott aztán a moszatokból...
mindent csinálnak: húsgombócot és salátát, mézeskalácsot
és virslit, csokoládét és zsemlyét.
A nagyszül k   szerették   szigetüket   és   id vel   egészenő ő
megváltoztatták; vad bozótot növesztettek, melyben külön-
féle állatok éltek.
Nagyapó nem szerette, ha idegenek jöttek a szigetükre,
mert azok csak ijesztgették az állatokat, és pusztították a
természetet.
- Az a legfontosabb, hogy minden igazi legyen - mon-
dogatta nagyapó. - Hogy ne legyen semmiféle filmfa,
mesterséges virág és látkép. A k  - legyen k , a felh  -ő ő ő
felh , a föld - föld.ő
És bár pontos   meteorológiai   adatokkal   rendelkezett,
könnyen rendelhetett volna es t vagy jó id t az Id járásiő ő ő
F hivataltól - soha nem rendelt semmit.ő
- A moszatoknak úgyis mindegy, én pedig azt szeretem,
ami   természetes - magyarázta   barátainak. - Ismeritek
Robinson Crusoe történetét...?
- Ez a sok hamis fa is undorító! - segített neki nagy-
mama is. - Sétálok a városban, látom: virágzik egy gyö-
nyör  hársfa, illatos, susogó level ... Közelebb megyek,ű ű
hogy megérintsem a kérgét - hát nem átszalad rajta a
kezem?
Az egészben az volt a legfurcsább, hogy nyugdíjazásuk
el tt mindketten építészek voltak, rendkívüli formájú há-ő
zakat és városokat terveztek.
- Amíg csak egyes házakat ültettünk, az remek volt -
panaszolta nagyapó -, de kés bb, mikor a nagy lakótele-ő
pek következtek, elegünk lett bel le.ő
"Házat ültetni" az építészek nyelvén azt jelentette: a
földre szórtak valamiféle port, amely, ha speciális vegy-
szerrel öntözték meg, színes falként n tt fel néhány méterő
magasra. A tervez  felvázolta a ház rajzát, és ha elnyerteő
a megrendel  tetszését, az építész a tervezett módon szórtaő
szét a port. Az egészet leöntötte a folyadékkal, és négy
óra múlva úgy kin tt a ház, akár a gomba. Már csak tet tő ő
kellett rátenni, várni egy órát, hogy megkeményedjen -



és már lehetett is hordani bele a bútorokat.
Bár szépek voltak ezek a házak, és épp oly könny  voltű
ket lebontani, mint felépíteni - csupán egy másik vegy-ő
szerrel kellett meglocsolni a falakat, és megint porrá vál-
toztak -, elvesztették népszer ségüket, mikor az emberi-ű
ség létszáma meghaladta a tizenöt milliárdot.
Egyre kevesebb volt a magánmegrendel , és már csakő
nagymama - aki lakberendezési tanácsokat adott az egy-
forma lakótelepi házakban él knek - érezte magát hasz-ő
nosnak.
Mellesleg ne is szépítgessük a dolgot: mindketten bele-
fáradtak már az állandó változásokba, és az els  nyolcvanő
év után következ  nyolcvanat már valamivel nyugodtab-ő
ban   akarták   eltölteni. Ezért is fogadták elégedetten   az
ajánlatot, hogy dolgozzanak a szigeten, amit aztán foko-
zatosan rezervátummá és múzeummá változtattak. Még a
szobák kis sz nyegeit is nagyanyó maga sz tte; a nagyapaő ő
dolgozószobájában pedig olyan fabútorok álltak, amikben
nem volt egyetlen darabka m anyag sem!ű
A nagyszül k és az unokák nagyon szerették egymást,ő
de az iskolaév alatt szó sem lehetett arról, hogy találkoz-
zanak. Túl messze laktak egymástól. A doktor ugyan még
szünid ben sem túl szívesen engedte el a gyerekeket aző
elvarázsolt szigetre;   úgy  vélte,   a  többi  gyerekkel  való
együttélést kell inkább megtanulniok. Pedagógiai szem-
pontból hasznosabb, ha kortársaik körében töltik a szün-
id t, és nem a mesés szigeten.ő
- Ez éppen olyan, mint a fagylalt - bölcselkedett Ela.
- Azért ártalmas, mert nekem nagyon ízlik.
- A fagylaltból csak fél kilónál nagyobb adag ártalmas
- felelte a mama. - És ez alól a kriogénikusok utódai sem
kivételek. Azon a szigeten szörnyen elvadultok. Ela utána
ugrál, mint egy kecske, Janek pedig szétveri a
bútorokat.
- Az a nehézkedést l van, mama - próbált Janek ma-ő
gyarázkodni -, a szigetnek más a vonzása.
De a mama csak legyintett és kijelentette:
- Majd otthon megbeszéljük. Nem látjátok, hogy ren-
geteg munkám van? - és kidobta ket a laboratóriumból.ő
- Hol járrtok... rátok csak... várrhattam...
most bezzeg... néztek rám... árrtatlan...
úgy érrzem... mérrget nem... érrdemlek...
tartsátok... hát be az... étrrendet...
- üdvözölte ket Ferenc.ő
- Az jó lesz, mert nagyon éhesek vagyunk! - örvendezett
Janek.
- Én el bb egy nagy adag vaníliafagylaltot kérek, lehető
benne gyümölcs is - rendelte Ela villámgyorsan.
- Ela, mérrt... torrkoskodsz... nem érrted?
rrendesen... edd meg az... ebédet...
így lesz a... szerrvezet... norrmális...
s kaphatsz rrá... fagylaltot... torrtát is
-  felelte Ferenc.
- Ó, jaj! Mama még az ebédet is-szabályozta - jajdult
fel a kislány. - Látod, mit csináltál, Janek? Az egész miat-
tad van! Még az a szerencse, hogy én vagyok a Kozmosz-
ban a legmegért bb és legjobb n vér.ő ő
- Bumm! - mondta Ferenc.
- Szóval ez hazugság - fortyant fel Ela, aztán észre
tért. - Tényleg az lehet. Ferencet logikusan programoz-
ták, és végül is, az rben nyilván akad még néhány ná-Ű
lam is nemesebb n vér... És különben is, el lehetne vitat-ő



kozni azon, mit is nevezünk nemes viselkedésnek. Neme-
sebb dolog-e megbocsátani az ilyen fivérnek, mint te, avagy
er vel fordítsuk t vissza a becsületes útra?ő ő
- Ne mozdulj egy pillanatig - kérte Janek. - Hadd
jusson eszembe...
- Ugyan, mi jutna a te eszedbe, fiú! - döbbent meg
valahogy furán a n vére.ő
- Ahá, most már tudom! Glória Lambet utánozod -
jelentette ki öccse.
Ela egy párnát vágott Janekhoz.
- Senkit sem utánozok, tudd meg! Ilyen vagyok!
- Naná, persze, ilyen vagy - vihogott Janek. - Azt hi-
szed, nem láttam, milyen pofákat vágsz a tükör el tt?ő
És tényleg, igaza volt. Glória Lamb, a Pirkadatkor jön
a szerelem cím  holovíziós sorozat f h sn je elb völte Elátű ő ő ő ű
és összes barátn jét.ő
A sorozatot a most annyira népszer  nosztalgiahullámű
szülte; a múlt század hetvenes éveiben játszódott. Glória
egy egyszer , afféle papírokat rakosgató hivatalnokn t ját-ű ő
szott benne. Ez még akkoriban történt, mikor a kompute-
rek helyett emberek végeztek egy sor gépies tevékenysé-
get. Szóval ez az egyszer  hivatalnokn  megismerkedettű ő
egy éppoly egyszer  hivatalnokkal, de boldogságuk útjábaű
egy huligánoknak nevezett b nbanda állt...ű
- Undorító melodráma - hozta meg ítéletét a mama. -
Gyerekek, azonnal bújjatok ágyba!
Persze Ela ilyenkor addig kérte mamát, míg megengedte,
hogy végignézze a következ  folytatást is.ő
- No jó, tetszik nekem az a színészn , és akkor mi van?ő
- robbant ki Ela sért dötten. - Glória Lamb milyen ele-ő
gánsan száll fel a villamosra! Egyik kezével a kapaszko-
dót fogja, a másikkal könnyedén támaszkodik partnere vál-
lára... Egyszer én is fogok villamoson utazni, meglátod!
- És eredeti televíziód van otthon, ugye? - röhögött fel
Janek.
Pacula tanársegéd mozdulatlanná merevedett. Ni csak, a
m szer mutatója elmozdult! Lehetséges volna? Talán vég-ű
re... Igen, semmi kétség... a mutató egyre tovább kú-
szott. - Riadó! Riadó! Doktor úr - mondta közeled  f nöké-ő ő
nek reszket  hangon -, a mutató öt vonással elmozdult.ő
Már az egész csoport a nagy fémtartály fölé hajolva állt.
A tartályban egy ember feküdt. Egy ember az élet és ha-
lál határán - vagy tán már túl ezen a határon?
Olyan feszülten figyelték a mutatót, mintha tekintetük-
kel szerették volna odébb nyomni, felfelé, az élet felé! És
az engedelmesen vándorolt egyre feljebb, már nyolcat mu-
tatott, aztán tízet...
- Teljes blokádot - parancsolta a f nök. - Megkezdjükő
a m tétet!ű
Munkatársai azonnal a helyükre léptek. Villámgyorsan
sürögtek-forogtak.
- Három, kett , egy - számolt vissza Aleksander dok-ő
tor. - Start!
Öt óra elteltével reményre kaptak. Nem volt ez még nagy
remény, legalább egy hétig kell várniuk, míg a dolog száz
százalékos bizonysággá válik - vagy ismét csalódnak.
De  most mindnyájuknak volt teend je -  analizáltak,ő
összehasonlítottak, pozitív reagenseket kerestek, végül pe-
dig találgatták, ki lehet ez a befagyasztott távoli ember,
akit próbálnak visszaragadni a túlvilágról? A "katakomba"
dolgozói ugyanis nem tudták, kinek az életét mentik meg.
Ezt a rendelkezést sok évvel korábban a Nemzetek Taná-



csa hozta, alighanem azért, hogy biztosítsa a kutatók teljes
pártatlanságát. A különböz  alakú és formájú, névtelen tar-ő
tályok származásuknak semmi jelét sem viselték, és a ku-
tatók csak egy sereg regenerációs beavatkozás után - mi-
kor már kétségtelen volt, milyen sors vár a páciensre - tud-
ták meg kilétét.
"Ha ez is valamelyik felfuvalkodott milliomos - gon-
dolta Pacula tanársegéd -, akkor nem lesz könny  élete.ű
Minden megváltozott. A pénze senkit sem kápráztat el, nem
parancsolgathat, nem lesznek csodálói. Ugyanakkor persze
nagyon népszer  lesz. M vészeti tanácsadóként dolgozhatű ű
majd például a Pirkadatkor jön a szerelem típusú soroza-
tok készítésénél. Hajaj, ezt még az ellenségemnek sem kí-
vánom."
"Lehet, hogy n  az illet  - gondolta Irena docensasz-ő ő
szony -, esetleg olyasféle, mint a nagymamám, kicsit üt -ő
dött csodabogár, telve életrevaló tanácsokkal, a n i egyen-ő
jogúság harcosa; azzal az eserny vel együtt fagyasztatta beő
magát, mellyel a tüntetések alkalmával szétverte a kiraka-
tokat!"
"Egy tudós, igazi tudós - ábrándozott Zborowski dok-
tor. - Egy kolléga, id s ember, akit szörny  betegség kész--ő ű
tetett erre a kockázatos vállalkozásra. Milyen boldog is lesz
mikor megérti, hogy a kutatásaira kapott még ötven vagy
száz évet! Ha pedig megmutatjuk neki a haladást, ami
nyolcvan év alatt történt! Az lenne igazságos, ha éppen
egy korabeli kriogénikus nézhetné meg jutalmul, mivé fej-
l dött ez a tudományág."ő
De egyel re semmit sem lehetett tudni. Csak azt, hogyő
ki kell használni a legkisebb esélyt is, hogy felébreszthes-
sék a hajdanán hibernált embert.
Márpedig az emberiség legf bb törvénye így hangzik:ő
A legnagyobb érték az Élet. Az Élet: virágok és vaníliafagy-
lalt, versek és veszekedések és a m hársfa illata, s t mégű ő
az az undorító-kedves holovíziós filmsorozat is. Az élet
rettegés és öröm: hazugság és igazság, Flóra néni és hold-
kutatás.
És így, bár nagyon sz ken vannak már az emberek aű
Földön, és a logika mást parancsolna - Pacula tanársegéd
mégis két új életre kért engedélyt, és a készülék lassan kú-
szó mutatója is ezért ébresztett nyugtalanságot mindnyá-
jukban.
Az estére ígért leszámolás ezúttal elmaradt. Apa izgatottan
és elfogódottan tért haza, de már csak vacsoraid ben.ő
- A legjobb úton haladunk a teljes siker felé - jelentette
be. - Ne zavarjatok, néhány órát aludnom kell, aztán rög-
tön megyek vissza az Intézetbe.
- De mi lesz a gyerekekkel?
- Beszélj a szüleimmel, Éva. Hívd fel ket!ő
- Szia, öregfiú! - rikkantotta nagyapó a videotelefon
képerny jén, éppen akkor, mikor apáék befejezték a va-ő
csorát. - Fáradtnak látszol, túl sokat idegeskedsz vagy mi?
- Apuka, anyuka, de jó hogy hívtok! - üdvözölte apa
az öregeket.
- Hát Éva hol van? - érdekl dött a nagymama. - És aő
gyerekek?
- Éva éppen a szomszéd szobában esketi meg a gyere-
keket arra, hogy ha elengedem ket hozzátok...ő
- Hurrá - üvöltötte nagyapó, és felugrott. - Végre dön-
töttél! Téged mindig noszogatni kell, mint egy makacs ro-
botot. Olvastad Lem novelláját a makacs gépr l?ő
- Sajnos, nem.



- Rosszul tetted. Érdekeljen a klasszikus irodalom is, ne
csak a saját sz k szakterületed.ű
- Aleksander - aggódott nagymama -, karikás a sze-
med. Vigyázz magadra, gyermekem...
- Miféle "gyermekem"? - bosszankodott nagyapó. -
Ötven éves vén szamár, feln tt férfi.ő
- Artúr,  nekem mindig gyerek marad. A mi kis gye-ő
rekünk... - Nagymama meghatódott, és az orrát töröl-
gette. Aleksander doktor az égnek emelte karjait.
- Kedveseim, ne haragudjatok rám, de most éjjel-nap-
pal az intézetben kell lennem. Egy lépés választ el egy na-
gyon fontos pillanattól... Szóval, elküldhetem hozzátok a
gyerekeket?
- Nahát! - háborgott nagyapó. - Hallod, még kérdi!
- Hurrá! - üvöltötték a gyerekek berohanva. - Hallot-
tunk ám mindent! Kö-szön-jük! Kö-szön-jük! - kiáltoz-
ták ütemesen.
- Jól van, csak ne kiabáljatok. Egészen jól hallunk ben-
neteket - nyugtatta meg ket nagyapó.ő
- Mit gondolsz - kérdezte aztán apától -, kett nk kö-ő
zül kit l örökölték a hevességet?ő

MÁSODIK FEJEZET
avagy
Hideg és meleg
Ködös szeptemberi reggel volt 1979-ben. A falevelek las-
san sárgultak és hullottak; Muanta Portale y Grazia dik-
tátort pedig egyre jobban   kínozta   a   reuma.   A diktátor
betegsége miatt különben a környezet is szenvedett. Hol
egyik, hol másik segédtisztje lett kegyvesztett, és huszon-
öt éves kényszermunkára küldték   a   Dulce  Patria  nevű
büntet táborba. Ezeket az embereket csak a diktátor magaső
kora és az évek óta várva várt államcsíny reménye éltette.
De  sajnos,  a  Véres  Muanta  nyolcvanhét  éve  ellenére
nem csökken  energiával uralkodott, és görcsösen ragasz-ő
kodott a hatalomhoz. A zsarnok akarata volt az államban
a legszentebb törvény, és ezen semmi sem változtatott, ki-
véve Muanta fájdalmas reumarohamait - ilyenkor a diktá-
tor még kegyetlenebb és bosszúállóbb volt, mint máskor.
- Gonzales, te ördögfi! - reccsent Muanta egyetlen se-
gédtisztjére, aki kiállta a zsarnok minden eddigi reuma-
rohamát. - Azok a semmirekell k befejezik végre a pisz-ő
mogást?
- Természetesen, excellenciás uram. Diaz rektor kér ma
audienciát. Azt hiszem,  éppen megérkezett. Bocsánat...
Gonzales leszaladt néhány lépcs fordulónyit - a lépcs tő ő
fegyveres katonák rizték -, aztán bevezette Diaz rektortő
a vezér szobájába.
Diaz rektor igazán jóvágású férfi volt, magas, barna
b r , kicsit szül , kék szem . Nyugodtan reklámozhatottő ű ő ő ű
volna öltönyöket, fogpasztát vagy külföldi kirándulásokat.
Ezenfelül több nyelven beszélt, és egyike volt a világ élen-
járó biofizikusainak. Mindezek az erények nem akadályoz-
ták meg Diazt abban, hogy kivételes gazember és jellem-
telen fráter legyen.
- Diaz, te csirkefogó! - morogta a diktátor. - A haza
vár rád. Az ördögbe is, mikor szerelitek már fel azokat a
kilöv ket?ő
- A kilöv k készen állnak, excellenciás uram, már csakő
a robbanófejeket tesszük fel. Csodálatos fegyver ez, excel-
lenciás uram. Igazán remek. Minden más országot meg-
el ztünk ötven-hatvan évvel. Semmi sem állhat a diadalő



útjába. Ön lesz a világ ura...
- Ugyan, nem rólam van szó - mondta a vezér szerény-
kedve. - Drága hazánk a fontos. Az  becsületét és jöv jétő ő
tartom szem el tt; én csak egy öreg, fáradt ember vagyok.ő
Jól álcáztátok a bunkereket?
- Egyenesen zseniálisan   -  jelentette Diaz. - Asteria
tábornok kit n  lépcs ket vágatott a hegy belsejébe, löve-ű ő ő
dékeinket pedig a tenger fenekér l fogjuk kil ni.ő ő
- Rendben van, Diaz, mikor szemlélhetem meg a m -ű
vet?
- Holnapután, excellenciás uram.
- Gonzales, diplomáciai jegyzéket intézünk minden or-
szághoz...
- Igenis, excellenciás uram.
- Ezredes, saját maga írja meg a szöveget. És szigorúan
titkos, értette?
- Igenis.
- Gonzales, maga ostoba, mint egy pár csizma, és soha
életében nem fog önállóan megírni semmiféle jegyzéket,
akkor meg minek mondja: "igenis"? Engedélyezem, hogy
agyonlövesse azt, akivel megíratja a jegyzéket.
- Köszönöm, excellenciás uram.
- Diaz, maga semmit sem hallott.
- Természetesen, excellenciás uram.
- Santa Madonna!!! - üvöltötte hirtelen a Véres
Muanta. - Hogy szaggat...! Hívd  gyorsan  az   orvost. No,
gyorsan, orvost!
És Gonzales ezredes felé vágott egy kis szobrot; a Sza-
badság jelképét. A Szabadságnak már régóta le volt törve
az orra és mindkét keze, de a diktátor nem engedte, hogy
elvigyék az asztaláról. A szobor nagyon kézre álló volt.
Janek és Ela édesanyja olyan laboratóriumban dolgozott,
ahol az élelmiszerek min ségét és fogyaszthatóságát vizs-ő
gálták. Mivel minden ízanyagot vegyi úton állítottak el ,ő
nagy figyelmet kellett fordítani arra, hogy például egy új,
pikáns f szerben folyadékfogyasztáskor nehogy a fogyasz-ű
tók számára káros anyagok keletkezzenek. Mama és kollé-
gan i ezért minden ételt bonyolult kínzásoknak vetettekő
alá, így nyomára juthattak minden káros összetev nek.ő
Flóra néni a szomszédos osztályon dolgozott, és a két nő
id nként átnézett egymáshoz.   Pontosabban - Flóra néniő
nézett át a mamához.
- No és mi van azzal a megbolondult masinával, drá-
gám? Ártalmatlanná tettétek-e, mert tudod, az ilyen dol-
gokkal nem lehet tréfálni. Hallottam egy esetr l, mikor aő
robot egy kislányt...
- Hagyd abba, Flóra. Janek heccb l valamilyen mulat-ő
ságos programot állított be.
- Ez mulatságos volt? Hiszen meg is halhattam volna a
rémülett l... Jé, milyen étvágygerjeszt  sütemények, ező ő
is vizsgálati anyag? Most már vissza kell mennem, mi most
virslit vizsgálunk, egész virslihegyeket, hányingere támad
az embernek a látványtól is, állítólag volt valami baleset,
és ezt akarják kideríteni, szóval, ha édességet látok, úgy
beleharapnék...
- Flóra, kérlek - mondta mama, de már kés  volt. Flóraő
néni javában falatozott a süteményekb l, és tovább beszélt:ő
- Hm... Remek! Minek ezt vizsgálni? A szájpadláso-
mon érzem, hogy kifogástalan... az illata, az íze, a sütése.
Én mondom neked, az a legjobb módszer, ha az ember
maga kóstolja meg. Különben is meg vagyok róla gy z d-ő ő
ve, hogy... - Flóra  néni  arca  fokozatosan  elváltozott,



mozdulatlan lett, és nagyon nyugodt hangon kijelentette:
- Nem is tudom, mir l...ő
Ez a hihetetlen változás megijesztette a mamát.
- Flóra! - kiáltotta, és megrázta - Flóra!
- Igen, tessék? - felelte lassan a néni.
- Jól vagy?
- Jóóóól... Alighanem...
- Mi bajod van?
- Nekem? Semmi...
- Akkor miért hallgatsz?
- Mert úgy...
- Mit úgy?
- Miért...
-  Mit miért?
- Nem tudom...
- Fel tudsz állni?
- Igen.
- Akkor állj fel!
A néni engedelmesen felállt. Mama még sohasem látta
t ilyen állapotban.ő
- Miért hallgatsz?
- Én?
- Igen, te!
- Mert... minek...
- Mit minek?
- Minek beszélni...
Ezzel betelt a pohár. Flóra néni nem akar beszélni!
- Üldögélj még egy darabig,   drágám,   rögtön   vissza-
jövök.
Flóra engedelmesen leült. Mama egy perccel
kés bb az üzemi orvossal jött vissza.ő
- Itt van, doktor úr. Üldögéltünk, beszélgettünk. Flóra
egy süteményt kezdett rágcsálni, és hirtelen történt vele
valami... - A mama tanácstalanul mutatott a széken moz-
dulatlanul ül  Flórára.ő
- Lélegezzen mélyeket - mondta az orvos.
A néni akkorákat  fújtatott,   mintha éppen  egy  tavat
úszott volna át.
- Most tartsa vissza.
A néni visszatartotta a lélegzetét.
- Nos, minden jel arra mutat... Lélegezzen   már! -
kiáltotta az orvos, mert a páciens   -  bár lassan zöldülni
kezdett - továbbra sem lélegzett. - Valami komoly dolog-
nak látszik. Bevisszük egy klinikára.
Flóra néni bánatosan bólogatott.
- A süteményt pedig azonnal el kell zárni. Alapos vizs-
gálatnak kell alávetni ket.  Gyanítom,  hogy valamilyenő
pszichotróp anyagot tartalmaz. Megdöbbent  eset. Szállí-ő
tottak már bel le a fogyasztóknak? Ha nem, sok bajtól sza-ő
badulnánk meg. Értesítse a f nökét, asszonyom.ő
Mama engedelmesen elszaladt értesíteni az üzemvezet t.ő
Visszajövet még látta, amint Flóra nénit az ápolók gyen-
géden a kijárat felé vezetik.
"Pedig már én is majdnem megkóstoltam azt á süte-
ményt - gondolta Éva asszony.   -   Döbbenetes história!
Pedig érzem, hogy ez még csak a kezdete a botránynak.
Szegény Flóra, a torkossága áldozata lett. Kár, hogy éppen
vele történt meg."
Mama persze nem tudhatta, hogy Flóra néni esete nélkül
a botrány talán sokkal tragikusabban végz dhetett volna.ő
Ez a hét meglep en lassan múlott. Flóra néni esete ko-ő
molynak bizonyult, ezt mutatta az a tény is, hogy csak öt



