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Kovács Ákos 

Boldogsággyár 

1. Boldogsággyár 

Theodor Derczo óvatosan kilesett a sötétkék függöny mögül, amely komor félhomályba 
burkolta a szobát. Az ablak elıtti földút porát már régen elmosta a szakadatlanul zuhogó esı, 
jelezvén, hogy az októberi ısz visszavonhatatlanul beköszöntött. 

Theodor háza a környék legrozogább építménye volt, mégis feltőnés nélkül húzódott meg 
az utca végén. Az ilyen kisvárosokra nem volt jellemzı a fényőzés. A férfitól mi sem állt 
távolabb, mint magára vonni mások figyelmét, így ez az otthon viszonylagos biztonságot 
nyújtott távol a nagybetős civilizációtól. 

Ellépvén az ablaktól gondosan visszahúzta a sötétítıt, a szoba közepén álló kisasztalról 
felvette a tegnapi újságot, és újra fellapozta a második oldalon harsogó reklámot: 

SZENZÁCIÓS AJÁNLAT! 
Immár mindenki számára elérhetı az ÖRÖK BOLDOGSÁG, még az ÉLETÉBEN! 

Depressziós? Gondja van? Retteg valamitıl? Állandóan szorong? 
Nem kell többé hatástalan gyógyszereket szednie! Keresse fel a Boldogság Szigetet! 

Három napos terápia, örökös boldogság! 
Év végi akció: a dec. 31-ig jelentkezıknek TELJESEN INGYENES! 
MI CSAK A FÉLELMÉT ÉS RETTEGÉSÉT KÉRJÜK CSERÉBE! 

NE HAGYJA KI AZ ÉVSZÁZAD AJÁNLATÁT! 
Theodor Derczo, a boldogságterápia atyja, az Egyesített Földkormány Tudományos 

Bizottságának egykori tagja, nyelt egyet, pillantása a keret alján lévı postacímre siklott, és 
meghozta a régen halogatott döntést. 

A késıi óra ellenére kisietett a konyhába, gyors mozdulatokkal kirámolta a hőtı nagy 
részét, majd felvette a kabátját. Utoljára körülnézett a rejtekhelyén, majd végleg elhagyta a 
házat, amely ez idáig a biztonságot szolgáltatta számára. A szakadó esıvel mit sem törıdve 
kinyitotta a kapubejárót, beült az ısrégi Fordba, kifordult a néptelen utcára. 

Fél óra autózás után ért ki a fıútra, ahol várakozásai ellenére ugyanúgy nem volt 
számottevı forgalom, mint addig. Sebességét ennek ellenére a biztonságosnak vélt ötvenes 
tempó alá csökkentette. A rossz autórádiót helyettesítendı dudorászni kezdett, nyomott 
hangulatán azonban ez mit sem javított, ami nem volt meglepı; az oroszlán szájába készült 
dugni a fejét. Ez a vadállat harapni fog, úgy hívták: Egyesített Földkormány. 

Nem is olyan régen még hőséges társa volt ennek az „oroszlánnak”. Szívvel-lélekkel 
szolgálta, büszkeség töltötte el, milyen fontos posztot tölt be a tudományos és egyben politikai 
életben. A húsztagú Tudományos Bizottság – amely jelentıs politikai befolyással is bírt – 
egyik megüresedett székéért folytatott kemény küzdelem után sikerült biztosítani helyét az 
elitben. Komoly dilemmát okozott neki vetélytársa, aki nem volt más, mint egykori szerelme, 
Rose Archbishop. Kapcsolatuk az egyetem befejeztével barátsággá szelídült, békésen 
különváltak, és egyikük sem gondolta akkor, hogy a jövıben egymás ellenfelei lehetnek. Theo 
gyızelme után a nı sportszerően gratulált neki, igyekezett mosolyogni, de érezhetı volt, hogy 
ez már nem a régi barátság. A férfiben újraéledtek az emlékek, és az elsı adandó alkalommal 
felkereste a nıt, hátha a közös munka feloldja a köztük lévı feszültséget. Úgy tőnt nem 
tévedett, és együtt vágtak neki a Boldogság projektnek. 
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Ezzel a különös tudományos megbízással kezdıdött minden. Kormányzati szinten találták 
ki az ırültnek tőnı ötletet – az emberiséget boldoggá kell tenni, ha akarja, ha nem. A boldog 
nép nem lázong, békésen tőri sorsát, könnyő irányítani, ami felbecsülhetetlen gazdasági és 
társadalmi elınyökkel jár. Theo tisztában volt vele, hogy a felsorolt elınyök két markáns 
tételre egyszerősíthetık, úgymint hatalom és pénz. Ennek ellenére elvállalta a projekt 
vezetését, mert a hangzatos „boldogságot mindenkinek” jelmondat kezdetben ıt is 
elbolondította. A tervezet szigorúan titkos besorolást kapott. 

