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Kovács Ákos 
 

Betolakodók 
 
 
 

– Ethan Dotson ırnagy, alfa, hat… – mielıtt az azonosítót végigmondanám, az acélszürke 
ajtó váratlanul a falba húzódik. Ránézek a mellettem várakozó Thon hadnagyra. A fiatalember 
egykedvően veszi tudomásul az újabb rejtélyt, csakúgy, mint a halott kutatókat. 

– Samuel, nézzen körül a többi helyiségben, de legyen nagyon óvatos! – utasítom, majd 
belépek a kutatóhajó központi laborjába, és az asztalra bukott, galambısz halántékú emberhez 
megyek. 

Halott, kétség sem fér hozzá. Körülötte vér és hányadék, a berendezések összetörve. Keze 
alatt nyitott, győrött labornapló fekszik. A sötétvörös vércseppektıl és ki tudja még mitıl 
szennyezett lapokon görcsös írás. Lassan körbefordulok a teremben, hogy Turner tábornok 
emberei mindent rögzíthessenek a cirkálón, majd a napló fölé hajolva szemügyre veszem a 
kusza sorokat: 

 
„Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: ELÉG VOLT, nem bírom tovább! Egyedül 

maradtam, a többiek mind meghaltak. Hong, Malik, Doris, Lisa nincsenek többé. Csak a 
hangok vannak, egyre több és több. Körbevesznek, kínoznak, egyszerre győlölik egymást, 
halálról és szenvedésrıl szólnak, majd imádnak, és elárasztanak a szeretetük forróságával. 
Kibírhatatlan ez a tőz, éget a szeretetük. Hagyjatok már békén! Kudarcot vallottunk! Teljes 
csıd az egész projekt. Megbuktam, Dr. Haff megbukott. Doris! Doris, te átkozott, 
megérdemelted a sorsod! Én imádtalak teljes szívembıl, de te csak a pénzhez és hírnévhez 
jöttél feleségül. Miért győlöltél ennyire, te KURVA! Nyál, nyálas lett a papír, ez is a te hibád! 
És Maliké! Malik elszerette Hong feleségét! Ki hitte volna errıl a szobatudósról? Tisztelt 
bíróság, a siker okozta a bukást: mire Malik megtanulta volna uralni a gondolatait, Hong 
lézervágója halálra égette. Megérdemelte a rohadék. Még hogy irreverzíbilis! A számításaim 
pontosak, Malik, te akadékoskodó kis korcs! Doris, Doris imádlak, megbocsátok, csak még 
egyszer szólj! Szeretlek, DORIS! BOCSÁSS MEG, DORIS! 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: A rövid hatótávú, önkénteseken végrehajtott 
gondolatátvitel-projekt sikeresen lezárult. Nem, semmi komoly probléma nem adódott. 
Minden alany meghalt. 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: A számítógépen könnyebben menne az írás, de 
nem merem használni. Pszt! Legyetek óvatosak, a hangok a számítógépbıl jönnek. Halkan, 
nehogy meghallja! Mert életre kelt! A DRS-gáz az oka. Figyel, érzem, hogy néz, küldi felém 
a gondolatait, mást mond, és mást érez. Egyszer szeret, egyszer utál. Nem akarom, hogy 
utáljon. Azt akarom, hogy Doris szeressen. Azt súgja a számítógép, hogy a barátom, de 
tudom, hogy ellenség. Csak ı üzenhet, senki nincs rajtam kívül a hajón. Csak hullák. Írtam 
már? Lisa, Doris, Hong és Malik belehaltak a kísérletbe. MÁR MEGINT FIGYEL AZ A 
ROHADT SZÁMÍTÓGÉP! HAGYJ MÁR BÉ… 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: Nem értem, egyre elviselhetetlenebb a 
fejemben a zaj, pedig a gép már nem bámul. Ezer kiáltás, millió szenvedély. Egyre többen 
vannak bennem. Nemrég nagy fájdalmaim voltak, éreztem, hogy valaki szenved, a földön 
fekve tértem magamhoz. Már nem emlékszem, miért szenvedtünk. Van itt valaki? Doris, Lisa 
hol vagytok? 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: Lisa volt a legjobb. Egybıl ráérzett, hogyan 
blokkolja a gondolatait. Úgy használta az átvitelt, mintha azzal született volna. Lisa! Azt 
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mondtad, köztünk marad Doris és Malik halála! Nagyon okosnak hitted magad, mi? Mégis 
elfelejtettél valamit. Fel akartál dobni bennünket, de rájöttünk, mert csak egy buta nı voltál! 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: A gondolatátvitellel párhuzamosan az 
információ mellett az alany kapcsolódó érzelmei is az átvitel részét képezik, ez a fogadó 
félnek többnyire feldolgozhatatlan és elviselhetetlen érzelmi többletet jelent. Ennek 
kiküszöbölésére, Doris, SZERELMEM!, a téma bonyolultsága miatt, önálló projekt indítását 
javasoljuk. Mennyire utálom a jelentéseket! Mosolyogva küldte a gondolatait, hogy velünk 
van, nem buktat le, NA, MOST VIGYOROGJ, LISA, közben Honggal rosszul voltunk a 
félelem és győlölethullámaitól. Félt tılünk, de azt hazudta, hogy egy csapat vagyunk! Emiatt 
kellett megtennünk! ISTEN ELİTT MERSZ-E HAZUDNI, LISA? 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: Bár Honggal beszüntettük a DRS-gáz 
adagolását, és a levegıt megtisztítottuk az egész őrhajón, mégis FÁJ A FEJEM! Rájöttem 
persze, hogy Hong is hazudik, meg sem közelítette Lisát, egyáltalán nem tudta kontrollálni az 
agyát. Hát senkinek sincsenek igaz gondolatai? Nem baj, lényeg, hogy sikerült. Mert sikerült, 
megoldottam a telepátia problémáját. Áldást hoztam az emberiségre! ÉN VAGYOK A 
LEGNAGYOBB! DR. KEITH HAFF, a gondolatátvitel atyja! 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: A hangok fogságban tartanak, nem tudok 
elmenekülni. Hong öngyilkosságát is a hangok okozták, de ez már nem számít. Kit érdekel, 
lógjon, ahol akar. Egyedül vagyok, enyém a dicsıség. Csak ez a fontos, az ÉN 
KUTATÁSOM! Erısödik bennem a tőz. Takarodjatok a fejembıl! Honnan jöhetnek? Talán a 
Föld, igen, a közelsége semlegesíti az izolációt, hopp, ez jó ötlet. 