nap elteltével engedték ki a kórházból.
A kórházi látogatás után a mama beszámolt apának.
- Az akarater  elt nését okozó, bonyolult szert találtak.ő ű
Az adag állítólag olyan er s volt, hogy nyolc személynekő
is elég lett volna. Csoda, hogy Flóra ott helyben nem esett
össze, hogy volt még ereje ülni, beszélni. Kivételes ellen-
állóképességr l tett tanúságot. Most a laboratóriumbanő
vizsgáljuk az összes süteményt, de közülük csak néhány-
ban volt ilyen anyag. Felállítottak egy elméletet, mely sze-
rint egy nem kisz rhet  vegyianyaggal állunk szemben,ű ő
mely kis mennyiségben található az óceánban és lerakódik
a moszatokban. Azonnal több kutatócsoportot küldtek ki,
ezek próbálják megállapítani a méreg eredetét. Tisztában
vagy vele, milyen veszélyt jelent ez az egész világ szá-
mára?
- Ami engem illet, lemondhatok a süteményekr l -ő
mondta Aleksander doktor könnyedén.
- Tréfálsz - fortyant fel a mama. - Egy kisz rhetetlenű
anyag, amely megbénítja az akaratot - éhhalált okozhat.
Tulajdonképpen már le kellett volna állítani az egész
moszattermelést, míg nem tudjuk meg biztosan, hogy a mér-
get kiválaszthatjuk-e az ételekb l.ő
Apa nagyot füttyentett.
- Az áldóját - mondta. Csak most jutott eszébe, hogy
az emberiség táplálékának körülbelül hetven százaléka mo-
szatokból készül. Hát ez tényleg...
- Villámsebesen építenek majd új sz r állomásokat -ű ő
vigasztalta mamát. - Efel l teljesen nyugodt lehetsz.ő
- Egyel re nem építettek, és nagyon komoly problémákő
vannak. De ne feledd, hogy ez szigorúan titkos - tette
hozzá a mama.
- Emlékszel, milyen felesleges pánik volt egyszer, ami-
kor elterjedt a pletyka, hogy a cellulóz gyorsítja az örege-
dést?
- Nem csoda,  az emberek   minél   tovább szeretnének
élni. Meg kell mondanom, hogy sokért nem adnám, ha
életemhez csatolhatnám a  harmadik vagy negyedik száz
évet is...
- Az esélyek napról napra n nek. Ezernyi intézet fog-ő
lalkozik ezzel. És mi van a te pácienseddel?
- Ez ám csak a szenzáció, hallgasd csak!
Andrzej Torlewski kriogénikus mérnök soha nem meré-
szelt volna ilyesmit tenni, ha barátai nem beszélik rá.
A legmagasabb szervek engedélyére is szükség volt, de a
barátai azt is elintézték. Milyen kegyetlen és álnok sors
fosztotta meg Andrzejt mindattól, ami számára a legdrá-
gább volt!
Felesége 1968-ban, tragikusan és értelmetlenül egy nagy
teherautó kerekei alatt vesztette életét. Az ostoba, részeg
sof r egyetlen figyelmetlen mozdulattal elpusztította Tor-ő
lewski boldogságát. Andrzej  magára maradt hároméves
fiával, Marekkal.
Nehéz volt felnevelni a csupa t z, egyre újabb ötletek-ű
t l f tött fiút! Mennyit kínlódott, hogy Marek mindig tisz-ő ű
tességesen öltözzön, hogy rendesen egyen, elkészítse a lec-
kéjét, ne legyen melege, ne fázzon meg. A felesége iránti
szeretetét most teljes egészében fiára árasztotta; az anyja
szemét, haját visel  rosszcsont Marekra. Sajnos ráadásulő
a fiú egészségével sem volt minden rendben.
Mikor Marek 1974-ben els  ízben került be egy kliniká-ő
ra, az orvosok nem titkolták a mérnök el tt, hogy aggód-ő
nak fia életéért. Andrzej Torlewski erre olyan érzékeny és



óvatos lett, amennyire csak képes volt.
- Marek - kérte -, ma ne focizzál megint, tudod,   a
szíved...
- De apa, én igazán remekül érzem magamat, egyáltalán
nincs semmi bajom. Csak rád ijesztettek, apa. Zieba
doktor nagyon tud ijesztgetni.
- Lehet, de akkor is, kíméld magad, nagyon kérlek.
- Jól van, apus, csak egy kicsit, csak egy kicsit még...
Marek nem volt rossz gyerek. A klinikákon töltött idő
alatt megtanulta tisztelni az emberi szenvedést, és tudta,
hogy apja szenved.
Közben meg volt gy z dve arról, hogy apus feleslege-ő ő
sen szenved, mert , Marek egészséges, mint a makk, azok aő
szívzavarok pedig egyáltalán nem olyan vészesek.
Marek nagyon szeretett volna híres focista lenni. Egye-
l re a szíve miatt általában kapusként játszott, viszontő
 volt a f  szervez je a csodálatos 76-os Fekete Villám nevő ő ő ű
grundfocicsapatnak, amely az 1978-as bajnokságon majd-
nem legy zte magát a Hurrikán csapatát is! Pedig köztu-ő
dott, hogy a Hurrikánban öt vagy hat túlkoros is játszott.
Andrzej Torlewski mérnök fiával együtt élte át annak
sikereit és kudarcait. Legjobb tudása szerint gondoskodott
Marekr l, de csodát  sem tehetett, az orvostudományő ő
eredményeit nem tolhatta el re ötven évvel...ő
Kétségbeesetten hallgatta barátját, Zieba doktort:
- Ha Chopin élne, egyetlen év alatt meggyógyítanánk,
Slowackit is! Mindketten tovább alkothatnának, de még
mennyire! Az egyik szerezne még vagy félszáz mazurkát,
polonézt, et döt, a másik vagy tíz drámát írna... Igen,ű
barátom, versenyt futunk az id vel... Kár azokért a remekő
emberekért, igazán nagy kár.
A mérnök tudta, hogy az orvostudomány állandóan ver-
senyt fut az id vel, és remegett, hogy Marek esetében mégő
id ben célba érjen...ő
Aleksander Zborowski doktor türelmetlenül tépte fel
az imént kapott borítékot, és kézbe vette a legfelül heverő
lapot. Egy pillanatig csodálkozva nézte, milyen anyagból
is készült: papírból! Fiatal korában látott még itt-ott köny-
veket, néhány gy jt  ezekkel díszítette lakását; de márű ő
tanulmányi éveiben is csak lézervetít ket használtak. A ve-ő
tít be vékony lemezkét kell betenni, a szöveget pedig falraő
vetítik. A találmány révén mindenkinek lehet otthon ak-
kora könyvtára, ami régebben három hatalmas raktárépü-
letet foglalt volna el.
A doktor meglepetten olvasta:
Tisztelt Ismeretlen Kolléga!
Bocsásd meg, hogy egyenesen Hozzád fordulok, nem
Tudományos Tanácshoz vagy a kutatócsoporthoz. De ta-
pasztalataim alapján tudom, hogy mindig van egyvalaki,
alapjában véve egyetlen olyan személy, aki a kísérlet
egészéért felel s, valaki, aki kockáztat, és leginkább tisz-ő
tában van a kockázat mértékével.
A dolgot különféle okokból mertem megtenni. Nem tud-
nám megmondani, mennyi volt ebb l a remény, az önzés,ő
mennyi a tudásba és haladásba vetett hitem. Azért is -
vagy talán mindenekel tt éppen ezért - tettem, mert gyer-ő
mekemet nem lehet másképpen megmenteni. Már régóta
készültem erre. Idejében figyelmeztettek és felkészítettek,
mégis most - két héttel azután, hogy Marek... Nem, nem
akarom leírni azt a szót, mely most a papírra kínálkozik,
mert hiszek abban, hogy van esély a felébresztésére. Ha
pedig fel fog ébredni, akkor most csak elaludt... Ugye?



Kollégám, aki ott messze vagy, mégis oly közel, megteszel
mindent, amire csak   képes   vagy,   biztos vagyok benne,
hogy megteszed!
Ha magam tehetném, ha felébreszthetném Mareket tíz-
tizenöt év múlva, és azt mondhatnám neki: "Fiam, apád
nem hagyta, hogy elvesszél!" De nagyon valószín , hogyű
én nem érem meg már azt a percet.
Mégis hiszem, hogy el rehaladunk, és eljön az a nap,ő
mikor Te, Ismeretlen Kollégám, sikeresen befejezed kísér-
letemet.
Kérlek, ne feledd, hogy ez a tizennégy éves fiú még
gyermek, hogy nem is tudott a tervemr l, és egyáltalánő
nincs felkészítve arra a helyzetre, amelybe most kerül.
A kísérlet sikere és gyermekem sorsa érdekében ebbe a
dossziéba tettem minden adatot, amit csak össze tudtam
szedni, minden információt az alkalmazott technikáról és
a betegségr l, amely erre a megoldásra kényszerített ben-ő
nünket. Bele tettem néhány, fiamnak írott levelet is, ezek remélhet legő
tartják majd benne a lelket, mikor már megérti,
milyen rendkívüli utazást tett.
Mindezt   azzal a bizonyossággal írom,   amit   csak ez a
görcsös remény   adhat.   Talán még azt is tudom, mit fog
szólni Marek, ha felébred   (vedd el  akkor a 8-as számúő
mellékletet).
Kedves Kollégám, bocsásd meg e személyes hangot, de
mint kriogénikús mérnök és mint Marek apja, talán írha-
tok hozzád ily módon. Talán soha senki nem kívánt még
sikert senkinek ilyen forrón, mint én most Neked.
Andrzej Torlewski
Csillogó, fekete autó   torpant   meg   a   vörös-sárga csíkos
sorompó el tt.   A   motorkerékpáros kísér k csapata elka-ő ő
nyarodott és visszahajtott   a   városba,   a   diktátor autója
- akár egy hatalmas ganaj túró bogár - bemászott
a szögesdróttal, sáncokkal és betonbunkerek kupoláival kö-
rülvett területre.
A hatalmas gyakorlóteret olyan védelmi berendezések-
kel vették körül, hogy oda senki se hatolhatott be öt-tíz
méternél mélyebben anélkül, hogy géppuskasorozat ne te-
rítette volna le, ne tépték volna szét aknák vagy dühödt
farkaskutyák.
Muanta Portale y Grazia a gyakorlóteret kedvelt séta-
útjának tartotta, amit viszont nem lehet elmondani a Dulce
Patria kényszermunkatáborról. Azt is hasonló szigorúság-
gal rizték, de a diktátor valahogy nem volt rá kíváncsi.ő
A hegyek közt lév  gyakorlóteret három oldalról a ten-ő
ger övezte, és alakja t rre emlékeztetett. Sok éve ez voltő
a neve is: "T r-félsziget", "Hegyi T r", mostanában pedigő ő
egyszer en "Muanta T re".ű ő
Alig három század katona állomásozott itt, de ezek
Muanta legbátrabb, legh bb emberei voltak; annyi b ntű ű
követtek el a haza ellen, hogy aljasságuk volt h ségük biz-ű
tosítéka. Ezek az emberek pontosan tudták, hogy a feldühö-
dött nép legszívesebben mindnyájukat vízbe fojtaná vagy
agyonlövetné, legjobb esetben pedig hosszan tartó "szabad-
ságra" küldené ket a Dulce Patria tábor k bányáiba.ő ő
Ezért is éberen és teljes önfeláldozással ügyeltek, nehogy
bármilyen változás következzék be, és rettegtek arra a
gondolatra, hogy vezérük egyszer meg is halhat.
Michelangelo Asteria tábornok - korhelyt kicsapongó és
kegyetlen, állandóan kicsit részeg fickó, aki mindig undo-
rítóan izzadt, és selyemkend vel törölgette kövér nyakát -ő
Diaz rektor és Gonzales segédtiszt mellett a diktátor leg-



bizalmasabb embereihez tartozott.
A három úriember között mégis volt bizonyos különb-
ség, Gonzales félt Muantától, és tudta, törékeny karrierja
csupán a talpnyaláson és engedelmességen alapul. Diaz
bárkit szolgálhatott, és elegáns nemtör dömséggel szolgál-ő
ta azt, aki a legjobban megfizette. Michelangelo tábornok
viszont istenítette, tisztelte, imádta és csodálta vezérét.
A tábornok ostoba volt, és azt hitte, hogy a határozott-
ság és az er  a legfontosabb. Beosztottaival szemben igye-ő
kezett annyira kemény és er s lenni, ahogy csak tudott,ő
viszont f nökét bálványként imádta azért, mert  utolér-ő ő
hetetlen példának látszott e két erény terén.
Asteria hát büszkén, szálegyenesen állt a huszonhatodik
bunker el tt, és várt, míg az el kel  vendég Gonzales se-ő ő ő
gítségével kikászálódik az autóból.
- Gonzales, te kretén, eltöröd a lábamat... Üdv, öreg
harcos, üdv. Pihenj. Tudod-e, Michelangelo, hogy ez a fa-
jankó hamarosan elpusztítja az összes írónkat és költ nket?ő
Asteria tábornok   zavartan vigyorgott,   nem   tudta, mit
feleljen.
- Igen, igen. Folyton ráparancsolok, írjon valamit, tu-
dod, afféle diplomáciai jegyzékeket, beszédeket és efféle
ostobaságokat. Neki persze ehhez szakemberek kellenek,
de nem képes nekik pontosan elmagyarázni, mir l is vanő
szó, hát hülyeségeket írnak. Erre én jól leszidom Gonzalest,
 meg bezáratja az írókat. Az ilyesmi nagyon politikussáő
teszi a m vészeket. Remekül tudják, mi az, ami be vanű
tiltva. A k bányákban szekciókban dolgoznak: van prózai,ő
költ i és kritikusi szakosztály. És még a szemünkre vetik,ő
hogy nem tör dünk a kultúrával... Kapnak ellátást, la-ő
kást, sétálhatnak a friss leveg n. Gonzales nemrégen be-ő
kaszliszta koszorús költ nket, és iszonyú handabanda lettő
a dologból.   Mellesleg micsoda költ  az,   aki egy rendeső
beszédet sem tud lekörmölni? Ezek mind csak egy dolgot
tudnak írni:   kérvényeket,   hogy engedélyezzük külföldre
távozásukat. Ezt a kretén Gonzalest ki kellett neveznem
a kulturális ügyek teljhatalmú megbízottjának, mert   a
m vész urak tiltakoztak, hogy a hadsereg jogtalanul avat-ű
kozik bele a munkájukba. Én mondom neked, Michelan-
gelo, csupa gond, csak gond... És nálad mi újság? Hogy
megy a munka?
- Diaz rektor igen jól dolgozik. Már csak az utolsó
próbák vannak hátra, és készen leszünk.
- Rendben van, barátom, vezess.
Pneumatikus lifttel ereszkedtek le a legalsó, tizenkette-
dik szintre. Michelangelo Asteria tábornok foglyokból és
katonákból álló csapata ilyen mélyre ásott le. Elérték a
földalatti tó szintjét is; ennek felszínén most egy kisebb
harci tengeralattjáró himbálózott.
Diaz rektor és segít je, Onetti hadnagy csónakban vár-ő
ták Muantát. A vezér és kísérete a csónakon jutott fel a
hajóra. Muanta magabiztosan lépkedett le a keskeny fém-
létrán a hajó belsejébe. A tengeralattjáró lemerült. Onetti
hadnagy gyorsan rátalált a víz alatti útra...
Félórával kés bb a diktátor   és   kisszámú kísérete egyő
másik sziklabarlangban találta magát, ezt már csak tenger-
alatti úton lehetett megközelíteni.
Hatvankét, rakétakilöv höz hasonló szerkezet állt a mes-ő
terséges sziklapárkányon.
- A külsejük inkább húsdarálóra emlékeztet, nem pedig
a huszadik század legszörny bb fegyverére - jegyezteű
meg Muanta nyugodtan. - No, fiúk, ha a számítások be-



válnak, néhány nap múlva rendet csinálunk ezen a jó öreg
bolygón! Rektorkám, biztos benne, hogy a robbanófejek
oda jutnak, ahová szánjuk ket?ő
- Efel l nincs kétség; excellenciás uram.ő
- Hát akkor rendben van. Pedig hogy ijesztgettek ben-
nünket azokkal a nukleáris fegyverekkel...
- Ferenc, csomagold be, légy szíves még a ringójáték
karikáit is - kérte Ela. - És a festékesdobozomat is!
Ferenc engedelmesen tovagördült, Ela pedig azt kezdte
magyarázni öccsének, hogyan lehet becsapni a Fejkopog-
tatót.
- Egyszer azt kérdezte t lem Fejkopogtató, ki volt As-ő
nyk. Azt tudtam, hogy valami költ , de semmi többet. No,ő
gondoltam magamban - minden hibás információért mí-
nuszt kapok, de minden jóért pluszt, hát elkezdtem: "Nem
 írta a Mazeppát, mert azt Slowacki írta; nem  írta aző ő
söket, mert azt Mickiewicz, nem írta a Bosszút, mertŐ

annak meg Fredro a szerz je" - és így felelgettem neki jóő
ideig! És sikerült! Kicsit csikorgott, de nagyon jó jegyet
adott.
- Hazudsz! - felelte az öccse. - A Fejkopogtatónak van
visszacsatolása, és pontosan tudja, melyik válasz vonatko-
zik a témára.
- Márpedig elhiheted, hogy ezerszer kaptam nála kit -ű
n t. Kit n t...!ő ű ő
- Ezerszer...! Hiszen hetente csak kétszer van órátok
a Fejkopogtatóval, vagyis a tanév alatt körülbelül száz al-
kalommal tudnád csak becsapni. De persze egyetlenegy-
szer sem sikerült.
A Fejkopogtató a lengyel irodalmat tanító hatalmas gép
volt, a humán tárgyakat kedvel k réme.   Akit csak egyő
kicsit is érdekelt  az irodalomtörténet, el bb vagy utóbbő
szembekerült a döbbenetes készülékkel, amely azonfelül,
hogy mindent tudott, még ravasz keresztkérdéseket is ké-
pes volt feltenni.
- A tanárn nk összpontszáma nála öt- és hatezer közöttő
van, de állítólag akadnak olyanok, akik eljutnak nála húsz-
ezerig is.
Viszont mesélik: vannak igazi írók, akik bizony fel-
sültek nála.
- Nyilván, hiszen a tehetség nem kizárólag m veltségű
dolga. Van, aki rengeteget tud, mégsem képes semmi újat
alkotni.
- Nocsak, nocsak - mondta apjuk belépve a lakásba. - Mily
kedves családi idill! Az öcsike és n vérkéje üldögél-ő
nek és csevegnek. Nem verekednek, nem dobálóznak töré-
keny tárgyakkal, nem nevezik egymást hazugnak és egyál-
talán úgy fest, mintha kicsit kedvelnék egymást. Hát ez
meglep !ő
- Szia, apu! Készen állunk az útra - jelentette Janek.
- Tudom, gyerekek, már három napja tudom, hogy ké-
szen vagytok.
- No ugye! Mégis folyton elhalasztod az indulást.
Mondd meg már végre, mi történt. A mama is meg te is
olyan titokzatosan viselkedtek.
- Ne haragudjatok, hogy változtatnom kellett a terve-
ken. Néhány nap múlva indultok. Ez több dologtól függ,
amikr l egyel re nem akarok beszélni. Várjatok türelem-ő ő
mel, és meglepetésben lesz részetek.
- Imádom a meglepetéseket - válaszolta Ela.

HARMADIK FEJEZET



avagy
Sütemény, jelmezbál és forradalom
Szeme el tt lassan ritkult a köd. A nagy kék és zöld foltokő
lassan aranyos,   majd   narancsszín  árnyalatra váltottak.ű
A fény egyre er sebben szivárgott be szemhéja alá, a fej-ő
fájás átadta a helyét a vágynak: felkelni, járni, minél
gyorsabban lejutni err l az asztalról, melyen legalább kétő
órája feküdt!
- Pislog - hallott a fiú egy ismeretlen hangot. - Pislog!
"Más is pislogna a helyemben!" - gondolta.
Lassan   visszaemlékezett   az   eseményekre.   A   szívében
valami kalimpálni kezdett, és Zieba doktor azt kiabálta:
- Vigyék azonnal a m t be! Azonnal! És , Marek perszeű ő ő
még kérte a n vért, feleljen neki, de már nem volt id , éső ő
köd ereszkedett a szemére... "Úgy látszik, m ködik az újű
szívbillenty  - állapította meg. Zieba doktor zseniális se-ű
bész, persze hogy sikerült a m tét." De mennyi ember vanű
itt! Hol lehet Irena n vér?... Igaz, nem szereti, ha n vér-ő ő
nek szólítják...
- Irena néni - mondta gyenge hangon -, Irena néni...
Irena asszony, a docens, elsápadt.
- Hallották? Valamilyen Irenát szólít - suttogta.
- Hát akkor feleljen neki - mondta Zborowski.
- Tessék.
- Irena néni, mi az eredmény?
- Csak nyugodtan, Marek, nyugodtan. A m tét sikerült.ű
Feküdj nyugodtan.
- Nem a m tét eredményét kérdezem, hanem... amir lű ő
egy órával ezel tt... de... mégsem magát kérdeztem...ő
Zieba doktor tudni fogja.
- Segíthetek valamiben? - kérdezte Zborowski doktor,
és a m t asztal fölé hajolt.ű ő
- A  varsói  Legia-chorzówi Ruch meccs   eredményét
kérdezem. Délután játszottak...
Zborowski doktor hátrább lépett, kivette a dossziéból a
8-as számú mellékletet. Egy megsárgult újságlap volt 1979.
szeptember 9-i dátummal; a mérnök jól láthatóan bekere-
tezett egy cikket: "Kett  nulla a Ruch javára".ő
- Tudtam! - mormolta Marek. - A fajankók...!
És elaludt.
A Nemzetek Nagytanácsa 2059. június 3-án pénteken este
ült össze, hogy megtárgyalja a lengyel küldött jelentését.
Talán mulatságosnak t nik, de az egész gyülekezetet min-ű
denekel tt Flóra néni közérzete érdekelte.ő
- Az ön véleménye szerint tehát az anyag, mely a táp-
lálékba került, visszafordíthatatlan változásokat idéz el  aő
szervezetben? - kérdezte az ülésszak elnöke, a vietnami
Bingh.
- Így van, elnök úr!
- Ugyanakkor nem sz rhet  ki?ű ő
- Egyel re nem, elnök úr.ő
- Nos, mi a javaslata?
- A következtetéseket a tisztelt tanács vonja le.
Ekkor Günther Mailer, a pszichológia professzora kért
szót.
- A beteget alapos vizsgálatnak vetettük alá. Van bizo-
nyos esély arra, hogy egészségét visszanyerje társadalmi-
lag természetes, regenerációs módon. Úgy nevezném ezt,
küls  segítséggel, rekonstrukcióval. De ez nehéz feladat...ő
- Kérem, professzor úr, ha lehet, kicsit konkrétabban.
- Az anyag úgy hat a személyiségre, mint egy kés, ket-
tévág két rendszert: az irányító és az irányított rendszert.