Harminc ember részvételével öt munkacsoportot hoztak létre az irányítása alatt. Mindegyik 
csoport más területen indította kutatásait a cél érdekében. Kormányprogramról lévén szó a 
pénz nem számított, csak a mielıbbi eredmény, s ennek tudatában mindenki nagy elánnal 
vetette magát a munkába. Elsı lépésként két hónap alatt kifejlesztették a mentális 
boldogságmérıt: az MBM 20-at. 

Az esı mintha egy parányit csillapodott volna, Theo nagyobb sebességre kapcsolt, és 
eltöprengett, hol fog aludni. A két lehetıség közül a motel nem nyerte el tetszését, nem így 
akart lebukni, maradt az autó. Holnap délutánra fog odaérni, és pihenten akart belevágni a 
dologba. Elvett egy csokit a jobb oldali ülésrıl, és lendületesen beleharapott. A fájdalom az 
agyáig hatolt. Feljajdult, és kivágta az édességet a letekert ablakon át az esıbe. Miért nem 
mentem el ahhoz a fogorvoshoz, jajgatott magában. A fájdalom csillapodott, átnyúlt egy 
almáért, és azt már óvatosabban harapdálta. 

Visszagondolva, a boldogságmérı elkészítése volt az a pont, ahol még gond nélkül 
kiszállhatott volna az ügybıl. Kiszállhattam volna? Nem! Ki kellett volna szállnom! Onnantól 
kezdve túl gyorsan követték egymást az események. Jöttek az oltóanyagok, hipnózis tesztek, 
különféle kísérletek elıször állatokon, ezt követıen embereken. A Pszicho-generátornak 
elnevezett hullámmódosító kifejlesztése volt a projekt sarkalatos pontja, anélkül a korábbi 
eredmények nem sokat értek volna. A jentıségéhez képest parányi eszköz születését közös 
bankettel ünnepelték meg az egész csapat részvételével. Itt adott hangot elıször 
aggodalmának a harmadik pezsgı után: 

– Rose, gondolkodtál rajta mi lesz ennek az eredménye? – kérdezte Theo kezében egy 
pohár itallal, miközben lassan kiballagtak az erkélyre. 

– Persze, csodálatos lesz, emberek milliói nyerhetik vissza az életkedvüket – áradozott a 
nı. 

– Igen, és a pszichiátereket átképezzük kohásszá – humorizált fanyalogva Derczo. – A 
következményeken is gondolkodtál már? 

– Jaj, Theo, a te szokásos aggodalmaskodásod, lazíts, buli van! Ha így folytatod, rajtad kell 
elıször alkalmazni a kezelést. 

– Tudod mi volt a mai modul témája? Az egyik páciens lányát halálos baleset éri, és az 
elsıdleges reakciók ellenırzése MBM-el. Rose! Az a férfi egy nyomorult könnycseppet sem 
hullatott! Simán tudomásul vette a tényt, és továbblépett felette. Jobban érezte magát, mint 
valaha. Ez rettenetes! Boldogok a lelki… 

– …szegények, mert övék a mennyek országa – fejezte be gúnyosan Rose. – A kísérletek 
közepén tartunk, a Pszicho-generátor finomhangolását még el sem kezdtük, kicsit korainak 
érzem a fenntartásaid. Illetve késıinek, szerintem a kollégák fejét felesleges ilyenekkel 
megzavarni. Gondolkodj el rajta! 

– Rose, hol húzódik a határ a boldog és a bolond ember között? – suttogta maga elé Theo. 
Tíz óra körül egy útszéli magányos benzinkúthoz ért. Az esı továbbra is makacsul ömlött. 

Gyorsan megtankolt, majd bemenekült fizetni, és vett egy üvegüdítıt. Egy doboz 
fájdalomcsillapító is jól jött volna sajgó fogára, de az eladó rezignáltan felvilágosította a 
benzinkút és a gyógyszertár közötti különbségrıl, majd vendégét feledve elmélyedt a rádió 
hallgatásában. Theo elköszönt, és folytatta útját. Éjfél körül megállt egy elhagyatott útszéli 
parkolóban, és elhatározta, hogy négy-öt óra alvást engedélyez magának, mielıtt folytatja 
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útját. Benyúlt az ajtó melletti oldalsó zsebbe cigarettáért, de doboz helyett papírok akadtak a 
kezébe. Kihajtogatta, és szemügyre vette az ábrákat; meglepetésében tátva maradt a szája. A 
Pszicho-generátor, valamint egy mentális tárolóegység vázlata volt mőszaki paraméterekkel 
együtt. Az utolsó nap hozta el ıket az irodájából, és már régen megfeledkezett róluk. 