Jelentés a Hadsereg Kutatási Részlegének: Dr. Keith Haff életben van, és befejezte a 
projektet. Doris, emlékszel az esküvınkre? Mi lenne, ha még egyszer megpróbálnák? Te és 
én. Ugye, hogy szerettük egymást? Miért nem? MIÉRT NEM? Miért utálsz ennyire? Rohadj 
meg a pokolban, Doris! Tudod mit, felkeresem Lisát a kabinjában. İ mindig odaadóbb volt, 
mint te! SZÉTROBBAN A FEJEM!” 

 
Megkerülöm az asztalt, és a tudós ırületbe merevedett szemébe nézek. 
– Négy halott van összesen, uram! – jön vissza Thon. Összehúzott szemmel felméri a 

romhalmazt. 
– Öt! – mutatok Haffre. 
Thon a homlokát masszírozza, odalép tudóshoz, és a halottat fürkészi. Ellenıriznünk 

kellene a gázadagolót, jut eszembe a következı lépés. 
– Már megnéztem, de a leolvasáshoz… – Thon elhallgat, döbbenten felém fordul, de 

addigra már kezemben a pisztolyom. Hirtelen mindkét kezével a fejéhez kap, és feljajdul. A 
legjobb tisztem, fut át rajtam a gondolat. Két éles csattanás, a hadnagy összeesik. 

Rohanva indulok a gázkijelzıhöz, de utolérnek a hangok. Gyorsan, szinte lépésrıl lépésre 
erısödik a kaotikus, kíméletlen kakofónia. Tőz és jég, szeretet és győlölet egyesül pokoli 
vokállá. 

– Brady, azonnal semmisítsék meg azt a kutatóhajót! – Turner tábornok parancsa, mint 
rideg penge, hasogat belülrıl. Lendületem megtörik, összegörnyedve lekuporodom. A 
fémfalnak dılök, hívatlan látogatók szaggatják a fejem. 

– Legyen már vége! – ordítok fel, a csuklómra nyálcseppek freccsennek. Bizonytalanul a 
hangok irányába fordítom a pisztolyom. 
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