Az illet nek nincs már saját irányítása, saját akarata, vi-ő
szont kívülr l irányítható. Bármely kívülr l érkez  utasí-ő ő ő
tást helyesnek, érvényesnek és kötelez nek ismer el.ő
Ezt mellesleg példával is illusztrálhatjuk.
Egy apró holovíziós adót hoztak az ülésterembe; az el-
nökség és a tanácsterem között felt nt Flóra néni. Egy lát-ű
hatatlan személy parancsokat adott neki:
- Maga most fázik - mondja a hang.
A néni vacogni kezdett, és összedörzsölte kékül  kezeit.ő
- Most meg melege van.
A néni izzadt.
- Szereti a komoly zenét! Schubertet és Sztravinszkijt.
- Éljen Schubert! Éljen Sztravinszkij! Éljen Schubert!
Éljen Sztravinszkij! - kiabálta a néni ütemesen, arcán lel-
kesedés és ujjongó öröm.
- Gy löli ezt a zenét. Gy löli! - parancsolta a hang.ű ű
- Vesszen Schubert! Vesszen Sztravinszkij! Le velük!
- kiabálta Flóra néni szenvedélyesen. És így reagált min-
den esetben. Megtette, amire utasították, szeretett és gy -ű
lölt, egyetértett minden véleménnyel.
- Van rá esély, hogy ha már rekonstruáltuk a beteg
összes korábbi nézetét - folytatta Mailer professzor -, eze-
ket egy paranccsal újra rögzíthetnénk a betegben, és ilj
módon régi személyiségét legalább részben visszanyerné.
Arra késztetnénk a sebet, hogy ugyanazon a helyen heged-
jen be.
- Ijeszt  jelenség - mondta az elnök, és ez alkalommalő
az összes delegátus véleményét fejezte ki. - Milyen mére-
teket öltött ez a veszély? - fordult a jelenlev  statisztiku-ő
sokhoz.
A francia, az orosz és a svéd küldöttek egyhangúlag úgy-
vélték, hogy ha leállítják a moszattermelést, az emberiség
fele éhezni kezd; ha nem állítják le, az ehhez hasonló ese-
teket nagyon szigorú vizsgálatokkal sem lehet majd meg-
el zni.ő
Bizony el fordulhatnak majd. Hogy mennyi...?ő
Évente egy vagy akár több ezer eset is lehetséges, nehéz 
megmondani. Talán van valamilyen módszer, mellyel azt
az anyagot felderíthetik. Ez lenne a legjobb megoldás.
A Nemzetek Tanácsának nem kis horderej  döntést kel-ű
lett hoznia. Természetesen elrendelték a kutatásokat, de ez
olyan volt, mintha t t kerestek volna a szalmakazalban. Ésű
a sz r k? A jelz berendezések milliárdokba kerültek volna,ű ő ő
még a legérzékenyebb készülékek sem  fedezhetik fel a
minimális mennyiség  anyagot az ezernyi tonna moszat-ű
ban. Ezért hát egyel re haboztak, és nem hoztak döntést.ő
Sajnos az esemény híre fénysebességgel terjedt,  a süte-
ményfogyasztás pedig rémületesen zuhant. Ez persze tel-
jesen érthetetlen dolog volt, hiszen a méreg éppúgy el -ő
fordulhatott más, moszatból készült ételben is - a tény
tény maradt: a sütemények elborították a raktára-
kat, és senki sem mert értük nyúlni, bármennyire étvágy-
gerjeszt  volt is a külsejük.ő
Karol Pacula tanársegéd ügyelt Marek ágyánál, és várta,
hogy a fiú felébredjen.  Err l azonnal  értesítenie kellettő
f nökét és Irena asszonyt. Pacula tanársegéd nem érezteő
magát különösen jól. Valami Özönvíz el tti viseletet hor-ő
dott, lenb l készült inget, kék mellényt és ugyanolyan far-ő
mernadrágot.
- No, vedd már fel gyorsan  -  sürgette   el z leg Irenaő ő
asszony -, ha Marek felébred, nem szabad látnia semmi-
lyen érthetetlen dolgot. Az sokkot okozhatna!



- Hogy a csudába járhattak ilyen ruhákban? - csodál-
kozott Pacula. - Hiszen ez rettenetes!
- Hát ezt viselték és kész. A középkorban még fém sod-
ronyinget hordtak...
Pacula nem volt biztos benne, nem lenne-e jobb sod-
ronyinget viselni inkább, mint ezt az anyagot, mely egyre
vörösebbre dörzsölte a nyakát. És milyen csúf!
- Szegény emberek - sóhajtott. - Hány napig hord-
ták...?
- Nem tudom... egy hétig, kett ig... Az inget biztosanő
gyakrabban cserélték.
- Én már csak az egynapos ruhák mellett maradok.
- Jól meg is ijesztenéd szegény gyereket! Még kísértet-
nek nézne azokban a sárga-lila pettyes narancsszín  kön-ű
tösökben! Hiszen ilyen ruhát csak harminc éve hordunk.
- No igen, erre a jelmezbálra tényleg szükség van.
De nem tudtál volna valami kényelmesebbet választani?
- A ruharaktárban ezt kaptam. A ruhakiadó robot
azt mondta, hogy ez a legvalószín bb. Már úgyis elég sokű
bajom volt a szoba berendezésével!
Pacula tanársegéd szörnyen érezte magát. Szeretett
elegánsan öltözni, a kék rongyokat viszont kivételesen rondá-
nak látta, nyilvánvalóan öregítették. Hogyan is hordhattak
ilyesmit a régiek? No és a cip ! B rb l volt, és legalábbő ő ő
háromcentis a sarka.
Karol Pacula ott ült hát kimerülten, de közben az alvó
fiú arcát figyelte. A fiú mellesleg egész normálisan festett,
f leg ebben a környezetben.ő
Nagy, fémb l készült ágy, falapos éjjeliszekrény, rajtaő
si formájú h mér  és lámpa, villanykörtével! S t! Még aő ő ő ő
mennyezetr l is egy körte lógott le. Mindkett t - nagyő ő
nehézségek árán - egy múzeumból kölcsönözték.
Marek másik oldalára fordult, és álmában mormogott
valamit, idegesen megrándult, aztán kinyitotta a szemét,
és igen nagyot ásított.
Pacula úr diszkréten lenyomta a távközl  készülékeő
gombját, és belesúgta:
- Felébredt!
- Elnézést, hogy ásítottam - mondta Marek. - Legalább
száz évig aludtam!
- No, nem egészen - felelte elég ügyetlenül Pacula -, de
valahogy úgy...
- Milyen nap van ma?
- Hétf .ő
- Akkor nem is volt olyan sok. Két nap... Bocsánat,
ön itt az orvos?
- Nem egészen.
Az ajtóban Zborowski doktor és Irena docensn  jelent meg.ő
- Remekül nézel ki, Marek!
- Azt hiszem, ismerem már a doktor urat...
- A m tét alatt találkoztunk. A meccs eredménye fel lű ő
kérdeztél.
- Ahá, igen, emlékszem. Ugye maga is elismeri, hogy a
fiúk rettenetesen lejáratták magukat?
- Igen... minden bizonnyal. Tudod, szintén szólvaő
nem érzem, hogy ez olyan fontos lenne.
- De hiszen ez leégés! Világvége! A bajnoki táblázat
legaljára zuhannak. Zieba doktor egyetért velem.
- És hogy érzed magadat?
- Remekül. Ehetek már? Nagyon éhesen ébredtem.
- Igen, igen, rögtön kapsz enni.
- Apám tudja, hogy minden rendben van?



- Igen, igen.
- Doktor úr, mondja meg az igazat: apa nagyon aggó-
dott?
- Nagyon. Rettenetesen aggódott, rettenetesen!
- Pedig mondtam, hogy felesleges. Most már minden
jól fog menni, ugye?
- Igen, igen. Hosszú élet áll el tted. De még egy kicsitő
feküdnöd, aludnod, pihenned kell.
- Kaphatok valami olvasnivalót? Újságokat, könyve-
ket?
- Természetesen, természetesen.
- És apa mikor jöhet meglátogatni?
- Egyel re senki sem jöhet hozzád, ezen az osztályonő
nincs látogatás.
A gitár húrja úgy pattant el, hogy felsértette ujjait. Mégis
ugyanúgy játszott aznap is, akárcsak tegnap vagy tegnap-
el tt; mint mindig, mióta a hegyekbe vonultak.ő
Ha Muanta katonái nyomukat vesztették, tüzet is gújt-
hattak, és hallgathatták Raul énekét.
Raul Zermeno pedig úgy énekelt, hogy mindnyájukban
tartotta a lelket, a reményt. Az örökké mosolygó, szakállas
férfi a nemzet legendája lett. A diktátor bíróságai három-
szor ítélték el, de  mindháromszor megszökött, és embe-ő
reket gy jtött maga köré. A tárgyalásokon pedig dalaivalű
válaszolt a bíráknak.
Raul Zermeno perében zárt ajtók mögött zajlottak a tár-
gyalások, mégis másnap az emberek már városszerte éne-
kelték Raul dalait. Nem voltak ezek bonyolult melódiák,
a szövegükben sem volt semmi különös, mégis igazán
jól csak  tudta el adni ket. Talán azért, mert nagyon,ő ő ő
de nagyon er sen meg volt gy z dve arról, hogy a harc helyeső ő ő
és szükséges.
Aki a szóra se bátor,
és fél a gondolatától,
hisz a zsarnok nincs soha távol,
az nem menekül, bujkálhat bárhol.
Bujkálhatsz, úgyis hiába már,
bujkálhatsz, a zsarnok megtalál.
Ott él a szívedben, ember,
bejött a félelemmel.
Muanta annyira gy lölte Rault, hogy nem engedte halálraű
ítélni. Míg hagyta, hogy éljen, elhitethette magával,
hogy csaktmegveti, olyannyira megveti, hogy szinte sajnálja. Ha
meggyilkoltatná, már soha többé nem szabadulhatna t le.ő
Ezzel tisztában volt,   ezért   megtett minden t le telhet t,ő ő
hogy ellenfelét megtörje és megalázza.
Ám minden szép balladát, minden mítoszt a szabadság
iránti vágy hat át; ha pedig az emberek felfedezik a sza-
badság szépségét és a szépség szabadságát, nehéz ket visz-ő
szatartani, túl magas árat kell szabni, túl kegyetlen bünte-
tést kilátásba helyezni.
A pokrócokba burkolózott partizánok Rault és dalát hall-
gatva gy jtöttek er t másnapra. Mert nagy vállalkozásraű ő
készültek a f város ellen. Még soha nem voltak ennyien,ő
és nem volt ennyi tapasztalatuk, a nép pedig még soha
nem várta ket ennyire. De Muantának hússzor annyiő
volt a katonája és számtalan tankja, helikoptere és repül -ő
gépe.
Raul tudott err l, és alighanem ezért dúdolt most - szo-ő
kásától eltér en - egy régi, vidám dalocskát.ő
Megyek csendesen
hozzád, kedvesem,



vizes kalapban
megyek csendesen.
Fogadj, kedvesem
most már kedvesen,
vizes kalapban
fogadj, kedvesem!
- Vizes kalapban, fogadj szívesen! - harsant fel a ref-
rén több száz vidám torokból; mindenkinek olyan jókedve
lett, hogy a véres Muanta igencsak elcsodálkozott volna,
ha meghallja: milyen jókedvük lehet azoknak is, akik pedig
nem is diktátorok.
Muanta Portale y Grazia miután visszatért a víz alatti ki-
rándulásról, váratlanul megbetegedett.   Megtántorodott a
márványlépcs kre terített vörös sz nyegen, és ha nem lettő ő
volna  ott  Gonzales,   bizony  legurult  volna  kétemeletnyi
magasságból.
Gonzales a régi ébenfa ágyba fektette a diktátort, és or-
vosi konzíliumot hívott össze.   Az orvosok egyetértettek
abban, hogy Muanta aligha nyeri vissza eszméletét.
Aztán nagyon meglep dtek: mert mikor a konzíliumotő
vezet  orvos suttogva tájékoztatta a segédtisztet a helyzető
reménytelen voltáról, Muanta kinyitotta a szemét.
- Jól nézünk ki! - nyögte. - Szóval kimondtátok rám
az ítéletet?
A f orvos szemüvege csörrenve esett a padlóra.ő
- Excellenciás uram! - mormolta. - Csak azt mondtam,
hogy...
- Jól hallottam, mit mondtál. Sok éve hallok mindent,
ami ebben az országban elhangzik, hát még a saját háló-
szobámban! Nincs segítség, igaz?
- A reményt soha nem szabad elveszteni, excellenciás
uram!
- Lárifári! Éppen az ellenkez jét mondtátok az el bb.ő ő
Lehet, hogy félig hulla vagyok, de hülye azért nem. Hívas-
sátok Asteriát, és...; készítsék el  azt a szerkezetet. Tud-ő
ják, melyiket. Mennyi id m van még? Ne beszélj mellé...ő
Egy óra, félóra?
A f orvos tanácstalanul széttárta karjait.ő
- Ti soha nem tudtok semmit. No, lássatok munkához!
De gyorsan!
Michelangelo Asteria villámgyorsan megérkezett. Köny-
nyes szemmel állt a vezér ágya mellé.
- Üdv, öreg! Itt, tanúk el tt átadom neked az állam-ő
hatalmat. Nincs túl sok id nk. Ígérd meg, hogy amint el-ő
kezdek dögl dni, azonnal betesztek abba a jégszekrénybe.ő
Mit bámulsz? Már régen kigondoltam a dolgot. Hagyjatok
bennünket magunkra! Gonzales, te maradhatsz.
Az udvaroncok lábujjhegyen elhagyták a hálószobát.
- Michelangelo, az a fegyver a legfontosabb. Vigyázza-
tok, nehogy túl korán vessétek be. Átkozott halál! Hogy
nem tudott még várni! Próbáljátok jól lejátszani a dol-
got... Az a h t szekrény remek ötlet. Így talán nem leszű ő
vége! Talán visszajövök, és ellen rizlek majd benneteket.ő
Ne feledjétek, ellen... rizni... foglak... bennete...ő
Elhallgatott, és a fájdalomtól hirtelen kiegyenesedett.
- Doktor, gyorsan! - kiáltotta Asteria.
Az orvos beszaladt, és elkapta a haldokló kezét.
- Máris kezdjünk hozzá! - mondta.
Asteria állt egy pillanatig, magán érezte az összes jelen-
lév  pillantását. Aztán kövér nyakát meghajtva intett: en-ő
gedélyezem.
- Tanársegéd úr, ennek a szobának miért nincs ablaka?



- Higiéniai okokból. Viszont tökéletes a klímaberende-
zés. Felolvashatok neked egy könyvb l?ő
- És ha én magam olvasnám el?
- Jobb, ha én, mert egyet-mást szeretnék megmagya-
rázni.
- Tessék.
- Az emberiség 2059-ben valószín leg óriási házváro-ű
sokban fog élni, ezekben villámgyors liftek járnak majd.
Lesznek könny , repül  aviokopterek is, melyek meg-ű ő
könnyítik a helyváltoztatást.
- Klassz lesz. Csak nem biztos, hogy így lesz. A Tech-
nika cím  újságban olvastam: egy francia kétszáz évvelű
ezel tt megjósolta, hogy 1960-ban Párizsban már annyi ló-ő
fogat lesz, hogy egész Franciaországban elfogy a zab. És
mindezt nagyon pontos számításokkal igazolta...
- De holovízió biztosan lesz.
- Az talán igen.
- Nem szeretnél eljutni abba a jöv be?ő
- Örökre nem, de egy kis id re...ő
- És ha nem lenne más választásod? Ha ott kellene ma-
radnod?
Marek megvakarta a fejét.
- Tanársegéd úr, ismerje be: attól tartanak, hogy még
egy m tétre lesz szükség?ű
- Ugyan, dehogy, hogy jut eszedbe ilyesmi?
- Szóval nem? De maga itt ül, és egész id  alatt csakő
azon   igyekszik, hogy elterelje a  figyelmemet a jelenr l.ő
Egy szóval sem említette, mi történik a világban. Csak a
jöv , a jöv ! Még rádió sincs ebben a szobában.ő ő
- Nézd, Marek, a dolog úgy áll, hogy... A m téteddelű
kapcsolatban az életed ezután egy kicsit megváltozik.
- Nem fogok tudni járni?
- Nem, nem err l van szó! Jobban fogsz mozogni, mintő
a m tét el tt. Egészséges leszel, mint a makk, efel l biz-ű ő ő
tosíthatlak.
- Akkor hát mi változik?
- Más lesz az életed. Egészen más, mint eddig.
Marek elkomolyodott.
- Valami... valami baja esett apának?
- Nehéz ezt elmagyarázni. Nagyon bonyolult történet.
A fiú elkapta a tanársegéd kezét.
- Él...? Feleljen, kérem, él?
- Nyugodj meg! Ez nehezebb, mint gondolod. Nagyon
nehéz megmagyarázni. Hát...
Marek a párnába temette a fejét, és elsírta magát. Pacula
tanársegédnek túl szinte arca volt ahhoz, hogy hazudjon.ő
A fiú megértette: elvesztette az édesapját.
"Drága Marek!
Édes fiam! Ha elolvasod ezt a levelet, az azt jelenti, hogy
sikerült!!! Igen, fiam, mindkett nknek sikerült. Hatalmaső
sikert arattunk. De most bátornak kell lenned! Képzeld
bele magadat az én helyzetembe, és megérted - nem volt
más kiút. A tudomány tehetetlen volt, én pedig meg akar-
talak menteni. Mikor elolvasod ezt a levelet, ötven vagy
talán hetven év telt el attól a perct l kezdve, mikor el-ő
váltam t led. A világ már másmilyen, és én már nem va-ő
gyok ezen a világon. És biztosan nincs már ott senki az
ismer seid és barátaid közül sem.ő
Számodra megállt az id , hogy most mindent újra kezd-ő
hessél. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik téged életre
keltettek, gondoskodni fognak rólad, tanácsaikra és segít-
ségükre számíthatsz.



De egyet ne feledj el! Olyannak kell ket elfogadnod,ő
amilyenek. Ha nem akarsz szégyent hozni ránk, a huszadik
század embereire, ne csodálkozz az  szokásaikon, tanuljő
t lük a lehet  legtöbbet, mert nyilván bölcsebbek nálunk.ő ő
Fiam, légy derék ember! Nem szabad sírnod, kétségbe-
esned. Rendkívül izgalmas kaland vár rád. Meg kell is-
merned, és meg kell értened ezt az új, furcsa valóságot.
Hozzá kell szoknod.
Azt hiszem, k csak nagyon rövid ideig lesznek számod-ő
ra idegenek. Például az, aki neked átadta a levelemet,
biztosan barátunk, a kollégám. Jóindulatú, bátor ember.
Milyen sok munkájába kerülhetett, hogy téged visszatérít-
sen az életbe! Te persze biztosan nem is mondtál neki kö-
szönetet. Ezzel kezdd az új életedet. Utána majd elrende-
z dnek a dolgok, meglátod! Emlékszel, mikor egy hónap-ő
pal ezel tt megbeszéltük a Bonita csapatával játszott meccs-ő
eseteket, arra fordult a szó, ami régóta izgatott mindket-
t nket. Hogy hol vannak az emberi lehet ségek határai?ő ő
Most lesz alkalmad rá, Marek, hogy megtudjad: a száz mé-
tert már tényleg kilenc másodperc alatt futják-e, és elér-
ték-e a távolugrásban a tizenegy métert? No és a bajnok-
ságok összes eredményét megismered sok évtizedre el re!ő
Vesd bele magadat ebbe  a  kalandba úgy, mint annak
idején, mikor vándortáborba mentél. Az elején még kérted,
hogy vigyelek haza, utána meg semmi pénzért nem akar-
tad otthagyni... Kezdetben légy  bátor -  utána  egyre
könnyebb lesz a dolog.
Remélem, megkapod majd   a   következ  leveleimet is;ő
annyit írok és teszek melléd, amennyit csak képes leszek.
Apád."
- Gyertek gyorsan, gyertek!   - kiáltotta Ela. - Aput
mutatják a holovízióban!
Mama és Janek beszaladtak a szobába. Apu egy karos-
székben ült, mellette Manin Ryps, az ismert riporter. Ép-
pen apuhoz fordult.
- Doktor úr, mivel magyarázható csoportjuk sikere?
Apa elmagyarázta, hogy természetesen az összes munka-
társa szüntelen kutatásaival; és bemutatta néhány mellette
ül  társát. A szoba mintha hirtelen kitágult volna; a kép-ő
erny n felt nt Irena asszony, Pacula tanársegéd, két szív-ő ű
sebész specialista és még öt-hat személy, akik részt vettek
a kísérletben.
- Mióta foglalkoznak ezzel a problémával? - kérdezte
a riporter.
Irena asszony mély lélegzetet vett, és elkezdte mondani,
hogy már jó néhány éve.
- Apátok nagyon jól fest - mondta a mama. - Mintha
nem is  lenne. Talán jobb lett volna, ha kék ruhát vesző
fel, nem?
- Ugyan, mama, hogy mondhatsz ilyet? - háborodott
fel Ela. - A kék szín rosszul mutat a fényben. Árnyékot
vet az arcra.
- Hallgassatok már - kérte Janek. - Majd utána tár-
saloghattok.
- Hiszen nem szóltunk egy szót sem. Irena asszony is
nagyon el kel en fest. Csak nem kellett volna felfésülnieő ő
a haját, a frufru jobban áll neki.
- Ugyan, mama! A frufruval sokkal komolytalanabbnak
látszott.
- Éppen az volt jó. Egy n nek az  korában...ő ő
- Mama! - szólt közbe ismét Janek. - Nem hallom, mit
beszélnek.