A Boldogság projekt a tesztek végsı stádiumához közeledett, amikor váratlan dolog 
történt. Az egyik kutatócsoport véletlenül rábukkant a Pszicho-generátor egy másfajta 
felhasználási lehetıségére. A tudósoknak sikerült kiolvasni a legmélyebb emberi félelmeket, 
az eltitkolt rettegést, a belsı szorongást. És mintha ez még nem volna elég, lehetıség nyílt 
ezek „lecsapolására” és tárolására. 

Theo ekkor érezte elıször, hogy átcsapnak a hullámok a fejük felett. Az egyik ebéd 
alkalmával, Rose Archbishop és felettesük, Frankie Black – aki felé heti beszámolási 
kötelezettségük volt – társaságában hangot is adott aggodalmának a Boldogság-projekt új 
irányba történı elmozdulása miatt. Felvetette a kutatás beszüntetésének szükségességét, 
valamint az eddigi eredmények publikálását. Black bólogatott érzékeltetve fogékonyságát a 
problémára, majd ígéretet tett, hogy átgondolja miféle morális kérdések vetıdnek fel az új 
találmánnyal kapcsolatban. 

Három nap múlva reggel munkába menet a fegyveres biztonságiırök elvették a 
belépıkártyáját, és korlátozott érvényességőre cserélték. Mozgásterülete a B épületre 
korlátozódott. 

– Rose, mi történik itt? – kérdezte helyettesét, miután bejutott az irodájába. 
– Fegyenceket hoznak a nap folyamán. Az A szárnyat átalakítják a fogadásukra. 
– Fegyenceket? – döbbent meg Theo. – Miért? 
– Sokat én sem tudok, de annyi biztos, hogy a kettes, hármas, ötös és hatos csoportot 

átköltöztették, mi csak a B épületet használhatjuk. Állítólag az új projektvezetı feladata lesz, 
hogy megpróbálják a levett félelmeket átültetni más személyekbe. Érdekes ötlet nem? Az 
egyes és négyes csoport a vezetéseddel az oltóanyag tesztelését folytatja. 

Theo agya próbálta befogadni és rendszerezni a információkat. 
– Honnan tudod te ezeket? Nekem miért nem szóltak? – akkor ez a kérdés tőnt a 

legfontosabbnak számára. 
– Frank keresett telefonon, de nem értek el. 
– Nem értek el? De hát otthon voltam! Senki nem keresett! 
– Ezt nem tudom. Engem Frankie tájékoztatott a változásokról. 
– És… ki… ki az új fınök? 
– Egy nı, nem értettem a nevét. 
Theodor egész délelıtt csak ült az íróasztala mögött, és a lehetséges válaszlépéseken 

töprengett. Végül a legvadabb megoldást választotta: lemezre írta azokat az adatfájlokat, 
amikhez még hozzáfért, majd az eddig fejlesztett eszközök vázlatait kicsempészte a kocsijába. 
Délben felhívta Rose-t, hogy nem érzi jól magát, elmegy orvoshoz. 

Egy óra múlva elkövette élete legnagyobb baklövését. Otthonról elküldte a két legnagyobb 
napilapnak e-mailben a fájlokat egy kísérılevél mellékleteként, és elment a szokásos pénteki 
teniszpartira. 

Este megpróbálták elgázolni, óriási szerencsével menekült meg. Ettıl kezdve pokol lett az 
élete; belıttek fegyverrel az ablakán, két nap múlva felgyújtották a házát, az újságok válaszra 
sem méltatták. A médiában, mint ipari kémet és brutális gyilkost mutatták be, a rendırség 
körözte. Parókával, elmaszkírozva tudott csak elmenekülni. Neve felkerült a tíz legkeresettebb 
bőnözı listájára, ı pedig ráébredt, olyan harcot kezdett, amit nem nyerhet meg. 

Végül rátalált arra az álmos kisvárosra, ahol mostanáig vegetált alkalmi munkákból tartva 
el magát. 