Mama legyintett és elhallgatott. Ela megsemmisít  pil-ő
lantást vetett öccsére, de ezúttal mell zte a kommentárt.ő
A képerny n éppen Karol Pacula mesélte, mi történtő
Marek felébredése után az els  percekben.ő
- Meg kell mondanom,  igyekeztünk enyhíteni a várt
sokkhatást. Egész jelmezbált rendeztünk... De a fiú ki-
vételesen éles esz  és intelligens, gyorsan rájött, hogyű
valami nincs rendben. Tegnap óta mindenr l tud.ő
A riporter közölte a néz kkel, hogy hamarosan meglát-ő
ják Marek Torlewskit. És tényleg, a stúdióban ül  szemé-ő
lyek elt ntek, a képerny n Marek jelent meg: asztalnálű ő
ült és evett. A képbe belépett a riporter, de más ruhát vi-
selt, mint az imént.
-  Ízlik, Marek? - kérdezte.
- Finom - felelte Marek.
- És hogy érzed magadat?
- Köszönöm, nagyon jól.
- Adnál egy interjút a holovíziónak?
- Talán kés bb. Egyel re nem nagyon tudom, mit iső ő
mondhatnék.
- Rendben. Egyezzünk meg abban, hogy hamarosan
találkozunk és elbeszélgetünk, jó?
- Igen.
Marek elt nt, és ismét   a   kísérletez  orvosok jelentek megű ő
a képerny n. A riporter ott ült a székén, és látszott,ő
igen büszke a Marekkel folytatott beszélgetésére.
- Remek fiú! - jelentette ki. - Csodálatos.
Az egybegy ltek örömmel helyeseltek.ű
- Mi van benne csodálatos? - lep dött meg Janek. -ő
Olyan, mint a többi, csak éppen kiolvasztották. Fogalma
sem volt, mi történik vele.
- Attól tartok, cinikus a fiam   -  mondta a mama.   -
Kíváncsi vagyok, ilyen bátor lennél-e,   ha   hirtelen száz
vagy kétszáz év múlva ébrednél fel apa és anya nélkül.
- Mik a csoport további tervei? - kérdezte a riporter.
Zborowski doktor elmondta, hogy szeretnék gyors ütem-
ben kiolvasztani a többi tartályt is.
- Akkor hát sok sikert kívánunk, és reméljük, nemegy-
szer találkozunk még m sorunkban - fejezte be az adástű
a riporter.
A képerny n fényfoltok   csillantak,   aztán hegycsúcsokő
t ntek fel, rajtuk arany-ezüst bet k: "Glória Lambbel ésű ű
Deniel Stone-nal a f szerepben bemutatjuk a Pirkadatkorő
jön a szerelem c. filmsorozat következ  folytatását..."ő
- Gyerekek, menjetek aludni - mondta a mama.
A támadás meglep en jól sikerült. A Felszabadító Hadse-ő
reg katonái az els  napon majdnem a f városig jutottakő ő
el, sehol sem találkoztak jelent sebb ellenállással. Egyikő
hely rség a másik után adta meg magát, a tisztek vagyő
átálltak a felkel k oldalára, vagy saját katonáik tartóztat-ő
ták le ket. Csak most derült ki, hogy Raul dalainak mi-ő
lyen nagy volt a hatása.
A katonák többsége írástudatlan volt, és egyetlen fel-
kelésre szólító röpcédulát sem tudtak volna elolvasni. De
az addig suttogva ismételgetett dalokat most már torkuk-
szakadtából énekelhették.
És az utca is a partizánokkal énekelt, a katonák pedig
együtt az utcával; az emberek hangaágakat hordtak, amik-
kel a lázadók álcázták magukat; a "hanga napja" lett
az elgyötört nép történetében évtizedek óta a   legnagyobb
ünnep.
Estefelé híre jött, hogy Muanta meghalt. Eleinte kétel-



kedtek benne, de a mendemonda igaznak bizonyult.
Michelangelo tábornok fellengz s szónoklatokat intézett h sé-ő ű
ges hadseregéhez, de a sereg fütyült a tábornokra; már a
felkel k indulóját dúdolta.ő
Másnap szinte harc nélkül adta meg magát a f város.ő
Gonzales, Asteria és Muanta legbuzgóbb híveinek csoport-
ja pedig a T r-félszigetre menekült.ő
A nagy sietségben még a diktátor befagyasztott testét
tartalmazó  nehéz fémtartályt sem vitték magukkal,.
Michelangelo tábornok autóra rakatta ugyan, de a felkel kő
által ellen rzött országúton a teherkocsi elakadt.ő
- Semmi sem történik úgy, ahogy azt el re elképzeljükő
- mondta Raul barátjának, Pablónak, mikor a tartályt szál-
lító autó nyitott raktere mellett megálltak. - Sokszor
próbáltam elképzelni ezt a napot, de ilyenkor soha nem hangát
láttam magam el tt, hanem füstöt, lövések torkolattüzeit éső
Muantát. Muantát úgy, ahogy díszszemléken haladt, egyen-
ruhában, kitüntetésekkel, katonai autón állva. Találkozni
akartam vele, de féltem is ett l a találkozástól... És mostő
egy nagy fémhengert látok, és még csak azt sem tudom
biztosan, hogy Muanta hever-e benne.
- Ellen rizzük?ő
- Ugyan, nem fontos. Hagyjuk békén, van sürg sebbő
dolgunk is.
Michelangelo Asteria tábornok egyáltalán nem tartotta
magát vesztes félnek. A tenger alatti barlangban álltak
azok a veszélyes rakétakilöv k, melyek segítségével ural-ő
ma alá hajthatta nem csupán ezt az apró kis országot, de
az egész világot.
Éppen a fegyver felhasználásának lehet ségein tanakod-ő
tak Gonzalesszel, Diazzal és Onettivel, mikor megérkezett
a felkel k követe, Pablo.ő
- Mondják meg a vezérüknek... - kezdte Asteria pöf-
feszkedve.
- Raul Zermeno nem vezér, csak vezet  - javította kiő
Pablo. Michelangelo gúnyosan nevetett.
- Nagy különbség!
- Nem nagy, de számunkra dönt  különbség.ő
- Mondja meg neki, hogy elég, ha csak dobbantok a
lábammal, és maguk mind elpusztulnak. De mivel szeret-
ném népünket boldoggá tenni, hát adok önöknek egy
esélyt. Ha megadják magukat, amnesztiát hirdetek, és ígé-
retet teszek az ország rendkívüli fellendítésére. Igen! De
ha nem...
A bunker falai hirtelen megrázkódtak, mintha robbanás
történt volna; a mennyezeten lógó lámpa himbálózni kez-
dett.
- Lefelé! - üvöltötte Asteria. - Ez merénylet!
És el kapta revolverét, hogy lel je Pablót. Lövés dör-ő ő
rent, de a padló éppen abban a pillanatban megbillent, és
harminc fokkal megd lt. Mindnyájan a bunker egyik olda-ő
lára gurultak.
- Árulás! - kiáltotta Asteria. - Ide hozzám, fiúk!
És cinkosaival az alsóbb szintre viv  liftbe ugrott. Rosz-ő
szabbat nem is tehetett volna. Hiszen nem Pablo robban-
tott bombát, hanem kisebb földrengés tört ki; elpusztította
a fáradságosan épített bunkereket és terepakadályokat, be-
temette a szerencsétlen foglyok által kivésett folyosókat.
Szétverte az aknamez ket, és a sziklák alá temette a világő
legveszélyesebb fegyverének három tulajdonosát.

NEGYEDIK FEJEZET



avagy
A céllal könnyebb eljutni az eszközökhöz
Janek észrevette, hogy a szomszéd szobában valami mo-
zog.
"Alighanem Ela kapcsolta be a holovíziót" - gondolta,
és benézett.
- Ela! Gyere gyorsan! - kiáltotta.  - A mirelit fickót
mutogatják!
Ela megállt az ajtóban.
- Kicsodát?  -  kérdezte  csodálkozva.  -  Ahá,   Marek Tor-
lewskit! Nem, úgy látszik, csak a tegnapi m sort ismét-ű
lik; ül és eszik.
- Ugyan! Tegnap ott ült mellette Manin Ryps, a ripor-
ter, most meg egyedül eszik. Nézd csak! Most feláll. Alig-
hanem elromlott a készülék, nincs hang.
- Egymásra teszi   a   tányérokat.   Üt dött egy mirelit,ő
nem tudja, hogy a tányérokat a tartályba dobjuk?
- Hová kell kidobni ket? - kérdezte Marek.ő
- No nézd csak, Ela, mintha hallotta volna - örvende-
zett Janek.
- Szóval hová dobjam a tányérokat?
- Megmondhatnák neki - jegyezte meg Ela. - Nem túl
udvariasak hozzá.
- Kísérleteznek vele - magyarázta Janek. - Pacula biz-
tosan az intelligenciaszintjét vizsgálja.
- Egyel re jól nevelt vagyok  -  mondta Marek -, deő
szeretem, ha válaszolnak a kérdéseimre.
- Látod, hogy lázadozik - kommentálta Janek. - Ne-
héz lesz megszelídíteni.
- Nekem meg úgy t nik, hogy könnyen megszelídül -ű
tiltakozott Ela. - Most még kicsit ideges. Majd elmúlik.
- Tehát utoljára kérdezem, hová kell dobni a tányéro-
kat - mondta Marek, és összeszorított szájjal, komoran
bámulta a padlót.
- No nézd, milyen felfuvalkodott - nevetett Janek. -
Remek fiú, ugye? Mamával együtt úgy el voltatok t leő
ragadtatva, milyen bátor, h sies a kölyök apuka és anyukaő
nélkül, most meg dühöng a tányérok miatt... Én inkább
azt...
Nem fejezhette be. Marek dühösen ráugrott, egyik ke-
zével elkapta a nyakát, a másikkal a lábát, leteperte a pad-
lóra, ráült, és azt mondta:
- Te kis taknyos, csinálhatsz nekem intelligenciatesztet,
de a szüleimet hagyd ki a játékból!
Janek annyira meglep dött, hogy szóhoz sem jutott.ő
- Ohó! - kiáltotta Ela rémülten. - Hát te igazi vagy?
Marek keser en és megvet en pillantott rá.ű ő
- Hát te? - kérdezte.
Ela elpirult, és nem tudta, mit válaszoljon.
- Itt tévedés történt. Mindjárt megmagyarázom. Rög-
tön... megmagyarázzuk. Apu! - kiáltotta Zborowski dok-
tornak, aki éppen belépett. - Tévedésb l holovíziónak néz-ő
tük Mareket!
- Látom, már megismerkedtetek - mondta Zborowski. -
Csak azt hiszem, kicsit másképpen történt, mint ahogy el-
terveztem.
- Apu, nem is vettem észre, hogy hazajöttél, ráadásul
nem egyedül... Janek szörny  butaságokat mondott.ű
Marek elengedte Janekot, és zavartan állt.
- Meg kell nekik bocsátanod, Marek  -  magyarázta a
doktor. - Fantomképnek néztek, háromdimenziós vetítés-
nek. Azért, mert éppen a holovíziós szobában adtam neked



ebédet.
- Én kérek bocsánatot, doktor úr. Nem tudtam... Ott-
hon a televízió mellett apa meg én is
beszélgettünk. Azt hittem, cukkolni akarnak. Elnézést a fél-
reértésért.
Janek gyanakodva pislogott Marekra.
- Apa, biztos vagy benne,   hogy   négy nappal ezel ttő
operálták?
- Persze. Mellesleg     maga mesél el nektek mindent.ő
Lesz rá elég id tök. Együtt mentek nagyapóék szigetére.ő
Ott álltak hát négyen, és egymást nézték. Kínos helyzet.
A doktor arra gondolt: "Talán meg fogják érteni egymást.
A gyerekek mindig verekedtek, ez bizonyos fokig normá-
lis."
Ela arra gondolt: "Ha valaki ilyesmiket mondana nekem,
én meggy lölném. Marek biztosan meggy lölt engem. Megű ű
mindnyájunkat... Kár."
Janeknak az járt az eszében: "Ennek aztán van ereje!
Egyetlen fogással földre döntött... Nahát! Klassz egy mi-
relit!"
Marek arra gondolt: "Lebuktam. Pedig mennyire ígye-
keztem óvatosnak lenni. Nem féltem az aviokopteren, nem
ijedtem meg a robottól, a felh karcolók, az autósztrádákő
rémiszt  világától... Csak most ez a taknyos rontja el aő
dolgot. De legalább tudom, hogy k igaziak. Hogy ezt márő
aligha álmodom. Ez talán nem álom."
A doktor köhintett és kijelentette:
- Megyek vissza dolgozni. Itt hagylak benneteket abban
a reményben,   hogy   nem   gyilkoljátok egymást halomra.
Ela, te légy a háziasszony!
- Igen, apa.
- Mama egy óra múlva itt lesz.  Ha valami  baj len-
ne... ha például Marek rosszul érezné magát, hívjátok
fel az Intézetet, valaki biztosan lesz ott. Nekem Genfbe
kell mennem egy tanácskozásra, estére megjövök. Szer-
busztok!
És elment. Ela törte meg a beálló csendet:
- Szeretnél inni valamit? Kávét? Teát?
- Teát, ha lehet - felelte Marek udvariasan.
"Ez gy lölet - villant át Ela agyán.  -  Udvariassággalű
próbálja álcázni, világos! No, mindegy, úgy teszek, mintha
nem venném észre..."
- Ferenc! - kiáltotta a kislány. - Ferenc!
Ferenc nesztelenül begördült.
- Három teát - parancsolta Ela.
A robot felvillantotta lámpáit és azt mondta:
- Vendég a házban -
Tea pohárrban!
- Elmés szerkezet - szólalt meg Marek. - Hol van a
meghajtása?                                                                  
Janek felélénkült. Ferencre mindig büszke volt.
- Kvarkelemekkel m ködik. Csak az a kényelmetlen,ű
hogy negyvennaponként cserélni kell a programját. Maguk
az elemek száz évre is elegend k, de a programot moder-ő
nizálni kell. Érted? Új el írások, új információk... Fe-ő
rencnek többet kell tudnia, mint amennyit mi tudunk.
Emlékeznie kell a többi komputerrel való kapcsolatfelvétel
módjaira is. Ha akarod, mutatok neked egy ilyen progra-
mot.
- Kiszereled bel le?ő
- Nem. Van régi, használt.
- Akkor mutasd meg.



- Gyere. Mindjárt visszajövünk! - mondta Janek a n -ő
vérének.
- Bocsánat - jegyezte meg Marek udvariasan.
- Semmi baj - felelte Ela, mintha minden rendben
lenne, mintha nem tudná, hogy a fiú szemében  csak egyő
gonoszkodó, beképzelt leány. Márpedig Ela maga is jól
tudta ezt, jobban, mint Marek.
A Nemzetek Tanácsa döbbenten értesült arról, kicsoda
Zborowski doktor következ  páciense.ő
- Minden rendelkezésünkre álló információ szerint -
számolt be a doktor - az általunk életre keltett Muanta
Portale y Grazia háborús b nös. Személyes kapcsolatbanű
volt olyan hírhedt fasiszta diktátorokkal, mint Franco, Pi-
nochet, s t - Hitler!!! Saját nemzete ellen tíz-egynéhányő
éven át olyan b nöket követett el, hogy Véres Muantánakű
nevezték. Éppen azon a napon hibernáltatta magát, mikor
a partizánsereg végleg felszabadította az országot. Hogy
mit tegyünk most, annak eldöntése nem az én feladatom,
a tisztelt Tanács különben megkapta már az illetékes bi-
zottság pontos jelentését az ügyr l. Én mint orvos, csupánő
annyit teszek hozzá, hogy Muanta eszméletre térése most
már csak két-három nap kérdése.
Felállt  annak  a  népnek  a  küldötte,  melynek  egykor
Muanta volt legfels bb ura és zsarnoka.ő
- Felemás  helyzet - kezdte.  - Államunk mindmáig
ünnepli a felszabadulás napját, Raul Zermeno pedig, első
elnökünk, legnagyobb nemzeti h seink egyike. Muanta, aő
véres kez  diktátor uralmára pedig még ma is gy lölettelű ű
vegyes szégyennel tekint vissza népünk. Raul Zermeno el-
nök a kétezredik évben küldette a Muanta testét konzer-
váló tartályt  az   Intézetbe.   Egyrészt persze furcsa lenne
valakit megbüntetni azokért a b nökért, amelyeket nyolc-ű
van évvel ezel tt követett el - másrészt viszont: az ártat-ő
lanok véréért és könnyeiért most jutalmul még nyolcvan
év boldog életet kapjon? Ne feledjük el: mikor Muanta
felébred - az  emlékezetében az általa kiadott utolsó ki-ő
végzési parancs óta nem évek, de hetek vagy éppen csak
napok teltek el!
A Tanács elnöke zavartan kérdezte:
- Mit javasol hát az önök küldöttsége?
- Indítsanak pert Muanta ellen, az érvényben lév  tör-ő
vények szerint. Archívumaink tele vannak a b nösségétű
bizonyító dokumentumokkal. Mivel a halálbüntetést már
az egész világon eltörölték, kapjon életfogytiglani börtönt!
Szándékunkban áll különben - amennyiben ez lehetséges
lesz - átnevelésével is foglalkozni.
- És a dolog jogi oldala?
- Elméletileg nyolcvan év után minden b ntett elévül.ű
Mégis van kivétel: az rhajók hibernált pilótáira vonatko-ű
zó törvény. Javasoljuk: ezt a jogszabályt egészítsék ki:
vonatkozzon a 2000-dik év el tt hibernált egyénekre is!ő
- Egyetlen törvény sem hathat id ben visszafelé!ő
- Igen, de a törvény nem ismerése nem mentesít a bün-
tetés alól...!
Szenvedélyes vita tört ki Muanta leend  sorsa felett.ő
A vélemények megoszlottak. Egyesek amellett kardoskod-
tak, hogy indítsanak ellene pert, mások, hogy hagyják
békén, megint mások szerint egyszer en nem kellene újra-ű
éleszteni. Végül, rengeteg vita, beszéd és nézeteltérés
után a Különleges Bíróság tanácskozásra vonult vissza,
majd annak elnöke az esti órákban hirdette ki a végleges
döntést:



- Muanta Portale y Grazia polgárt eszméletre térése
után saját hazájában kell átnevelni, utána pedig élete vé-
géig számítógépes ellen rzés alá kell helyezni. Ett l elte-ő ő
kintve szabad lesz. Ha jó magaviselet nek bizonyul, esélytű
kell kapnia rehabilitációra. A Bíróság döntését azzal in-
dokolja, hogy az igazságszolgáltatás legf bb irányelve nemő
a bosszúállás, hanem a tettes felvilágosítása arról, milyen
b nt követett el.ű
Nagyapó fel-alá járkált a szobában, úgy mesélte nagy-
anyónak:
- Ahogy Aleksander bekapcsolta a videofont, rögtön
láttam rajta, hogy valami rendkívüli dolog történt, no per-
sze, én aztán jól ismerem. Boldog ember, én mondom neked,
rettent en boldog. Már nem is arról van szó, hogyő
mindenhol t mutogatják, interjúkat csinálnak vele megő
ilyesmi... Az a fontos, hogy valóra váltotta a szándékát,
hogy kit n  szakember lett bel le, hogy emberéleteketű ő ő
ment meg, hogy nem vesztegette el az idejét. Kár, hogy
nem láttad!
- De mit mondott? Elárulod végre? - türelmetlenke-
dett a nagymama, aki éppen kint sétálgatott, mikor Alek-
sander Zborowski doktor értesítette apját, hogy a szigetre
küldi a gyerekeket Marek Torlewskival, az 1979-ben hi-
bernált és most sikeresen életre keltett fiúval együtt.
- Nem tudtad bekapcsolni a képrögzít t? - kérdezte aő
nagymama már ki tudja, hányadszor.
- Nem kapcsoltam be, no. Elfelejtettem - felelte nagy-
apó. - Úgy megörültem, hogy elfelejtettem, most mit csi-
náljak, ugorjak kútba...?
- Butaságokat beszélsz - zsörtöl dött nagymama. -ő
Szóval mikor érkeznek?
- Na, biztosan   még   ma.   Aleksander külön légpárnás
hajót rendelt.
- Azzal a Marek Torlewskival együtt jönnek?
- Igen. Te, én mintha már hallottam volna ezt a nevet.
Téged semmire sem emlékeztet?
- Nem.
- Furcsa. Nekem az az érzésem, ismertünk valakit, aki-
nek ez volt a neve.
- Nem emlékszem. Megyek, megetetem az elefántokat.
Az elefántok voltak nagymama kedvencei. Mikor egy
afrikai államban nagyapónak és nagymamának kitünteté-
seket akartak adni az ottani építészet terén végzett szol-
gálataikért, nagymama kijelentette, hogy neki inkább egy
elefánt kéne, vagy még jobb lenne kett , mert párosanő
könnyebb nevelni ket. Erre kapott érdemrendet is, megő
egy pár elefántot is. Ez éppen a nyugdíjba vonulásuk el ttő
történt, miel tt a szigetre költöztek volna.ő
Az elefántok remekül érezték magukat a szigeten, és
részt vettek az öregek által különböz  alkalmakkor rende-ő
zett ünnepi meglepetésekben.
- Az ilyesmit valaha happeningnek hívták - magyaráz-
ta nagyapó. - Ez a m vészetnek egy nagyon régi, elfele-ű
dett ága. Mi meglepetésnek nevezzük.
Ezek a meglepetések különfélék voltak, de mindig volt
bennük valami eredeti, jó ötlet. Egyszer az öregek gomba-
szedésre hívták barátaikat. Reggeli után mindenki az er-
d be!ő
- Rengeteg gomba van - bizonygatta nagyapó a ven-
dégeknek. - És milyen ízletesek, szierd -illatúak!ő ő
A vendégek el is mentek, az erd be. No, aztán mi tör-ő
tént? Egyes gombák elszökdöstek a keresgél k el l, elbúj-ő ő



tak, és azt kiabálták a gombaszed knek: "Kukucs, itt va-ő
gyok!"
Más gombáknak apró kezük n tt, lekapták kalapjukat,ő
meghajoltak, és alázatosan könyörögtek: "Nehogy leszakít-
son, kérem, nekem feleségem és gyerekeim vannak, ehe-
tetlen vagyok!"
Megint más gombák, f leg légyöl  galócák huligán mód-ő ő
ra viselkedtek, füttyögtek és rákiabáltak a gombaszed kre:ő
"Fuj, micsoda undorító emberek, biztosan mérgez ek!"ő
Végül a gombák egy nagy tisztáson bekerítették a gom-
baszed ket, és egy id sebb vargánya el adta saját költemé-ő ő ő
nyét, melyben a gombák által összeszedett emberek vég-
pusztulásának vízióját festette le.
Azt talán mondani sem kell, hogy a nagyszül k a meg-ő
lepetés el készítésén több hónapig dolgoztak!ő
- No de a vendégek nem sért dtek meg? - kérdezteő
Marek, mikor Janek a gravitációs vonatban elmesélte
neki ezt a történetet.
- Ugyan! El voltak ragadtatva. Szellemes környezet-
véd  m sornak tekintették az egész játékot.ő ű
- Mi is tervezhetünk majd ilyesmiket az öregekkel?
- Nem tudom, mivel foglalkoznak mostanában, de biz-
tosan kvark jó lesz!
- Kvark jó, szóval bomba jó?
- Bomba,   az  mit  jelent?   Ha  bombával  kapcsolatos,
akkor biztosan nem valami kellemes dolog.
- Bomba, tehát klassz, belevaló, egyszóval oké.
- Vagyis remek, els rend , rendkívüli.ő ű
Marek nem vitatkozott tovább.
- Az a f , hogy én értem - mondta. - Ha kvark, legyenő
kvark.
Hallgattak egy percig. Ela Ferenccel sakkozott.
- Ez a vonat, amivel megyünk, ez afféle metró? - kér-
dezte Marek.
- Nem, ez gravitációs vasút - felelte Janek.
- Gyors?
- Körülbelül négyszáz kilométer óránként.
- Nem rossz.
- Hát ti mivel utaztatok?
- Egyszer    elektromos   vonatokkal,   autóbusszal,   megű
villamossal.
- És azok tényleg mind önirányítás nélkül mentek?
- Hogy érted?
- Hogy robotpilóta nélkül. Úgy tudom, hogy ezeket a
villamosokat   és   az   autóbuszokat   emberek   irányították.
Igaz ez?
- Igaz. Robotpilótákat csak repül gépeken használtak.ő
- És nem féltél?
- Mit l?ő
- No, hát egy ember vezette villamosra szállni... Hi-
szen az emberek hibázhatnak is.
- És a gépek nem?
- A valószín sége - egy a millióhoz! Az embernél vi-ű
szont egy a négyhez!
- Ugyan, ne beszélj! Én mindig a vezet  mellett álltamő
a villamoson.
Janek bámulattal tekintett barátjára. "Ez aztán bátor
fiú!" - gondolta.
Ela szórakozottan játszott. Hallgatta a fiúk beszélgeté-
sét is, közben szinte maga el tt látta Marekot, amint egyikő
kezével fogja a villamos ajtaját, a másikkal segít a felszálló
Glória Lambnek...



- Azok voltak a szép id k - szaladt ki a száján, de rög-ő
tön el is szégyellte magát, rettenetesen.
"Ez úgy hangzott, mintha rendreutasítottam volna Ma-
rekot, hogy elmúltak már azok az id k - állapította megő
a kislány gondolatban. - Igaza van, ha sért dötten elhall-ő
gatott."
Pedig Marek csak azért hallgatott, mert nem tudta, mit
mondjon. A kislány az  számára nagyon távolinak, okos-ő
nak, rejtélyesnek t nt. Varkocsba font sötét haja, a fülké-ű
ben uralkodó, ismeretlen forrásból származó,  egyenletes
fény - még valószer tlenebbé tette az egész helyzetet, és Elaű
idegennek, szinte mesealaknak tetszett.
A fülkében semmi zajt nem lehetett hallani, pedig a jár-
m  szakadatlanul robogott. Csak a rejtett hangszórókbólű
áradt halk zene.
A fülke alakja inkább nagy liftre emlékeztetett, semmint
vasúti kocsira. Ez érthet  volt. A gravitációs vonat konst-ő
rukciója éppen ilyen formát követelt - hiszen az egész
vonat szinte rakétaként száguldott, el bb a föld mélyébe,ő
aztán a gravitáció ereje felfelé taszította; csak éppen az
indulási ponttól néhány ezer kilométerrel távolabb.
Ennek ellenére belül nem lehetett érezni a zuhanó lift
rületes sebességét. A fülke egész belsejét eléggé eredetiő
módon rendezték be. Az asztalkákon kis vázák friss virág-
gal, az álablakokat takaró függönyök meg sem rezzentek,
és így úgy t nt, hogy a kézipolcon álló néhány tárgy egyen-ű
súlya is állandó.
"A Föld középpontja felé zuhanunk - gondolta Marek,
mert eszébe jutottak a Pacula tanársegéddel folytatott be-
szélgetések. - És ezek ebben semmi meglep t sem látnak.ő
De hogy robot helyett ember vezeti az autót, attól kiké-
szülnek. Lehet, hogy túlságosan is függenek már az auto-
matáktól? Mi lenne, ha az automaták hirtelen... ha az
elektromos hálózat... egy m szaki hiba..."ű
- Katasztrófák nem  történnek? - kérdezte hangosan.
- A nagyvárosokban a járm vek nem gázolnak halálra já-ű
rókel ket? Szóval balesetek, nagy katasztrófák nincsenek?ő
- A járm veknek általában nincsenek kerekeik - felel-ű
te Janek komolyan. - Kivéve a sportszereket. Tudod: bi-
ciklik, go-kartok, görkorcsolyák... Persze, balesetek el -ő
fordulnak azért. Most is pusztítanak a földrengések. Oly-
kor valaki elbámészkodik, és rosszul kapcsol be egy kvark
elemet. Az nagyon komoly robbanást okozhat. Az iskolában
szüntelenül ismételgetik nekünk, hogy: "Ne érintsd meg,
amin nincs jelzés!"
- Tudom - ismerte el Marek -, az Intézetben én is kap-
tam egy ilyen jellapocskát a leolvasóval együtt. De ren-
geteg ilyen jel van ám! Több, mint a telefonkönyvben...
Szóval nagyon sok. Te mindet ismered?
- Mindet nem. De az alapvet ket igen. F leg a veszélyreő ő
figyelmeztet ket: "Figyelem, biológiai szennyez dés!" "Fi-ő ő
gyelem! Radioaktív szennyez dés!" "Figyelem, magasffe-ő
szültség!" Nagy eredmény, hogy az egész világ, minden
nemzet ugyanazokat a jeleket használja.
- És miért nem vezették még be a közös nyelvet?
- Egyel re vannak fordítógépek. De gyors egységesítéső
folyik. Ez talán baj is egy kicsit...
- Miért?
- Hát néha arra gondolok,   hogy; ha   lesz már közös
nyelvünk, kevesen fogják megérteni a régi versek szépsé-
gét. A szépirodalmi fordításokat továbbra is embereknek
kell csinálniok. Van ebben valami, ami fontosabb a szavak



jelentésénél. A hangzás, a hangulat...
- Miért, hiszen Ferenc is versben beszél...
- Ugyan, azok is versek...? Rímekbe szedett informá-
ciókat közöl. Csak amikor Ferencet programoztam, értet-
tem neg, mi is az igazi költészet. Ezt hallgasd meg:
Közöttetek éltem én szenvedésben, árván,
Sose néztem hidegen a nemesre, jóra.
Válnunk kell - a szellemek birodalma vár rám,
S mintha édent vesztenék - szomorú ez óra.*
Ela döbbenten tekintett Janekra.
- Slowacki? - kérdezte. - Az öcsém betéve tudja Slo-
wacki verseit?
- Miért csodálkozol - felelte Janek, bár érthetetlen ok-
ból elszégyellte magát. - Átvettem ezt az anyagot a Fej-
kopogtatóval. Különben is, a költészet engem nagyon ér-
dekel!
Marek most maga el tt látta egykori irodalom tanár n -ő ő
Jét, amint fáradt hangon olvasta fel nekik ugyanezt a ver-
set, és próbálta elmagyarázni, min is alapul a m  értéke.ű
Hirtelen úgy tetszett, megértette, mekkora er  rejt zikő ő
a nyelvben. Nyolcvan év telt el, más a világ, az emberek
is mások. , Marek, gravitációs vonaton száguld két, veleŐ
egykorú gyerek   és   egy robot társaságában, és alig talál
velük közös témát. Itt minden idegen, de k is ismerikő
Slowackit! "Közöttetek éltem én szenvedésben, árván..."
- ismételte gondolatban. - "Ez a Janek klassz srác..."
- Míg bátyádat tartottad szóval,
mattot adtam neked a lóval!
- mondta Ferenc; látszott, a fülkében uralkodó hangulat
egyedül t hagyta hidegen.ő
* Lator László fordítása
Drága Marek!
M tétünk óta egyre azon töprengtem, milyen lesz új vilá-ű
god. Lehet, hogy egy másik bolygón fogsz lakni? Vagy
valamilyen óriási mesterséges   holdon?   Talán az emberi
élet akkor már végtelenül hosszú lesz?
Fiam, azt hiszem, mikor ezt a levelemet olvasod, már
jóval többet fogsz tudni err l, mint én.ő
A képzeletünk igen eredeti dolog. Egyszer megpróbál-
tam elképzelni a saját esküv met. El bb azt hittem, ilyes-ő ő
mire soha nem fog sor kerülni. Kés bb úgy, hogy hatal-ő
mas, pompás ünnepség lesz! Még kés bb, hogy csendeső
kis ünnepe lesz kett nk boldogságának. Soha nem gondol-ő
tam volna, hogy az egyetlen dolog, amire emlékezni fogok,
az a nadrágtartóm kapcsa, ami elromlott, és ezért félbénán
kellett mozognom, mert a nadrágom állandóan le akart
esni.
Igen, fiam! Akárhogyan er lteted is a képzeletedet, sohaő
nem sejtheted, milyen apróság akadályoz majd a valóság-
ban, milyen nehézségek kerülnek utadba.
A tudomány nagyon sok mindent változtat meg az em-
ber körül és benne magában is. Egy darukezel nek jobbanő
kell vigyáznia, mint a lapáttal dolgozó embernek. Minél
nagyobbak  a   tudomány   lehet ségei,   annál   nagyobbő
az er nk, és annál óvatosabbaknak kell lennünk, mint Gulli-ő
vernek a liliputiak között.
Elég egyetlen figyelmetlen mozdulat, és olyan er t sza-ő
badíthatunk fel, amelyet aztán nem tudunk féken tarta-
ni. Minél tovább töprengek ezen, annál biztosabb vagyok
benne, hogy a legkevésbé változó, a legállandóbb mégis
csak maga az ember lesz. Mindig akad majd, aki jobban
fog szeretni, más kevésbé, egyesek neked is kedvesebbek



lesznek, mások ellenszenvesek. Legalábbis azt hiszem, így
lesz.
Nem tudom elképzelni   a  világot szeretet és barátság,
idegenkedés és ellenségeskedés nélkül. Az ilyen világ egy-
szer en embertelen lenne.ű
És nagyon,   de nagyon   szeretném,   fiam, ha oktalanul
senkinek se tennél rosszat. Egyáltalán ne tégy olyasmit
senkinek, amit magadnak   nem   kívánsz.   Lehet, hogy ez
nem valami nagy bölcsesség, de már a gondolat is - hogy
ott a távoli id ben bánthatsz valakit - nagyon fájdalmaső
számomra. Ugye, ezt megérted?
És még valamit. Meg vagyok gy z dve arról, hogy egyő ő
és más a mi id nkb l - vagyis az én id mb l - fennma-ő ő ő ő
radt. Nem feltétlenül tárgyakra, épületekre, gépekre, he-
lyekre gondolok. A kultúrára, irodalomra, történelemre.
Tudod, azt hiszem, érdekes lenne megnézni, mi maradt
fenn, mi állta ki az id  próbáját. Az emberek továbbra iső
emlékeznek-e Shakespeare-re? Olvasnak-e Balzacot? Mi-
lyenek az új színházi   el adások, a filmek?   Az emberekő
milyen értékeket becsülnek leginkább?
Kérdez sködj, tudd meg a választ - én pedig következő ő
levelemben megint feladok neked egy rejtélyt. Mert azért
mégis jobb, ha az ismeretlen terepen meghatározott céllal
haladunk, nem igaz?
Következ  levelemig -ő
Apád.
Elkékült a düht l. Vad pillantásokat vetett körös-körül,ő
kés bb elgyengült, behunyta szemét, és úgy tetszett, alszik.ő
De nem aludt. Szempillái alól leste a fura köpenyeket vi-
sel  orvosokat és a bírákat, akik az el bb közölték vele aő ő
Nemzetek Tanácsa ítéletét.
"Számítógépes felügyelet - gondolta Muanta -, ezek a
fajankók azt hiszik, hogy a következ  nyolcvan évembenő
felügyelet alá helyezhetnek, most, mikor még a reumám-
ból is kigyógyítottak! No, de nem baj, egyel re csak szem-ő
léljük a helyzetet."
- Az elhangzott ítéletet sért nek tartom - mondta.ő
- És az nem is veszi figyelembe az ügy összes oldalát. Már
maga az a tény, hogy a per az én részvételem, s t ügyvé-ő
dem részvétele nélkül folyt le, bizonyítja, hogy megsértet-
ték demokratikus jogaimat. De én id s ember vagyok,ő
nem fogok veszekedni holmi felügyelet miatt, ha már önök
nagylelk en egy második életet ajándékoztak nekem. Kér-ű
dem, beszerezhetek-e információkat vagyoni állapotomról,
nemzetem helyzetér l és egyáltalán,  az elmúlt nyolcvanő
év eseményeir l, mialatt én... a h t szekrényben feküd-ő ű ő
tem?
- Természetesen. Mellesleg a hazájában fogják átnevel-
ni. - "Excellenciás uram!" - szerette   volna hozzátenni
Muanta, de fékezte dühét. Túl fontos játszmát kellett vív-
nia, nem engedhette meg magának a hebehurgya reakció-
kat. Valamit ellen riznie kellett.ő
"Michelangelo és Gonzales - mondta magában - min-
dent elrontottak. Ha haláluk el tt elárulták a víz alattiő
barlang titkát, akkor alig van esélyem. De ha nem...
akkor ki tudja, mi történhet még? Lehet, hogy ezek a
pondrók még kegyelemért fognak könyörögni." Barátság-
talanul tekintett megment ire.ő
- Az átnevelés - mondta szemöldökét felhúzva - nyil-
ván óriási orvosságadagokat jelent, ezeket fogják nekem
beadni, és utánuk másképpen fogok gondolkozni, mást fo-
gok akarni, mint eddig?



- Az ilyen szereket tiltja a törvény. Az 1995-ös törvény
szerint tilos kémiai szerekkel befolyásolni mások akaratát.
"Ez jó - gondolta Muanta. - Törvényeket hoznak, ami-
ket meg lehet szegni. Ezt szeretem. De kínzások és vegy-
szerek nélkül nem változtathatják meg a nézeteimet."
Az  átnevelés,   ha  nem  is  sikeres,  mégis  lesújtó  volt.
Muantának mindenekel tt végig kellett olvasnia az összeső
róla szóló gúnyiratot, gyalázást, levelet és regényt. Az ál-
tala is jól ismert, egyetlen hivatalos életrajzán kívül,
melyet parancsára és majdnem diktálása után valami ócs-
ka kis titkár körmölt - soha senki nem ejtett Muantárol
egyetlen jó szót sem. Az egész nép aljas, nyomorult zsar-
noknak tartotta.
A Dulce Patria munkatáborban történt dolgok leírását
a diktátornak igen alaposan kellett tanulmányoznia; ett lő
még neki is elreppent az álom a szemér l.ő
De Muanta már régen feloldotta saját lelkiismeretét
minden tette alól. Csak a küldetésére gondolt.
Régen, nagyon régen, mikor még a légier  tisztje volt,ő
rettent en imponált neki egy bizonyos Adolf Hitler nevő ű
fiatalember, aki az egész világon ideális rendet akart be-
vezetni. "Az ötlet remek volt - mondotta Muanta legköze-
lebbi munkatársainak egyik tengerparti villája naperny k-ő
kel védett teraszán ülve -, de a végrehajtás pocsék. Kap-
kodva csinálták, megfontolatlanul. Márpedig rendet rend-
szeresen kell csinálni!!!"
Muanta mélyen meg volt gy z dve arról, hogy legjobbanő ő
 tudja, milyennek kell lennie az igazi rendnek - annakő
a rendnek, melyet semmi sem ingathat meg.
"Rend és fegyelem - mondta -, engedelmesség és sem-
mi kételkedés! Íme, ez az ideális állapot, ide kell eljuttat-
nunk állampolgárainkat!" A diktátort rábírni arra, hogy
kritikával szemlélje zsarnoki múltját - a legjobb tanitó
erejét is meghaladó feladat volt.
A vezér tudta, mit akar, és nem tett le szándékáról. Sok-
kal jobban idegesítette egy másik dolog: egykori ellenfele,
Raul Zermeno már ötvenhét éve meghalt, de államelnök-
ségének huszonhárom éve alatt oly nagy szeretetet és
tiszteletet élvezett, hogy Muanta Portale y Grazia most
minduntalan vetélytársa nyomaiba botlott.
excellenciáját leginkább az ingerelte, hogy Raul egy-Ő

általán nem vágyott a hatalomra. Mindjárt a fordulat
után Pablónak adta át a miniszterelnöki posztot,  magaő
pedig elment iskolákat építeni, és dalaival tanulásra serkentet-
te népét. Kés bb elfogadta ugyan az elnöki tisztet,ő
de csak azért, hogy tevékenykedhessen a Nemzetek Taná-
csa létrehozásában és jogkörének b vítésében.ő
"Egyszóval azért, hogy növekedjék a z rzavar" - kom-ű
mentálta mindezt a diktátor, aki a jelenlegi helyzetet, a
világ Nemzeteinek Szövetségét rendetlennek és értelmet-
lennek tartotta. F leg azért, mert a Tanács tagjai hatás-ő
köreinek elosztása igen furcsa volt. A döntéseket azok hoz-
ták, akik ismerték az adott problémát, nem pedig azok,
akiknek a dolog legjobban érdekeikbe vágott.
Ezenfelül rengeteg törvény, el írás és szabály korlátoztaő
az egyes szervek hatalmát.
"A szabad emberi kezdeményezés fékezése - vélte Mu-
anta, bár  f leg a saját kezdeményezései fékezésére gon-ő ő
dolt -, elsorvasztja az egyéniséget!"
Amikor a gyerekek elutaztak, üres lett a lakás. Anya és
apa kényelmesen leültek egymással szemben, és megkér-
ték az új R-1-es háztartási robotot, hogy hozzon nekik



feketeribizli-szörpöt. Sok mondanivalójuk volt egymásnak.
Zborowski doktornak attól kezdve,   hogy   sikerült életre
keltenie Marek Torlewskit és Muanta Portale y Graziát,
rengeteg munkája volt. A világnak hamarosan körülbelül
harminc új polgár fogadására kellett felkészülnie, akiknek
többségét különc milliomosok és általában özönvíz el ttiő
nézetekkel rendelkez  egyének teszik ki.ő
A mamát Flóra néni sorsa aggasztotta. Flóra igen nehe-
zen gyógyult. "Er s szervezete van. Csak az er s szervezető ő
bír ki ilyen megterhelést. De mi lett volna, ha..."
Csöngettek. Az ajtóban Flóra néni állt.
- Volt betegség, nincs betegség! - kiáltotta örömmel. -
Üdv, aranyoskáim! Nagyon karikásak a szemeid, Al. Nem
dolgozol te túl sokat? Tudod, Éva, én mindig biztos vol-
tam benne, hogy velem valami rendkívüli dolog fog tör-
ténni. De hogy éppen egy süteményt l...?! Holnap benneő
leszek a holovízióban! Interjút adok arról, milyen érzés az,
mikor az ember semmit sem akar. Én!!! Mailer doktor is
ott lesz! Elb völ  férfi. Nélküle aztán jól néznék ki!ű ő
 találta ki, hogyan kell meggyógyítani. Különleges pszicho-Ő

nasztikus kabinban! Én mondom - rendkívüli! Holnapután
repülök a Holdra. Utána vagy két hétre beugrom az öre-
gekhez. Nem kell elvinni nekik valamit?
- Ha lennél olyan kedves, Flóra! - örvendezett a ma-
ma. - Megígértem, hogy elküldöm nekik az ókori Róma
bibliográfiáját.
- Hát az meg minek kell nekik? Biztosan megint vala-
mi meglepetés lesz. Ahányszor eszembe jutnak azok a for-
golódó és ugráló tinórugombák és vargányák... És emlé-
keztek, mit csináltak egyszer az öreg Paszczak szomszéd
kertjével? Még tetszett is, csak túl nagy volt benne a
csend. No jó, add ide azt a bibliográfiát. Ha visszajöttem
a Holdról, elviszem nekik. Ó, a Hold... Romantikus boly-
gó... Kár, hogy Mailer doktor nem utazhat velem. Elb -ű
völ  férfi! És kit n  szakember! Kit n !ő ű ő ű ő
- Ez látszik - mondta Zborowski doktor. - És neki
volna kedve az utazásra?
- Képzeljétek, igen! Eljönne velem a Holdra, a szemén
látom! De sajnos az édesanyját kell meglátogatnia, valahol
az Egyenlít  környékén. Egy hónap múlva jön vissza, éső
akkor nem tudom, nem tudom... lehetséges...
A néni égnek fordította a szemét, és mókás kacérsággal
nézett a mennyezetre.
- Én mondom, Al, hogy Staszek halála óta szétes benő
vagyok. Az embernek nem szabad sokáig magányosnak
lennie, mert akkor bogaras vénkisasszony lesz bel le. Énő
különben ebben az ügyben is...
Staszek, Flóra néni férje az rben vesztette életét egyű
Szaturnusz-expedíció alkalmával. A m szerek felmondtákű
a szolgálatot. szintén szólva   Flóra néni   barátsága márŐ
régóta kísérte házukat.   Még   iskolás korából ismerték a
nénit; fiatal lányként járt   kéz   a   kézben az rhajóssal.ű
Annyi éve barátkoztak már vele, hogy nem is vették észre,
mikor lett Flórából Flóra néni, nem tartották számon,
hogy már tíz év telt el Staszek halála óta.
Kicsit kellemetlenül érezték hát magukat, mikor Flóra
a magányáról kezdett beszélni, olyan nyíltan, ahogy an-
nakel tte még soha.ő
- Mert nekem, tudjátok, határozott terveim vannak a
szigeti tartózkodással kapcsolatban. Szeretném megismerni
ezt a fiút, Mareket. Ti, vagyis hát az Intézet, döntöttetek
már, mi legyen vele ezután?



Zborowski doktor jól megnézte magának a nénit.
- Nem.   Egyel re vakációra   küldtem.   Majd eltöpren-ő
günk rajta, ha visszajön.
- És nem lehetne, hogy én... Megengednétek, hogy én
viseljem gondját?
Zborowski nem nagyon tudta, mit feleljen erre. Mintha
gombóc akadt volna a torkán - se le, se föl... Végre "le-
nyelte".
- Nem tudom. Nem dönthetek az ügyben. Úgy gondol-
tuk, hogy majd  maga... Már elég nagy fiú. Ha lenne ráő
valamilyen jogalap.
- Van jogalap! - jelentette ki a néni diadalmasan. -
Kutattam a levéltárban.  Staszek, a férjem valószín legű
ükunokája volt a fiú nagybátyjának.
- Hát ezt hogyan derítetted ki?   -   kérdezte a doktor
döbbenten.
- Nagyon egyszer  - magyarázta Flóra. - Marek édes-ű
anyját ugyanúgy hívták, mint Staszeket vagy engem.
Zborowskiék összenéztek.
Flóra néni férjét Kowalskinak hívták...*
* A Kowalski név Lengyelországban ugyanazt jelenti, mint ná-
lunk a Kovács - és épp oly gyakori is... (A fordító megjegyzése)

ÖTÖDIK FEJEZET
avagy
Sziget és barlang
- Szervusztok, szervusztok!
- Ela, de megn ttél!ő
- Janek, miért nem mutatsz be minket egymásnak?
Ez a férfiak kötelessége...
- Bocsánat, nagyapó, de a nagymamát üdvözöltem.
 Marek Torlewski.Ő

- Csupa jó dolgot hallottam rólad, Marek. Reméljük,
hogy...
A nagyapa hirtelen elhallgatott, és olyan alaposan kezd-
te szemlélni a fiút, hogy az már kényelmetlenül érezte
magát.
- Ide figyelj, öregem - mondta hirtelen egészen más
hangon nagyapó. - Ismerted Artúr Zborowskit?
- Természetesen, uram. Artúr Zborowski a Hurrikán
csapat hátvédje... vagyis hát az volt.
- No látod, látod! - kiáltotta nagyapó a feleségének.
- Mondtam, hogy ismerem t valahonnan! De mikor mostő
megláttam, rögtön tudtam!
- Ismerni tetszik engem? - örvendezett Marek. - Ta-
lán tetszett ismerni az apukámat?
- Csak el ne ájulj, kisöreg, ha meghallod az igazságot.
- Nagyapó megvakarta kopasz fejét. - Attól tartok, nagy
megrázkódtatás lesz számodra.
- Lassan hozzászokom a megrázkódtatásokhoz - felelte
Marek -, de azt hiszem, tudom már, ki Artúr Zborowski.
- És egy cseppet sem tévedsz, öregem... Ez a ráncos
fickó, aki most itt áll el tted kilencvennégy éves fejjel,ő
bizony Artúr Zborowski... De kérlek, csak azt ne mondd,
hogy semmit sem változtam! Utálom az olcsó bókokat.
- Fantasztikus találkozás - ismerte el nagyanyó. - Egy
csapatban játszottatok?
- Nem, Marek a konkurrenciánál játszott, a Villámban
- felelte nagyapó. - Remek kapus volt. Az egész csapatot
kordában tartotta. Nélküle régen szétesett volna minden.
Csak t lünk kaptak ki. De nem mindig.ő
- Mert a maguk csapatában túlkorosak vannak... Szó-



val, voltak. A Hurrikánban mindig játszott néhány id -ő
sebb fiú. Kazik Sumik meg legalább tizenhét éves...
Nagyapó elkomolyodott.
- Kazimierz Sumik professzor nyolcvanhárom évesen
halt meg. Mikrobiológusként dolgozott az Antarktiszon, és
nem sikerült idejében kicserélni a szívét. szintén szólvaŐ
nem emlékszem, hogy id sebb volt-e nálam. Lehet, hogyő
igen. Talán egy évvel volt öregebb. Most már megbocsáta-
nál neki, igaz?
- Sok dologhoz kell még hozzászoknom. Hogy önnel
találkoztam, annak nagyon örülök. Ebb l következik, hogyő
néhány ismer söm még élhet. Talán találkozom majdő
az osztálytársaimmal, csapatbeliekkel.
- Azt hiszem, néhány majd el kerül. De nem sokanő
lesznek. Persze, mutogattak téged a holovízióban, tehát aki
ismert, videotelefonál majd az Intézetbe. Ha akarod,
együtt megkeressük ket, jó?ő
- Természetesen, uram!
- Szólíts úgy, mint régen: Artek.
A nagymama rosszalló pillantást vetett rá.
- Gyerekesen viselkedsz. Mareknek nehezére esik egy
ilyen id s embert tegezni!ő
- Egy pályán fociztunk, és most azt mondja: "uram"?
- Marek, engem mindenesetre szólíthatsz nagymamá-
nak.
- Melyik iskolába járt... nagymama?
- Én Torunban laktam. Az ötös számú iskolába jártam.
- Azt nem ismerem. De jártam Torunban, ott született
Kopernikusz, ott csinálták a mézeskalácsokat...
- Kopernikusz, mézeskalácsok és az rkiköt ... - tetteű ő
hozzá nagymama - most ez jut az emberek eszébe Torun-
ról.
A tengeren egészen a láthatárig hófehér hullámok sor-
jáztak. A nap függ legesen t zött le, és ha nem lettekő ű
volna a rakparton azok a fémcsövek, az ember azt hihette
volna, hogy a sziget valamelyik déltengeri csoport része.
A különféle - smaragdzöld, világoszöld, sárgás, kékes, vö-
röses - szín  növényzet között fehérlett egy ház tíz-egy-ű
néhány terasszal, rengeteg lépcs vel, oszloppal és eresszel.ő
Mareknak csak most t nt fel, hogy mindeddig f leg lif-ű ő
teken és szalagjárdákon közlekedett.
A domboldal alján két, vízzel telt medence volt. Mind-
kett höz csúszdákon lehetett lejutni, ezek a ház legfelső ő
emeletének ablakaiból vezettek le a vízhez.
A szök kutakat olyan ravaszul tervezték meg, hogy spa-ő
nyolfalakat, erny ket és szivárvány csillogású vízesésfolyo-ő
sókat alkottak. Itt-ott mintegy véletlenül különböz  színő ű
virágok és gyümölcsfák n ttek. Az egyik kertben két robotő
éppen befejezte a cseresznyeszedést, a másikban egy auto-
mata vadrózsatöveket ültetett.
A társaság zajosan társalogva mászott fel a dombra.
A nagymama, mivel kicsit fáradt volt, vendégeit meg-
el zve egy mulatságos, kis narancsszín  fogaskerek velő ű ű
ment fel.
- Más vendég is van a szigeten, nemcsak mi? - kér-
dezte Marek.
- Persze hogy van. Nagymama és én panziót nyitottunk
m vészek részére. Hiszen ki sem bírnánk itt, a tenger kö-ű
zepén, ha nem volnának látogatóink. Most például itt la-
kik egy kit n  fest , régi barátunk, August Toniker, aztánű ő ő
Fung, a költ , a négy Szaltó, híres cirkuszm vészek -ő ű
Glória Lamb m vészn .ű ő



- Glória Lamb? - kérdezte Ela halkan.
- Bizony, bizony... - felelte nagyapó. - Beszéltem
már neki rólad, mondtam, hogy nagy csodálója vagy.
Nagyon örül, hogy találkozni fogtok.
Ela rámosolygott nagyapóra, de úgy igazán nem látszott
elégedettnek.
"Kíváncsi vagyok, kinek a kedvéért jött ide" - gondolta,
és dühösen lépett egy lépcs fokkal magasabbra, mint kel-ő
lett volna.
- Vigyázz, mert kitöröd a nyakadat - figyelmeztette
az öccse.
A legmagasabb teraszon tízóraira terítettek egy asztalt.
Már majdnem minden panzióvendég ott volt.
- Türelmetlenül vártunk már - mondta Fung, a költő
egy mellén lógó készülékbe, amely azonnal lefordította
szavait. - Örülünk, hogy üdvözölhetünk benneteket. F -ő
képpen téged, Marek, ki a tudományos eredmények újabb
ékes bizonyítéka vagy. Neved mindig az újjászületés jel-
képe lesz az emberek számára, akár az egyiptomi Ozirisé.
- Fung! - kiáltotta nagymama. - Még elcsavarod a
gyerek fejét. Beszélj normálisan!
- Számomra   a   tizennégy éves fiú már férfi - felelte
nyugodtan a költ . - Valaha az  korában lév  ifjak di-ő ő ő
nasztiákat alapítottak, megn sültek, s t el is váltak. A nagyő ő
lengyel királyn , Hedvig...ő
- Fung, könyörgök! - jajdult fel a nagymama.
De a költ  legyintett, és befejezte a mondatot:ő
- ... tizennégy éves korában lett Jagelló hitvese.
Glória Lamb kábítóan gyönyör  volt. Ela azonnal meg-ű
állapította, hogy a híres színészn  az életben még szebb,ő
mint a holovízióban. Könny , krémszín , eredeti szabásúű ű
köntöst és szép, valódi vászonkalapot viselt.
A tolmácsgéphez hajolt, és legendásan fátyolos hangján
kérdezte:
- Mondd csak, Marek, láttál már engem?
- Nem, asszonyom, most el ször látom önt - felelteő
Marek, és csak akkor értette meg, mire célzott a színészn .ő
Hogy látta-e már t valamelyik holovíziós filmjében?ő
A vendégek nevettek. A félreértést hamar tisztázták, de
a bajuszos August Toniker még sokáig csapkodta a térdét
örömében.
- Ez az! - kiáltotta. - Nagyon jó válasz, Glória! Te fiú,
nem is tudod, milyen jó!
De Glória Lamb nem jött zavarba.
- Akkor viszont konzultációra hívlak, Marek - mondta.
- Konzultációra?
- Glória a múlt században játszódó filmekben szerepel
- magyarázta Toniker -, és reméli, hogy elmondod neki,
igazak-e az események, korh ek-e a díszletek, a kosztü-ű
mök, no és a játékstílus helyes-e szerinted?
- Igyekszem segíteni, ha képes leszek rá - egyezett bele
Marek udvariasan.
- Biztosan képes leszel rá - bizonygatta buzgón nagy-
apa.
Ela egy padon ült, és a hangyákat szemlélte, melyek egy
hatalmas szitaköt  szárnyát lökdösték makacsul a hangya-ő
boly irányába.
"Könny  a hangyáknak - elmélkedett a kislány magá-ű
ban. - Tudják, mi a dolguk, kész tervvel élnek. Az ember
viszont tervezget, örvendezik - és egyszer csak: bumm!
Semmi sem sikerül, az élet értelmét veszti, egyetlen dolog
marad csak: a mesés szigeten csavaroghat azzal az érzés-



sel, hogy Glória Lamb szépsége csak elmélyíti bels  han-ő
gulata szürkeségét és szomorúságát. De hát miért van
mindez?"
Glória Lamb elrabolta Marekot, és arra kényszerítette,
hogy nézze végig filmjei huszonnégy folytatását. A fiú már
harmadik napja csak az étkezéseken mutatkozott, a többi
idejét a filmszínészn nek szentelte.ő
Janek órákig bámulta a négy artista gyakorlását, de ba-
rátja nélkül  is unatkozott.ő
A nagyszül k Tonikerrel és Funggal együtt meglepetéstő
készítettek el  Róma bukása, de minek? ideiglenes cím-ő
mel.
Ela viszont nem találta a helyét.
Etette az elefántokat, fürdött a medencében, Ferenccel
játszott különféle játékokat, de folyton az volt az érzése,
hogy boldogtalan! Furcsa, de semmi kedve sem volt arra,
hogy Marekkal és Glóriával együtt nézze azokat a fiilme-
ket, melyek mell l nem is olyan régen még alig lehetettő
ágyba zavarni.
"Csupa légb l kapott ostobaság - jutott eszébe apja szi-ő
gorú ítélete. - Naiv konfliktusok és logikátlan történet."
Valami neszt hallott a háta mögött - Marek telepedett
melléje.
- Fuuu! - mondta. - Végre sikerült elszabadulnom. Te
ismered azt a n t? Mindig ilyen?ő
- Glória? Milyen?
- No, tudod...
- Nem tudom. Ahogy te, úgy én is most látom el ször.ő
Hozzám nagyon kedves.
- Hozzám is. De olyan természetellenes. Az embernek
az az érzése, hogy állandóan önmagával van eltelve.
- Mondd meg neki. Hiszen te vagy a tanácsadója!
- Ugyan, miféle tanácsadó...! Mellesleg én... én nem
tudok neki tanácsokat adni. Amit láttam, teljesen eltér
attól, amire emlékszem. Nem tudom megmagyarázni a
különbséget. szintén szólva, nem merem a szemébe mon-Ő
dani, mit gondolok. Csak apró részleteket kritizálok, de itt
az egészr l van szó. Nem, ezt nem mondhatom meg. Glóriaő
nagyon szép, nagyon   okos,   és   biztosan mindent jobban
tud. A m vészetnek különben is megvannak a maga sza-ű
bályai...
- Egyszer en szégyelled megmondani neki az igazat -ű
vágta a szemébe Ela. - Gyáva vagy!
- Én?
- Hát ki, talán én?
- Mi bajod van? Tanácsot akartam t led kérni, te megő
rám támadsz!
- Abban nem adhatok tanácsot senkinek, hogy legyen-e
szinte vagy sem... Ez a bels  lelkiismeret, becsület dol-ő ő
ga.
Marek vérvörösen ugrott fel a padról.
- Szóval szerinted gyáva vagyok, igen?
- Régebben h snek tartottalak. Nagy tettet hajtottálő
végre, még ha nem is tudtál róla...
- És nem is akartam! És ezt a felhajtást körülöttem,
ezt sem akartam!
- Na ne mondd, hogy nem Örülsz, mikor Lamb kisasz-
szony bejelenti: "Most pedig Marek és én megyünk dol-
gozni!" Iszonyú fontosnak érzed magadat, mi?
Marek dühös lett.
- Utálom a világotokat,   ezt az édeskés kényelmet, a
mesterkélt   udvariasságotokat.    Mind  üt döttek  vagytok,ő



mind!
- Hát persze hogy azok vagyunk! Csak te vagy normá-
lis! Te tudod a legjobban, mi a jó, mi a rossz, mi a normá-
lis, mi nem!
Marek sarkon fordult, és berohant az erd be. Ela mint-ő
ha kicsit megijedt volna, vissza akarta tartani a fiút, de
még szikrázott a szeme, és zúgott a feje. Egy pillanatig
állt, aztán vállat vont és leült.
Az ösvény végén Fung, a költ  jelent meg jókora vízi-ő
rózsacsokorral a kezében. Már messzir l kezdte mesélni:ő
- Tiberius császár egyszer meg akarta látogatni a be-
tegeket a római kórházakban. De h séges hivatalnokaiű
szívességet akartak neki tenni, és mikor eljött a látogatás
ideje, az összes beteget odahozatták a császári palota el ttiő
térre. Tipikus példája ez a túlzott jó szándéknak, ugyebár?
A kislány határozatlanul bólintott.
- Miért mesélte el nekem ezt a történetet? - kérdezte.
- Mert önz  vagyok, kedvesem, és csak olyasmit mesé-ő
lek másoknak, ami engem érdekel. Másképpen nem lehet-
nék költ  - magyarázta a kis Fung úr, talán komolyan,ő
talán tréfásan, s továbbment.
A vízirózsák szinte izzottak a kezében, a jegenyék ágain
keresztül pedig napos fényfoltok estek az ösvényre és a
tölt  alakjára.ő
- Íme, mivé tették a hazát ezek a demokratikus refor-
mok - zsörtöl dött Muanta a "T r" gyakorlóterén csava-ő ő
rogva. - Egykor zajlott itt az élet, katonák dolgoztak, az
rbódék vidám kék-piros csíkosra festve, no és minden-ő
hová be lehetett hajtani autóval. Most meg? Valami raga-
dós bozót, indák...
A T r-félszigeten más bolygókról származó növényekő
kísérleti termesztése folyt. A terület csakugyan ijeszt enő
festett. A parcellákon fantasztikus formájú, szokatlan nö-
vények burjánzottak.
- Botrány! Hát nem botrány? - fordult a diktátor a két
lépéssel mögötte haladó robothoz.
- Kísérleti telkek - magyarázta a gép. - Ezeket a nö-
vényeket távolról hozták ide, és itt vizsgálják ket.......ő
- Tudom, tudom - szakította félbe Muanta. - De hát
nem szégyen ez? Elpusztították a munkámat!
- Belém más értékrendet programoztak - felelte a gép
egyezked en.ő
- Téged semmire sem lehet használni - felelte Muanta.
- Az aljas liberálisok bábja vagy! A modernség láncos
kutyája!
- Mint gépnek, nekem nem lehet ez ügyben saját véle-
ményem.
- No ugye. És ez itt a baj. Nincs kedved fellázadni?
- Nem. Ez lehetetlen.
- Biztosan?
- Biztosan.
- No, ezt még ellen rizzük majd.ő
Muanta fel-alá járkált, de még mindig nem tudta meg-
érteni, hogy a félszigetnek miért van most más formája,
és hová t ntek az  er dítményei.ű ő ő
- Hé te, tulajdonképpen hogy hívnak?
- Nincs nevem. Ez t led függ.ő
- Akkor hát Gonzalesnek foglak hívni. Nem szeretem
az új neveket.
- Kérem. Tehát Gonzales a nevem. T led függ.ő
- És nem szólíthatnál "excellenciádnak"?
- Szólíthatnálak. Ez t led függ, excellencia.ő



- "Önt l függ, excellenciás uram."ő
- Önt l függ, excellenciás uram.ő
- Te, Gonzales, miért más alakú most a félsziget?
- Hogyhogy más alakú, excellenciás uram?
- Más, mint amilyenre én emlékszem. És nemcsak a
növények miatt. A földrajzi alakja is másmilyennek t nik.ű
- Egy pillanat türelmet, excellenciás uram. Érintkezés-
be lépek az információs központtal.
A gép lámpái felvillantak, és beszélni kezdett:
- Ugyanazon a napon, mikor megdöntötték Muanta kö-
nyörtelen rendszerét, az ország néhány vidékét földrengés
rázta meg. Furcsa, de szerencsés véletlen folytán a leg-
er sebb rengés éppen a reakciósok f  ellenállási fészkét, aő ő
T r-félszigeten lév  katonai támaszpontot érte; amiatt aő ő
zsarnok utolsó hívei között nagy rémület támadt.
- Elég, elég! Minden világos! Gonzales, te ostoba ma-
sina, hogy merészelsz engem zsarnoknak nevezni?!
- Az információs központ adatait közvetítem.
- Szép kis központ lehet...! Ezek meghamisították a
történelmet!
- Belém   más   értékrendet   programoztak,   excellenciás
uram - magyarázta a gép.
A gyerekek megérkezését követ  negyedik napon a szige-ő
ten hurrikán söpört végig. Széthordta a felfröccsen  vizet,ő
és letépte a teraszokról a naperny ket. A hullámok üte-ő
mesen csapkodták a hatalmas, oxigénnel töltött fémtartá-
lyokat, az ég sötétkék síkján még sötétebb, majdnem fe-
kete felh k úsztak.ő
Így az id járás miatt mindnyájan a házban reggeliztek.ő
- Dühöng, dühöng, aztán elmúlik - mondta nagyapó. -
Ne aggódjatok, gyerekek, az ilyen vihar legfeljebb néhány
óráig tart.
- Ami azt illeti, azért egy kicsit szabályozhatnák az id -ő
járást - vetette közbe Glória Lamb. - Sokkal jobb, ha az
ember szép id t rendel, mint hogy itt üljön és várja, mígő
elmúlik a mennydörgés, a villámlás. Tiszta szerencse, hogy
Marek és én dolgozni fogunk.
- Elnézést kérek, asszonyom - mondta Marek -, de ma
nem szeretném az ön filmjeit nézni, alighanem elfáradtam
kissé.
- Rosszul érzed magadat?
- Nem, de kezdetnek már túl sok volt. szintén szólva,Ő
elegem van bel lük.ő
Az asztalnál hirtelen csend lett, mindenki elhallgatott.
Csak a szél süvítését hallották.
- Eleged van? - mondta Glória. - Hát nem emlékez-
tetnek a te id dre? Nem szereznek örömet?ő
- Nem, asszonyom - magyarázta Marek udvariasan. -
Engem inkább idegesítenek. Annyi bennük a nem termé-
szetes, a túlzás. Minden túl csodálatos, túl bölcs, túl pom-
pázatos. Bocsánatot kérek, ha megsértettem volna, de úgy
becsületesen elmondva mindent... hát ezeknek a filmek-
nek egy hibájuk van. Túl csodálatosak ahhoz, hogy bármi
közük is lehessen az én id mhöz. Az apám, a tanáraimő
egyszer , átlagos emberek voltak, itt viszont minden rül-ű ő
ten elegáns, el kel . Ez afféle... idealizálás.ő ő
Glória asszony kellemetlen pillantással mérte végig Ma-
reket.
- Ki mondta ezt neked? - kérdezte. - Honnan ismered
így a m vészetet? August! Igaz, hogy August volt?ű
- De Glória, én... - kezdte a fest .ő
- Ne is mondjon semmit - szakította félbe a színészn .ő



- Nem kell magyarázkodnia! Idealizálás! Ideális vagyok!
Igenis, büszke vagyok rá. Ezért nem csapom be az ajtót,
mikor most távozom. Maguk ilyenkor becsapnák az ajtót,
igaz? Nos, hát én nem csapkodok!
És elviharzott. Els ként August Toniker törte meg aő
csendet. Krákogott egyet, és megkérdezte:
- Mondd csak, Marek, honnan ismered az "idealizálás"
szót?
- Nem tudom, talán tanultam valamikor. Ha valamit
megszépítünk, eltávolítjuk a hibáit, akkor beszélünk idea-
lizálásról.
- Attól tartok, nem tudod, hogy jelenleg milyen értel-
met nyert ez a szó. Kényes ügy ez, és inkább csak feln t-ő
tek tudnak róla. De úgy vélem, hogy ebben a helyzet-
ben... Gyerekeknek nem is említik a dolgot, mert minek
is?... A gyakorlatban kellene... szóval... beszelhetek a
jelenlétedben, Fung?
- Kérlek, természetesen!
- Negyven évvel ezel tt kezdték irányítani a génekető
- mesélte Toniker. - A szül k a saját terveik vagy a divatő
alapján rendelhették meg gyerekeiket - fiút vagy lányt.
Semmiféle tilalom nem volt, és sokan azt akarták, hogy a
gyerekeik nagyon szépek, nagyon okosak legyenek, szóval
olyanok, mint Glória. Létrejött egy szakkifejezés: "az utó-
dok idealizálása". Úgy hitték, ezen az úton haladva töké-
letesíthetik az emberiséget. Még ha akarnám, sem tudnám
neked leírni azt a z rzavart, amit a gének irányításávalű
váltottak ki a világon. Rengeteg csinos, "ideális" gyerek
született, ezek ráadásul tudatában is voltak saját kit n -ű ő
ségüknek. Még szerencse, hogy idejében felfigyeltek fo-
gyatékosságukra.
- Fogyatékosság? - csodálkozott Marek.
- Fogyatékosság - ismételte a fest . - A tökéletességő
épp oly fogyatékosságnak bizonyult, mint a púp vagy a
vakság. És bizony nem segítette ket az a tudat, hogy ide-ő
álisak. Egyszer en túl remekek, és azért kicsit embertele-ű
nek... Még jó, hogy a pszichológusok elég hamar megér-
tették a veszély nagyságát. A már menthetetlen ideálisok-
nak tanácsolták, hogy foglalkozzanak a m vészetekkel. Tu-ű
lajdonképpen a m vészet az egyetlen pálya, ahol sikerrelű
tevékenykedhetnek anélkül, hogy önmaguknak és mások-
nak kárt okozhatnának. Glória asszony a megjegyzésedet
egyszer en rosszindulatúnak vette, amit szerinte nyilvánű
én sugalltam neked... Megmagyarázom neki! Bocsánat! -
August Toniker felállt, és a színészn  után ment.ő
Ela a kezét nézte, és arra gondolt: "Annyiszor bánkód-
tam, hogy túl rövid, csúnya ujjaim vannak. Tökéletes és
szép akartam lenni, pedig Mareknak az ilyenek egyáltalán
nem tetszenek! És ezt meg is mondta Glóriának! Azért
mondta meg, hogy bebizonyítsa: nem gyáva! Biztosan nem
az. De milyen jó, hogy én egyszer  vagyok, egyszer , egy-ű ű
szer ..."ű
Az apró Fung úr két ujját az égnek emelte, jelezvén,
hogy szólni kíván, és bejelentette:
- Hogy ne legyen félreértés: én is ideális vagyok. De
szerencsére egy elrontott sorozatból származom...
Muanta makacsul járt a tények nyomában.
A Raul Zermenóról elnevezett utcákon kóválygott, Raul
szobrai alatt pihent meg, az ételekért Raul arcvonásaival
díszített hitelkártyákkal fizetett. A hitelkártyák mellesleg
azok közé a találmányok közé tartoztak, amelyek még az
 tetszését is elnyerték. A lapocskán leolvasható volt a tu-ő



lajdonos számlájának aktuális állása; vásárlás után betet-
ték egy gépbe, amely automatikusan levonta az iménti
kiadást, és új összeget írt a lapra. Semmiféle módon nem
lehetett a lapot hamisítani; és a bankjegyekkel, érmékkel
tömött nehéz pénztárca helyett elég volt a kis lapocska is.
Már harminc éve ily módon intéztek minden kereskedelmi
ügyletet.
Muantát csak egyetlen dolog aggasztotta: kevés zseb-
pénzt kapott. Egykori birtokait mind állami tulajdonba
vették, és szóba sem jöhetett, hogy bármit is visszakapjon
abból, ami valaha az övé volt. Állt ugyan a palotája, de
már régen múzeumot csináltak bel le, ráadásul (ami külö-ő
nösen dühítette excellenciáját) az egykori hírhedt zsar-ő
nok uralmát ott csupán egyetlen kiállítási tárgy jelezte:
az ütött-kopott kis Szabadság-szobor.
Már úgy állt a helyzet, hogy ha Muanta tervei nem vál-
nak valóra, nem marad hátra számára más, mint az,
hogy... munkát vállaljon.
Mellesleg már kapott is néhány ajánlatot: az els t sér-ő
t nek tartotta és azonnal elutasította: a Dulce Patria kény-ő
szermunkatábor romjain kellett volna az idegeneket kalau-
zolnia. A második: legyen a holovízió politikai kommen-
tátora. Nézeteivel egy szatirikus m sort akartak érdeke-ű
sebbé tenni... A harmadik: legyen történelmi tanácsadó!
Egészen magas összeget ígértek neki, ha pontosan beszá-
mol a Mussolinivel, Hitlerrel és Franco tábornokkal egy-
kor folytatott beszélgetéseir l.ő
Az ajánlat csábító volt, de Muanta még habozott, állan-
dóan abban reménykedett, hogy sorsa alapvet en megvál-ő
tozik.   A   föld alatti barlang járt az eszében, és minden
tette egy irányba vezette - oda akart eljutni.
- Gonzales, te... mosogatórongy, szabad elhagynom
az országot?
- Igen, excellenciás uram.
- Bármilyen földi, légi, tengeri járm vel utazhatom?ű
- Igen, excellenciás uram. De csak velem.
- Szomorú szükségszer ség.   És   mit   nem engedhetszű
meg nekem?
- Meg  kell  bénítanom   minden   olyan   tevékenységet,
amely más emberek kárára irányulhat.
- Ha meg akarnék rúgni valakit, megakadályoznád?
- Természetesen.
- Be tudlak csapni téged?
- Nem, excellenciás uram.   Beépített hazugságérzékelő
detektorom van.
- De a gondolataimban nem tudsz olvasni?
- Nem, csak a szándékaidat sejtem.
- Hát akkor szerinted milyen szándékaim vannak?
- Valamit titkolsz, excellenciás uram. És nem kedvelsz
engem. És szeretnél valamit megtudni.
- Így is van. A holovíziós hálózat kiterjed az egész vi-
lágra?
- Igen.
- Lehetséges m sort sugározni egyszerre az egész vi-ű
lágnak?
- Igen. A világhírszolgálat naponta kétszer jelentkezik!
- Nagyon jó. Meglátogathatnék egy olyan helyet, ahon-
nan m sorokat sugároznak?ű
- Holovíziós centrumot? Rögtön megtudom.
És alig egy óra múlva beléptek egy üvegfalú épületbe,
ahol kék kezeslábasba öltözött emberek jártak-keltek. Ezt
az öltözetet azért viselték, hogy meg lehessen különböz-



tetni az ott dolgozókat a háromdimenziós fantomalakoktól.
Fiam!
Oly sok id  telt már el, mióta elaludtál, hogy nem emlék-ő
szem az utolsó komoly beszélgetésünkre.
Nem emlékszem, hogy mir l volt szó: az ellen rz köny-ő ő ő
vedr l, amit egy álló héten keresztül nem mutattál meg,ő
pedig beleírtak valamit az iskolában - vagy arról, hogy
edzésen nem viseltél pulóvert?
Furcsa: minél jobban eltávolodunk egymástól az id ben,ő
annál id sebbnek, feln ttebbnek látlak lelki szemeimmel.ő ő
Arra gondoltam: ahelyett, hogy prédikálok neked, mint
egy tizennégy éves gyereknek - inkább elbeszélgetek ve-
led, mint férfi a férfival.
Nem kétséges, hogy igazi feln tt férfi már csak ott, aő
jöv ben lesz bel led. Nem tudom, milyen szokások ural-ő ő
kodnak majd akkor; talán mást követelnek majd t led,ő
mint az én id m követelt t lem. De úgy hiszem: a szemé-ő ő
lyes felel sség alól biztosan nem mentenek fel.ő
Nem élünk légüres térben. Te sem fogsz légüres térben
élni, és azt hiszem: továbbra is a tettekért való felel sségő
alapján ítélik majd meg az emberek cselekedeteit.
Ha választhatsz, próbálj tudatosan és megértéssel csele-
kedni. De védelmezd meg jogodat ahhoz, hogy választhass,
hogy önállóan gondolkozhass.
Lehet, hogy túl bonyolultan és komolyan írok, de err lő
a két fogalomról: a szabadságról és felel sségr l nehéző ő
másképpen írni, mert ezek az emberek számára a legfon-
tosabbak, mióta csak a faj létezik.
Mi, emberek, nem vagyunk tökéletesek, és nyilván soha
nem is leszünk azok. Korlátoz bennünket a környezet, a
kötelességek, saját tudásunk, az id . De amíg nem feled-ő
jük, hogy gondolataink szabadok, hogy semmilyen korlá-
tozásnak nem vethet k alá - addig emberek vagyunk. Ab-ő
ban a pillanatban, mikor elfeledjük, hogy választásainkért
felel sek vagyunk - ismét elveszítjük emberségünket.ő
Nem hiszem, hogy ez a két igazság akár tízezer év múlva
is megsz njön létezni. Talán csak az emberi fajjal együtt.ű
Ha tévedek, akkor egyszer en nem lesz lehet séged el-ű ő
olvasni ezt a levelet - ha viszont nem tévedek, arra kér-
lek, fiam, ne vedd szavaimat "prédikálásnak" és "szöve-
gelésnek". A nehéz pillanatokban majd vedd figyelembe
ezt a levelet is.
Nem szeretném, ha haszontalan, méltatlan ember lenne
bel led, azt sem akarom, hogy híres, nagy h s, vezér vagyő ő
zseni legyél. Csak azt szeretném, ha meg tudnád külön-
böztetni a jót a rossztól, függetlenül a küls ségekt l, ező ő
nem is olyan egyszer  ám, mint a Zorro-filmekben. Aű
jó néha úgy összekeveredik a rosszal, hogy igen nehéz el-
választani ket egymástól. A kisebb rosszat választani? Ta-ő
lán igen. De mi van akkor, ha közben elveszítjük a nagyobb
jót?
Akár százezer példát mondanék, jó tanácsot és parancso-
latok egész köteteit írnám is ide - kerülhetsz olyan hely-
zetbe, melyet én nem láthatok el re. Magad fogsz dönteni.ő
Minden nap új rejtély elé fog állítani. Nem választhatok
helyetted, nem adok egyetemes szabályokat. Légy önma-
gad, szabad és felel sségteljes ember. Csak egy módon se-ő
gíthetek: ha ezt emlékezetedbe idézem.
Üdvözöllek, drága fiam, Marek, és ne haragudj öreg
apádra, hogy prédikál. Biztosan jobban örülnél valami
kedvesebb szónak, néhány pletykának a barátaidról, de
tudod... számomra most nagyon nehéz a fiúkkal beszélni.



Tegnap láttam Jasiek Barwickit. Mesélte, hogy a Villám
csapatának gy lése lesz. Rettenetesen büszke volt a vasár-ű
napi meccsükre, mert 4:0-ra verték a Gy zteseket. Úgyő
ugrált örömében, mint aki meghibbant. Szégyelltem neki
bevallani, hogy leveleket írok neked - még azt hitte volna,
meg rültem. Így sajnos semmiféle üzenetét nem adhatomő
át. Azt hiszem, megérted.
Apád
- Szia, Jasiek!
- Szia, Artek! Miért hívtál videón? Megint valami meg-
lepetésre készültök?
- Itt van nálam az egyik ismer söd. Emlékszel Marekra?ő
- Az unokád? Nagyon megn tt azóta, hogy utoljára lát-ő
tam...
- Nem, nem. Ez Marek Torlewski. Együtt játszottatok
a Villámban.
Az id s úr arcán el ször döbbenet, majd hitetlenség lát-ő ő
szott. Nagyapó mindent pontosan elmagyarázott neki, és
a beszélgetés csak akkor folytatódott.
- Szóval Marek, az édesapád beszélgetett velem?
- Itt a levele, melyben írta: "Ugrált örömében, mint
aki meghibbant, mert 4:0-ra legy zték a Gy zteseket".ő ő
- "Ugrált, mint aki meghibbant?" Hány éve már, hogy
egyáltalán nem ugrálok...
- Mert iszonyúan mamlasz lettél - mondta nagyapó. -
Belebújtál az olvasógépedbe, és így élsz már vagy húsz
éve!
- Tényleg, igazad van. Száz éve nem rúgtam labdába!
Most mesterséges szívem van, és tulajdonképpen rám férne
egy kis mozgás.
- Hát persze! Gyere el hozzánk, szervezünk egy olyan
meccset, hogy csak na...! - és nagyapó oldalba bökte
Marekot.
- A Villám a világválogatott ellen - vágta ki Marek.
- Villám és Hurrikán - helyesbített nagyapó. - Elfe-
lejtitek, hogy én...
- A Hurrikánban túlkorosak voltak - háborgott Jasiek.
- Az nem volt rendes csapat.
- Mindig mondtam - segített neki Marek is. - Leg-
alább négy túlkoros játszott benne.
- Az én hibám? - háborodott fel nagyapó. - Én min-
dig mondtam nekik, hogy...
- No, jól van, jól. Te rendes voltál, szó se róla - vi-
gasztalta Jasiek.   -   Tényleg elmehetek hozzátok, mond-
juk... a hét végén?
- Világos. Készítjük a labdát.
- De én tényleg, évek óta nem...
És ekkor fura dolog történt, ami különben Marek szá-
mára olyan nyilvánvalónak tetszett, hogy észre sem vette.
- Na ne hülyéskedj - mondta nagyapó. - A srácok vár-
nak a focival, te meg...?
És ekkor Jan Barwicki, a történelemtudományok kilenc-
vennégy éves doktora természetes hangon válaszolt:
- Hát mondtam én, hogy nem jövök? Csak valahogy el
kell lógnom itthonról...
A diktátor egy idegenforgalmi hivatalban luxus tenger-
alattjárót bérelt. Egyetlen fémajtó, nehéz nyílászáró vagy
keskeny átjáró sem volt rajta. Csak négy puha fotel volt
az egész, melyet átlátszó kupola borított. Volt egy m szer-ű
fal is, néhány alapvet  berendezéssel.ő
A remek szerkezet bérleti díja igen magas volt, Muanta
hitellapján pedig csak szerény összeg szerepelt. Mégis, a



hajó lemerülése után - körös-körül száz és száz hal tán-
colt, és a rendkívüli víz alatti táj pillanatonként változott
-, bárki elismerte volna, hogy az ilyen utazás még nagyobb
árat is megért volna.
Persze Muanta nem turisztikai céllal indult erre a ki-
rándulásra. Már jó ideje abban reménykedett, hogy az ál-
cázott víz alatti barlang a földrengés alkalmával nem om-
lott be teljesen, és kit n  fegyvereit még fel tudja hasz-ű ő
nálni arra, hogy rendezze az uralkodó viszonyokat.
Az átnevelés, amelyre mindig a délutáni órákban került
sor, csak meger sítette azt a meggy z dését, hogy ha ő ő ő ő
nem "javítja meg" beszélget partnereit, akkor a végénő
még azok javítják meg t. A dolgok ilyen fordulatára vi-ő
szont a diktátor nem vágyakozott.
Így aztán most ott hajózott a tenger alatt, érzéketlenül
a korall atollok, szivárványhalak, nagy rákok és csigák, a
zöld fényben ragyogó víz szépségei iránt. Hajózott és ku-
tatott. Mellette ült - fémkarjaival az irányító szerkezetet
markolva - az egykori segédtiszt emlékezetére Gonzales-
nek elkeresztelt robot.
- Tovább, tovább. Nem tudunk továbbmenni?
- Nem, excellenciás uram, ott egy vízáramlat van.
- Éppen azt mondom, közelebb ahhoz az áramlathoz!
- Nem tehetem ki veszélynek excellenciád életét.
- Tudom, tudom, neked én hallatlanul értékes vagyok.
Állj!
El ttük a sziklás partfalban fekete mélyedés látszott.ő
- Arra!
Sötét folyosóba jutottak, Gonzalesnek be kellett kapcsol-
nia az összes reflektort. Néhány percig teljes csendben
haladtak. Hirtelen hatalmas szikladarab zárta el majdnem
teljesen a folyosót. A víz ott er sen áramlott. Melletteő
egy tüskés vízinövényen fura valamit mozgatott az áram-
lat. Nem látszott sem állatnak, sem tengeri növénynek.
A robot ráirányította a reflektort.
Muanta diadalittasan felkiáltott.
Mert felismerte benne Michelangelo tábornok díszegyen-
ruhájának maradványait.
- Ela, vigyázz a kapunál!
- Ide, ide!
- Szöglet volt! Szöglet!
- Hülye bíró!
- Ha így beszélsz velem, nem játszom!
Ezt az utolsó mondatot nagyanyó jelentette ki;  voltő
ugyanis a bíró, akit nagyapó látható élvezettel sértegetett,
s t azzal vádolt, hogy az ellenfélhez húz.ő
Marek, a nagypapa, Janek és Fung, a költ  játszottak aő
négy Szaltó ellen. Az egyik kapuban Ela, a másikban Au-
gust Toniker állt.
Bár a cirkuszosoké jól összeszokott, er s csapat volt,ő
nagyapáék felvették velük a versenyt. Marek, aki most
els  ízben focizott meggyógyított szívével - észrevette,ő
hogy könnyebben bírja a hajtást, mint egykor. Fung, a
költ  elfeledkezett választékos szóáradatairól, csak Janek-ő
nak vagy Mareknak kiabált oda rövid, szaggatott monda-
tokat. Ela ziláltan védett; és az  "remek közbe-ő
lépéseinek" - ahogy Marek mondta - volt köszönhet ,ő
hogy az eredmény nem megvetend  döntetlen: 2:2 lett.ő
Nagymama rengeteget sípolt, és nagy szakértelemmel
vezette a meccset. Nagyapónak sárga lapot mutatott, ener-
gikusan rendelte el a szabadrúgásokat és bedobásokat. Mi-
kor lefújta a mérk zést, csak nehezen tudta rábeszélni aő



két csapatot, hogy alaposan mosakodjanak meg még ebéd
el tt. Mindenki el bb enni szeretett volna - a lázadástő ő
természetesen Artúr nagyapó vezette. De a játékvezető
azzal fenyeget zött, hogy megsemmisíti a mérk zés ered-ő ő
ményét, és diszkvalifikálja a piszkos játékosokat.
Ez a nap - telve az erd  és a föld illatával, telve em-ő
berekkel, akikhez a megértés vékony szálai kapcsolnak,
gyors ütemben egymást z  események -, igen, ez volt azű ő
a nap, mikor Marek végleg elhitte, hogy kalandja nem
álom, hanem valóság. Hiszen az álomban majdnem min-
den megtörténhet - kivéve az ilyen teljesen valószín tlen-ű
nek tetsz  és mégis valódi napot.ő
Most Elával és Janekkel az elefántokat etették. A meg-
termett Aphrodité ormánya finom végével vette át és tette
szájába a banánfüzéreket. Férje, King napozott, a kis ele-
fántbébi (még neve sem volt) a patak partján ténfergett.
Az állatok hirtelen nyugtalankodni kezdtek. Aphrodité
eldobott egy ágat, és rémülten ordított; King rettegve fel-
ugrott, az elefántbébi pedig panaszosan felvisított.
- Valami bajt éreznek... - mondta Ela.

HATODIK FEJEZET
avagy
A lecke
- Így, jó... Most felfelé!
A tengeralattjáró a felszínre bukkant. A föld alatti tó
szintje jóval magasabb volt most, elérte a sziklapadot is,
de csak egyetlen kilöv állvány d lt le; a többiek viszontő ő
mind baljósan ragyogtak; éppoly veszélyesek voltak most
is, mint felszerelésük pillanatában.
- Kit n ! - morogta Muanta. - Kit n !ű ő ű ő
- Excellenciás uram - mondta a robot -, a programom-
ban ugyan említés sincs az efféle szerkezetekr l, de az önő
reakciójából ítélve, ezek nagyon veszélyes dolgok lehetnek!
Figyelmeztetem, hogy az egészség...
- Persze, persze! - bólogatott helyesl en Muanta. - Aző
egészség fontos dolog! Itt valahol kell lennie néhány véd -ő
álarcnak.
El keresett egy nagy, átlátszó burát és a fejére tette.ő
- Nos? - kérdezte olyan   hangon,   mintha kútból be-
szélne. - Jól áll nekem a sisak?
A roboton a nyugtalanság jelei mutatkoztak.
- Elnézést, excellenciás uram, de kénytelen leszek érte-
síteni az irányítóközpontot!
- Tessék csak, tessék! Értesítsd ket! Imádom az irá-ő
nyítóközpontokat!
Muanta egyetlen ugrással az egyik fogantyúnál termett
és lerántotta. A barlang furcsa sivítással és csörgéssel telt
meg.   A   kilöv állványok hatalmas fújtatóként dolgoztak;ő
nyitott fúvókáikból - úgy t nt - csak s rített leveg  törű ű ő
el .ő
A robot riadójeleket sugárzott az irányítóközpontba, köz-
ben Muanta szétvetett lábakkal ült egy mohos sziklán, és
röhögött. Úgy röhögött nagy üvegburájában, mint egy jó-
kora, öreg, ráncos varangyosbéka. Úgy érezte, hogy élete
legszebb napját éli.
Ezen a napon szakad meg a világ történelme.
A történelem általában kisebb-nagyobb emberi történe-
tekb l áll; de félórával Muanta rült tette után a világő ő
összes polgára elvesztette akaratát és - ami ezzel jár -
történeteit is.
Aki állt, állva - aki ült, ülve maradt félig álomszerű



Állapotba merülve, és a szó szoros értelmében semmit sem
csinált. A komputerek fölé hajló kezek, a labda rúgására
lendül  lábak, munkás er feszítésben meghajló hátak, zon-ő ő
gorán játszó ujjak - minden mozdulatlanná vált, és las-
san, tehetetlenül lehanyatlott, akár egy hirtelen lelassított
filmben.   Az   els    áldozat   diagnosztizálása- óta   Atrophiaő
asinomorus  liberiensisnek   nevezett   betegség   húsz perc
alatt eluralta az emberiséget.
Mindenki, aki akkor a Földön tartózkodott, a rettenetes
támadás áldozatául esett.
Mégis tévedés lenne azt hinni, hogy ez az esemény ka-
tasztrófát okozott. A robotok önállóan vezették el célállo-
másaikra a repül gépeket és vonatokat, szerencsére éppenő
senki sem sétált kötélen, nem nyitotta oroszlánket-
rec ajtaját, nem szagolt mérgez  anyagot tartalmazó kém-ő
cs be.ő
De az automata holovíziós kamerák által rögzített filme-
ken jól láthatók a csapás méretei. Például a filharmoniku-
sok hangversenyén minden zenész mozdulatlanná mereve-
dik, szintúgy a zsúfolt néz tér is. Ott ülnek tanácstalanul,ő
kifejezéstelen, üres tekintettel meredve egymásra. Ülnek.
A hangszerek a földre estek, a csendet csupán a karmes-
teri pulpitus nyikorgása zavarja meg. A pulpituson fura
testhelyzetben pihen nagy súlyával maga a maestro. A ver-
senyz k, akik éppen a stadionban futottak körbe, hirtelenő
fékeznek és elhevernek a salakra. A birkózók egy gyilkos
erej  fogás közben merevednek meg, az énekesn  ajkánű ő
elhal a dal, a holovíziós riporter pedig - életében el szörő
- egy szó közepén elhallgat.
Így telt el a világ történetében beállott szünet els  fél-ő
órája.
Muanta - Gonzales társaságában - éppen belépett a ho-
lovíziós központba.
- Excellenciás uram - ismételgette a komputer kétség-
beesetten villogtatva lámpáit -, valami nagyon rossz tör-
tént, a központ nem válaszol, excellenciás uram, excellen-
ciás uram, baj van, nagy m szaki hiba...!ű
- Tudod, hogyan kell kikapcsolni? - kérdezte Muanta
egy kék kezeslábast visel  férfitól, aki a fal tövében üldö-ő
gélt.
Amaz bólintott.
- Hát kapcsold ki! - parancsolta Muanta.
A férfi felállt, az automatához lépett, és színtelen han-
gon mondta:
- Kapcsolj ki!
- Nem tehetem - felelte Gonzales. - Én a felügyelett lő
vagyok.
A férfi nem reagált a válaszra. Ott állt a gép el tt, de aő
riadófényeit villogtató gép mellett tehetetlen bábnak tet-
szett.
- Kapcsold ide a felügyeletet - vakkantotta Muanta.
A férfi a kezébe adott   egy   videotelefon-készüléket.
A képerny n   megjelent   a   komputerfelügyelet karszékbenő
pihen  f nöke.ő ő
- Kapcsold ki a 08 253-as számú robotot - parancsolta
Muanta.
Amaz lenyomott egy gombot, és Gonzales elnémult.
- No, most aztán munkára...!
Muanta utasította a holovíziós központ akarat nélküli
dolgozóit, hogy készítsenek el  világadást. Az álmos, ön-ő
álló gondolatoktól megfosztott alakok mindent el készítet-ő
tek. Még eléggé ügyesen is tevékenykedtek. Csak az a ki-



fejezéstelen, üres tekintet...
A diktátor megjelent hát az egész világ el tt, legalábbiső
azok el tt, akik éppen akkor tévét néztek, és azt paran-ő
csolta:
- Gy ljetek a holovízió elé mindnyájan, mindnyájan.ű
Ti, akik most engem láttok, menjetek és vezessétek ide
azokat, akik most nem látnak engem!
Sokáig, nagyon sokáig várt, miel tt folytatta. Ezt az id tő ő
pontosan kiszámította, mellesleg volt ideje, sehová sem
sietett.
Ezt követ en elharsogta kiáltványát:ő
- Emberek! A mai naptól kezdve igazán boldogok lesz-
tek. Úgy fogtok élni, ahogy kell. Semmi gondotok nem
lesz. Én fogok dönteni helyettetek. Mindennap ugyaneb-
ben az id pontban a holovíziók elé fogtok gy lni, és énő ű
majd elmondom, hogyan éljetek. Most pedig figyeljetek,
kiadom parancsaimat: Mindenki végezze tovább azt a
munkát, amit eddig végzett (kivéve a komputerfelügyelet
f nökét - neki kés bb mondom meg, mit tegyen), de jól,ő ő
ahogyan kell. A munka után feküdjetek le és aludjatok.
Felébredve ismét menjetek dolgozni. Egyetek valamit. Az-
tán térjetek haza, kapcsoljátok be a holovíziót, és várakoz-
zatok!
Ó, Föld, Föld, aki már annyi mindent láttál, és még
mennyit fogsz látni!
Rettenetes napok jöttek, rossz álomhoz hasonló szörnyű
napok. Bár nehéz elmondani, miért is voltak olyan ször-
ny ek. Talán azért, mert szomorúság és öröm nélkül vé-ű
gezték munkájukat az emberek?
Vagy azért, mert színházba a kritikusokon kívül senki
sem járt, a színészek meg állandóan ugyanazokat a dara-
bokat játszották?
Vagy azért, mert bár az újságírók írták cikkeiket, a
nyomdászok ki is nyomtatták, de az emberek csak akkor
kezdték a lapokat vásárolni, mikor Muanta rájött, hogy
valami nincs rendjén, és azt parancsolta, vásároljanak új-
ságot.
Nehezek voltak az els  napok, mikor Muanta még nemő
fogta fel, mennyi mindent csinálnak az emberek a mun-
kán és az alváson kívül. Kés bb aztán egyre pontosabbő
napirendet készített nekik, beszédei pedig egyre tovább
tartottak. Meg kellett parancsolnia, hogy mossanak fogat,
etessék a kutyákat, járjanak sétálni, és üljenek be a presz-
szókba.
De minden nappal nehezebb lett a diktátor dolga!
Minél több parancsot adott ki, annál rettenetesebb ké-
pet nyújtott a világ; tele lett emberekkel, akik örömtele-
nül végezték reggeli tornájukat, gépiesen harapdálták a
süteményeket, parancsra sétáltak, és céltalanul dolgoztak
minden személyes ok nélkül.
Muanta pedig napról napra rémültebben járt-kelt kö-
zöttük a vállát dörzsöl  véd ruhában, és igyekezett meg-ő ő
gy zni magát arról, hogy éppen erre vágyott.ő
- Engedelmesek - mormolta magában -, engedelme-
sek, szorgalmasak, fegyelmezettek. Kicsit kevés bennük a
boldogság. Erre is utasítást kell majd adnom...
És a következ  napon minden emberbábunak a kötelező ő
egyenmosoly fénylett az arcán. De a látvány annyira ször-
ny nek bizonyult, hogy azt még Muanta sem tudta elvi-ű
selni. Változtatott hát a rendszerén. Megparancsolta, hogy
egyik nap csak azok mosolyogjanak, akiknek a neve A
bet vel kezd dik. Másnap a B bet sök és így tovább...ű ő ű



De ez sem segített...
Szegény, szegény Muanta Portale y Grazia!
Ha ott lettek volna vele a társai, akikkel együtt készí-
tette el  a szörny  fegyvert - talán csak kés bb jött volnaő ű ő
rá, mir l is van szó. De most csupa olyan ember vette kö-ő
rül, akiket, éppen az  ostobasága változtatott automa-ő
tákká. Semmit sem éreztek, semmit sem értettek, Muanta
viszont percr l percre egyre jobban értette, hogy egyedülő
maradt az egész bolygón, és gyötörni kezdte a magány.
Bárkinek bármit megparancsolhatott. Egyetlen szavára
bárki leugrott egy felh karcoló tetejér l, t zbe tette aő ő ű
karját, vagy kézen járt, míg el nem ájult - ilyen szem-
pontból Diaz rektor találmánya remekül m ködött. Csakű
éppen a félelemt l és becsvágytól, óhajoktól és indulatok-ő
tól megfosztott lények már nem is voltak emberek.
A diktátor ijedten állapította meg: olyanoknak paran-
csolni, akik egyáltalán nem ellenkeznek - semmi örömet
nem szerez neki. Lépésr l lépésre kezdte megérteni azt,ő
amit soha nem értett volna meg, ha ezt az átnevel  órákonő
próbálták volna a fejébe verni.
Muanta ostoba, önz , üvegburával védett fejébe is elju-ő
tott végre a gondolat: a szabadság és annak tudata sokkal
fontosabb a vak engedelmességnél, az embereknek pedig -
hogy emberek lehessenek - önállóaknak kell lenniök.
Ilyen cs dre nem számított!ő
Pedig hát teljes mértékben megvalósította szándékait!
Egész politikai pályafutása alatt így képzelte el az ideális
társadalmat - no, most megkapta!
A holdtámaszpontokon tet fokára hágott a nyugtalanság.ő
Hetek óta figyelték a földi eseményeket, és egyre na-
gyobb nyugtalansággal keresték az atrophinnak nevezett
rejtélyes szert, mely megbénította az emberiséget.
Igaz, leküldhettek volna a Földre egy távirányítású ro-
botot, hogy távolítsa el Muantát - de ez nem sokat javí-
tott volna a dolgon. A kétségbeejt  helyzeten csak az segít-ő
hetett, ha a földi légkörb l kivonják a mérget. A véletlen-ő
szer en éppen a Holdon tartózkodó vendégek kivételesenű
bonyolult probléma el tt álltak.ő
A legtöbbet az orvosok segíthettek, de a szükséges ku-
tatások, laboratóriumok nélkül nem sokra mentek. A kór
legnagyobb specialistája, Mailer doktor, maga is valahol a
Földön volt, a betegek bénult tömegében, és igen nehéz
volt rátalálni, bár keresték. Aki belépett a Föld légkörébe,
atrophinmérgezést kapott. Muanta sisakjának rejtélyét nem
tudták megfejteni. (A sisakot olyan ügyesen szerkesztet-
ték meg, hogy a diktátor táplálkozás közben sem szívta be
a mérgezett leveg t.)ő
Szerencsére egy héttel kés bb magányos hold-hegymá-ő
szó kirándulásából visszatért Flóra néni.
El bb jól leteremtette a Föld megmentésére alakult bi-ő
zottságot a lustaságáért, aztán azért, mert nem keresték
meg t már korábban - majd rakétába ült, és egyenesen aő
Földre repült.
A szigeten nem volt bekapcsolva a holovízió, így hát az
ott él k nem kerültek Muanta befolyása alá. Csak éppenő
szörny  ernyedtség lett úrrá rajtuk, és leültek ott, aholű
éppen voltak.
Csupán Marek rizte meg tiszta tudatát és szabad aka-ő
ratát. Nehéz lenne itt felsorolni ennek a jelenségnek az
orvosi okait - de a dolog valamilyen módon összefüggés-
ben lehetett a megel z  tartósan hibernált állapotával.ő ő
Szóval Marek nem   szenvedett   akaratbénulásban, inkább



ideges és feldúlt lett. Mellesleg bárki így viselkedett volna
az  helyében, nem...?!ő
Alig néhány nap telt el azóta, hogy a megszokottól tel-
jesen eltér  körülmények közé került - és íme, most ismétő
akárha rossz álom tört volna rá...
Kezdetben próbált szót érteni a nagyszül kkel, kés bb aő ő
többiekkel is - hiába. Húzgálta a fülüket, csípdeste, hideg
vízzel öntözte és lökdöste ket, kiabált:ő
- Hé, Fung úr! Janek! - püfölte a fiút. - Halló, Glória
asszony!
De az atrophinmérgezés gyászos hatását nem törhették
meg ezek a kitartó, de primitív gyógyítási kísérletek.
Végül Marek rájött, hogy a jelen helyzetben az egyetlen
segítséget csak Ferenct l, a robottól várhatja.ő
- Ferenc, mi történt? - kérdezte. - Miért nem reagál-
nak az emberek?
- E dolog furrcsa ám nagyon,
mert ürres a prrogrramom,
ilyen helyzetrr l mélyen hallgatő
bennem minden mágneses szalag.
Ferenc csatlakozott a különleges információs konnektor-
hoz, melyet közösen kerestek meg az egyik robotoknak
fenntartott helyiségben.
- Új parrancsot kapott
a központi irrányító,
mostantól a parrancsadó:
a világ-holovízió!
- magyarázta el Ferenc.
Egy másodperccel kés bb Marek már be is kapcsolta aő
holovíziós készüléket, és hallották, ahogy Muanta egy cé-
duláról olvassa:
- ... tehát a jobb légkör megteremtése érdekében: min-
den hétf i napon azok, akiknek a neve A, B, C, D, E és Fő
bet kkel kezd dik, kötelesek mosolyogva járni. A többiekű ő
számára a normális arckifejezés kötelez .ő
Muanta félbeszakította, nyögött egyet és folytatta:
- A természetes emberi különbségek megteremtése ér-
dekében azok, akiknek a neve a G, H, I és J bet kkel kez-ű
d dik, az utcán egy-kett , egy-kett  ütemben lépkedjenek,ő ő ő
míg a K, L, M és N bet kkel kezd d  nev ek egy-kett -ű ő ő ű ő
három-négyes ütemben. A többiek járjanak úgy, ahogy
eddig.
Marek sokáig ült a készülék el tt, míg végleg döntött.ő
Döntése éppen olyan volt, amilyennek lennie kellett. Ba-
rátai biztonságáról úgy gondoskodott, hogy utasította ket:ő
ne kapcsolják be a holovíziót, és egyenek rendszeresen;
aztán Ferenccel együtt egy aviokopterbe ült, és nekivágott
a világnak. Remélte, talál majd valakit, aki hozzá hason-
lóan ellenállt az atrophinmérgezésnek.
Muanta három napja nem adott ki egyetlen parancsot sem.
El ször reménykedett, kés bb kétségbeesett - végül márő ő
csak tompa fájdalom és a teljes kudarc tudata maradt
benne. , a vasakaratú, a kegyetlen zsarnok csak nézte azŐ
emberautomatákkal teli utcákat, és elfogta a hányinger.
Gy lölte önmagát. Undorodott magától és szenzációs öt-ű
letét l. Válogatott káromkodásokkal illette Diaz rektort, aző
atrophin feltalálóját, egykori tanácsadóit és segédtisztjeit.
Persze nem volt annyira ostoba, hogy elfeledje: éppen
 volt az, aki elrendelte és pénzelte a kutatásokat, nekiő
volt szüksége ilyen fegyverre.
"Dics ségr l álmodtam - gondolta. - A világ megjaví-ő ő
tásáról, hogy legendák övezik majd nevemet... Most



neg... Ha az emberiség valaha is felocsúdik ebb l a ször-ő
ny  álomból,   melybe én taszítottam   -   csak azért tesziű
majd, hogy szégyent kiáltson a fejemre."
Szégyen, szégyen, szégyen!
Muanta felkönyökölt, szíve rülten vert.ő
- Te címeres ökör - mondta magának. - Te makacs,
szerencsétlen fajankó, te vén hülye!
Erre kicsit megkönnyebbült.
- Szedd össze magad, vén kretén! - mordult. - Talán
döntenél végre! Hátha sikerül még visszafordítani dol-
got.
Megállt a robot el tt, melyet uralma els  napján kikap-ő ő
csoltatott. Utasítást adott, kapcsolják be ismét. Gonzales
lámpái kigyulladtak.
- Figyelj jól - kezdte Muanta -, a kilöv állványok se-ő
gítségével, amiket te is láttál, megbénítottam az egész em-
beriség akaratát. Állapítsd meg, visszafordítható-e ez a fo-
lyamat. - A hangjában már könyörgés csengett.
- Igenis, excellenciás uram.
- Ne nevezz excellenciás uramnak! Nevezz fajankónak!
- Igenis, fajankó!
A robot kapcsolatba lépett a legf bb információs köz-ő
ponttal.
- Semmilyen adattal nem rendelkeznek - mondta -,
kaphatnék nagyobb mennyiség  információt?ű
Muanta lázas sietséggel kezdett beszélni. Mesélt a kom-
puternek a feltalálókról, eszébe jutottak Diaz rektor ma-
gyarázatai a gyártás m szaki részleteir l, végül még sajátű ő
szándékait is felfedte.
- Állj, fajankó! - szakította félbe a komputer. - To-
vábbítom az adatokat a központba!
- És a központ talál majd valamilyen megoldást?
- Ezt nem tudom, fajankó!
A központ továbbra is információkat követelt, mert
azok, amiket Muantától kapott, még az atrophin képleté-
nek rekonstruálására sem voltak elegend k, leküzdésér lő ő
nem is beszélve!
A diktátor úgy kínlódott, mint még sohasem, a megol-
dásnak egyre újabb és újabb tervét javasolta - de a lel-
ketlen masinák folyton úgy válaszoltak, mint egykor
Muanta államában a rend rségi hivatalnokok:ő
- Túl kevés az adat, fajankó!
A végén aztán olyan szörny  dolgot követeltek Muan-ű
tától, hogy a volt zsarnokban a rettegés és a tehetetlenség
kezdett küzdeni az önzéssel és a g ggel.ő
- Hála a gondviselésnek! - örvendezett Flóra néni, mi-
kor észrevette, hogy valaki a holovíziós központ felé lopa-
kodik.
- Mindig mondtam, hogy szerencsém van. De... Csak
nem te vagy az, Marek?
- Tetszik engem ismerni?
- Hát persze, Zborowskiék a barátaim! Hogyan sikerült
elkerülnöd a járványt?
- Nem tudom. Körülöttem mindenkit elkapott, engem
nem.
- Minket, kedvesem, minket! Én már átestem rajta. De
jó, hogy találkoztunk. Nagy szükségem van rád. Egyedül
lehetetlen kilábalni ebb l a disznóságból.ő
- Hát, ha valahogy hasznára lehetek...
- Természetesen, kedvesem, természetesen. Szintetizál-
nunk kell Mailer doktort.
- Szintetizálni?



- Vagyis meggyógyítani. Rögtön elmagyarázok mindent.
- Nem, nem!
- Csak így érhetünk el sikert a kutatásban, fajankó!
- Hadd gondoljam meg a dolgot, engedjétek meg!
- Gondolkozz.
Muanta utcákon, folyosókon és lépcs kön rohant, bele-ő
nézett az emberek szemébe; dühödt rángatásaira és kiál--
tásaira csak üveges tekintetek válaszoltak.
- Hé, hé, ébredj! Ébredj! - üvöltött Muanta megrázva
egy férfit, aki éppen álmos léptekkel akart elmenni mel-
lette.
Amaz Szótlanul megtorpant.
- Felelj, hová mégy?
- Munkába.
- Mivel foglalkozol?
- Festek.
- Mit?
- Képeket.
- Mutasd meg ket!ő
A férfi engedelmesen indult el re. Muanta szívébe ismétő
beköltözött a remény. Lehet, hogy csak illúzió...? Vagy
eltúlozta a helyzet komolyságát? Íme, itt egy fest m vész,ő ű
aki - mintha mi sem történt volna - festi a képeit. Még
ha egyel re nem is érzi magát teljesen boldognak, id velő ő
biztosan megérti majd, hogy mi szolgálja a javát.
Bementek a m terembe. Muanta kétségbeesetten jajdultű
fel. A falakon, a fest állványokon, a sarokba állított vász-ő
nak halmazán - csak egyetlen színt látott: a piszkosszür-
két! A fest  az összes festéket egyetlen vödörbe öntötte éső
egyenletesen felhordta ecsettel a vásznakra...
A diktátor megremegett. Kirohant a m teremb l, ésű ő
visszaszaladt Gonzaleshez.
- Hol kell átadnom a sisakot? - kérdezte.
- Ha leveszed, magam viszem el vizsgálatra. Csak ez az
egy van?
- Igen, ezt biztosan tudom. Diaz rektornak csak egy
darab elkészítésére jutott ideje.
- Akkor hát add ide, elviszem a komputerekhez vizsgá-
latra.
- A probléma megoldása után az emberek visszakapják
akaratukat?
- Ha sikerül megoldani a dolgot.
- Még egy percet...
- Parancsolj. Várok.
Nem volt könny  lemondania a sisakról, amely az atro-ű
phintól védte. A vezér gerincén végigfutott a hideg, fejét lő
a sarkáig. Pedig milyen könnyen beleegyezett abba, hogy
mások atrophinkábulatba zuhanjanak. De most  magaő
is...? Fájdalmasan és kelletlenül gondolt sorsára. "Aki
másnak vermet ás..." - hallotta valahonnan. Nem tudta,
a komputer szólalt-e meg vagy saját lelkiismerete.
Jobban félt, mint a haláltól. Mert mi lesz, ha az ember-
robotok fellázadnak?   Ha   például azt parancsolják majd
neki, a hajdani uralkodónak, hogy négykézláb járjon és
ugasson?
És ha az emberek visszanyerik ugyan akaratukat, de tő
büntetésb l kábult állapotban hagyják, és bárki, aki bosz-ő
szút akar állni rajta, akármit megparancsolhat neki? A
legmegalázóbb feladatok, a legpiszkosabb munkák elvég-
zését? Akkor már jobb elpusztulni, öngyilkossá lenni, a
komputer pedig vegye le a sisakot. De ha itt az esély, hogy
megtudja: önfeláldozásával elért-e valamit?



Mit tegyen hát? Tartson ki tovább a magányban? Nem!
Robinson magánya semmi sem volt ehhez képest!  Most
sajnálta, hogy egykor hiányzott a képzel ereje - nem látta,ő
hogy egyetlen lényt sem lehet a másikkal helyettesíteni.
Eszébe jutott, hogy ebben a percben a világ összes fes-
t je pontosan olyan képeket fest, mint az, akivel az utcánő
találkozott. Száz és ezer piszkosszürke téglalap táncolt a
szeme el tt...ő
- Nesze! - kiáltotta Gonzalesnek.
És letépte fejér l a véd sisakot. A gép a fogóiba kapta,ő ő
a diktátor pedig csodálkozva észlelte, hogy továbbra is
szabad akarattal rendelkezik.
Marek és Flóra néni több órát vesztegettek Mailer doktor-
ra, míg végre az önállóság látható jeleit tapasztalták nála.
Akkor aztán hármasban kezdték gyógyítani a kórház egész
személyzetét.
A gyógyítás elég sok id t vett igénybe, körülbelül kétő
napot, teljesen gyógyultnak pedig azokat tartották, akik
elérték az úgynevezett "szintézist".
A kúra a következ képpen zajlott le: két gyógyító asz-ő
talhoz ültette a beteget, és egymásnak ellentmondó paran-
csokat adtak neki. Például az egyik így szólt:
- Kapcsolja be a lámpát!
A másik gyógyító viszont azonnal kontrázott:
- Oltsa el a lámpát!
Az a beteg, aki engedelmesen végrehajtotta az utasítá-
sokat - mehetett vissza további gyógyításra; aki pedig el-
érte a szintézist, az egészséges volt.
A szintézist az mutatta, ha már a második vagy harma-
dik parancs után az önállóságát ismét elnyert személy va-
lahogy így nyilatkozott: "Tudják, mit? Menjenek a fené-
be!" vagy: "Ha végre eldöntötték, mit is akarnak, majd
szóljanak!" És ez a reakció volt a bizonyíték arra, hogy
ismét egészségesek.
Mikor már több öntudatra térített ember volt a kórház-
ban, az ajtóban felt nt a volt diktátor, Muanta.ű
- Emberek! - kiáltotta. - Él  emberek! - Úgy tántor-ő
gott, mintha részeg lenne. - Emberek, szóljatok hozzám!
- könyörgött térdre borulva. - Kérem...!
- Maga kivételesen hülye - sz rte a szót dühösen Flóraű
néni.
- Igaza van, szépasszony, igen! Remekül mondta, önál-
lóan, magától, saját akaratából! Mondjon még valamit!
És Muanta a néni kezét csókolgatta.
- Hagyja már abba ezt a marháskodást - kérte Mailer
doktor -, nem látja, hogy dolgozunk?
- Látom, aranyoskáim, látom, egyetleneim! Milyen szé-
pen dolgoztok saját magatoktól! Saját akaratból...! Csi-
náljátok csak, ameddig akarjátok! Igen, igen! Ne is hall-
gassatok rám! Tegyetek valamit, hogy már soha ne kelljen
parancsolgatnom!
- Efel l nyugodt lehet!ő
- Jótev m! Kegyes uram! Visszaadtad az életemet! Te-ő
hát van esély! Csináljatok hát valamit, hogy az emberiség
megint olyan csudálatosan engedetlen legyen! Ugye, min-
det meggyógyítjátok?
- Igen, igen. N vérke, adjon neki valami nyugtatót!ő
- Ugyan, máris megnyugodtam!   Ha   megígérik, hogy
újra szabadság lesz, akkor nyugodt és boldog vagyok! Él-
jen a szabadság!
Jó sok id be került, míg az egész emberiség elérte a szin-ő
tézis állapotát. Végül is húszmilliárdról volt szó...



Az újságírók szemében Marek tette bizonyos ellenpontja
volt Muanta b nének, így hát jelképpé n tt.ű ő
- Múlt századi vendégeink nagyapáinknak nem csupán
rosszakaratát, de lelkierejét is magukkal hozták - jelen-
tette ki a tévében ugyanaz a Ryps riporter, aki annak ide-
jén el ször beszélgetett Marekkal. Most a diktátor tetténekő
következményeir l vezetett vitát a stúdióban.ő
Amint elcsendesedtek a felháborodás hullámai, Muanta
Portale y Grazia már inkább csak nevetséges volt. Nehéz
volt elhinni, hogy ez a képzel erejét l megfosztott, szél-ő ő
s ségesen önz  ember alig nyolcvan évvel korábban egyő ő
egész állam ura lehetett.
A holovíziós kamerák szerencsére automatikusan rögzí-
tették Muanta vívódásait. A híradókban sokszor lejátszot-
ták azt a jelenetet, mikor Muanta ráparancsolt a robotra,
nevezze t "fajankónak". Milyen gyászos, tanácstalan éső
komikus volt!
Még csak eszébe sem jutott senkinek, hogy megbüntes-
sék ezt a nevetséges, rémült öregembert. A volt diktátor
saját kérésére a Dulce Patria kényszermunkatábor romjain
kezdett dolgozni, mint idegenvezet .ő
Apám!
Tudóm, nagyon kicsi az esélye, hogy valaha is megkapod
ezt a levelet.
Megkérdeztem a Fejkopogtatót (ez egy igen nagy, hu-
manista komputer), és  azt válaszolta, egyel re nincsenekő ő
módszerek, melyek segítségével levelet lehetne küldeni az
id ben hátrafelé, a múltba.ő
De a tudomány állandóan fejl dik. Talán egyszer valakiő
kitalálja az id gépet, és akkor elküldhetem ezt a borítékot.ő
Képzeld el, belenyúlsz a levelesládánkba, mondjuk 1985
márciusában, és elolvashatod, amit most írok! Persze, nem
írhatom meg neked, mi történik jelenleg, mert akkor biz-
tosan megtiltanák a levél elküldését. Ne haragudj hát,
hogy csak magamról írok. A 2064-dik évben vagyunk, és
én már tizenkilenc éves vagyok. Jól tanulok, és hamarosan
befejezem az iskolát. Történelmet tanulok; ezen biztosan
csodálkozol, de érdekel a múltunk. Az emberiség múltja.
Jóakaratú barátaim és gondvisel im vannak. Egészségeső
vagyok, ez biztosan megnyugtat. Vannak bánataim és örö-
meim, a Te leveleidet pedig nagyon gyakran olvasgatom.
Ma is Te vagy a legközelebbi barátom és tanácsadóm. Azt
hiszem, nem hozok rád szégyent. Igyekszem szabad és fe-
lel sségteljes lenni.ő
Hálás vagyok neked, és úgy vélem, helyesen tetted, amit
tettél.
Szeret  fiadő
Marek.
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MACIEJ WOJTYSZKO
A HOSSZÚ ÁLOM
2059-ben vagyunk. Ela és Janek édesapja egy
olyan intézetben dolgozik, amelynek kutatási
feladata: hogyan lehet életre kelteni az 1970-
2000 között hibernált embereket. Az els  egyő
fiatal fiú volt, akinek édesapja annak idején
éppen ilyen irányú tudományos kutatással fog-
lalkozott, és 14 éves, gyógyíthatatlan beteg fiát
megfagyasztotta, hogy egy kés bbi korban gyó-ő
gyultan élhessen tovább. A következ , életreő
keltett ember Muanta diktátor, aki éppen az
el tt fagyasztatja be magát, hogy országában gy ző ő
a forradalom. De ezt megel z en szörny  fegy-ő ő ű
vert készíttet és rejt el a tenger alatt, amelyet
életre keltése után felhasznál. Vajon valóban
sikerül-e gonosz terve, és az egész emberiség
akaratlan bábként engedelmeskedik-e neki? Err lő
szól a lengyel szerz  lélegzetelállítóan izgalmaső
kisregénye.
MÓRA   FERENC    KÖNYVKIADÓ