Idıközben az általa kezdett tudományos projektek befejezıdtek, ezt követıen sorra hozták 
létre az úgynevezett Boldogsággyárakat. Elıször – meglepetésre – Afrikában és a fejlıdı 
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országokban terjesztették el az új vívmányt; sokkal olcsóbb volt, mint az éhezık élelmezése, 
ne adj isten a javak igazságosabb elosztása. A boldogan éhenhalt ember kisebb nyőg, mint az 
éhes jajgató. Az egész földön terjedt a terápia, naponta több ezer ember választotta a 
boldogságot, cserébe a rettegését, félelmét hagyta ott. Mert az mindenkinek volt. 

A rendırség és a titkos szolgálatok villámgyorsan lecsaptak a lehetıségre, mely a félelmek 
tárolásában és beültetésében rejlett. A bőnözık a börtön mellett ismeretlen emberek mentális 
rettegését kapták bonuszként. A félelmek vegyítésével a szenvedés legszélesebb skáláját 
állították elı a szakértık. Miután a kezelést törvényesítették, a bőnözés óriási mértékben 
visszaesett. Ennél jobb visszatartó erı nem létezett. Beköszöntött a boldogság kora. 

Theodor Derczo délután négy órakor ért a Boldogság Szigethez. Kíváncsian bámulta az 
impozáns, ötvenemeletes fıépületet. Bejelentkezett a recepción, ahonnan egy készséges 
alkalmazott útba igazította az adatnyilvántartó részleghez. 

– A nevét kérném, uram! 
– Theodor Derczo – feszülten figyelte a hatást. 
– The-o-dor Der-czo – pötyögte lassan az alkalmazott a konzolon. Semmi reakció. Enter! 
A következı pillanatban biztonsági rácsok csapódtak le az ajtó, valamint a tisztviselı elé. 

Theo nyugodtan várta, míg ırök özönlik el a helységet, és felhurcolják a toronyház legfelsı 
szintjére. Hosszas várakozás után kinyílt az ajtó, és Theo leesett állal bámulta a belépı alakot: 

Rose Archbishop! 
A nı leült vele szemben, intett az ıröknek, akik vonakodva kimentek. 
– Szóval itt vagy – kezdte köszönés nélkül Rose. – Nem gondoltam, hogy lesz hozzá 

bátorságod. Mi volt a terved, Theo? Csak nem boldog akartál lenni, feladtad az elveidet? 
Érdekes, Frankie biztos volt benne, hogy így lesz. 

Derczo hallgatott. 
– Tudod, az az újságos ötleted kicsit durva volt. Egyesek azóta sem feledték. 
– Ki lett helyettem? – kérdezte rekedten a férfi. 
– Én – válaszolt rövid hallgatás után a nı. 
– Sejtettem. Már a közös ebédnél is tudtad, ugye? 
– Nem! Utána szólt Black, hogy téged leírtak. 
– Azért jöttem – szedte össze magát –, hogy benyújthassátok a számlát. Remélem, nem 

fogok hosszan szenvedni. 
– Szenvedni egy Boldogsággyárban? Hogy képzeled? – adta az ártatlant a nı. – Ha 

komolyan azt akarták volna, hogy szenvedj, már rég nem élnél. 
A férfi döbbenten nézte az elé rakott fényképet. A romos ház volt, ahol eddig bujkált. 
– Tudták hol vagy, ám valakik a múltadra való tekintettel úgy döntöttek, amíg a fenekeden 

maradsz, élhetsz. Kár volt idejönnöd. 
Theo feldühödött. 
– Én tényleg azt gondoltam, hogy segítünk az embereken, Rose! De amit most kapnak, az 

nem több, beidomított állatok reflexeinél, mosolyogva bólogatnak mindenre. A legbüdösebb 
posványban is jól érzik magukat, mert ık boldogok, bármi történik körülöttük, nem érdekes, 
mert mindent pótol a boldogság. Természetellenesen felülírt érzésekkel rendelkeznek, a 
viselkedésük programozható. Rose, ık már súrolják a mesterséges intelligencia határát – 
üvöltötte Theo. – Arról a borzalmas félelem projektrıl inkább ne is beszéljünk. 

– Semmit nem értesz, Theo, semmit! A kezdeti két projekt csak mellékvágány lett! Leesne 
az állad, ha tudnád, milyen nagyszerő lehetıségek tárultak elénk a Pszicho-generátor 
megtervezésével. Fogalmad sincs, milyen irányt vett az egykori kutatásunk. Nem volt 
türelmed kivárni, mert finnyás voltál. A végtelen lehetıségek tárháza nyílt meg az emberiség 
elıtt! – szónokolt a nı. 

– Tényleg nem értem mirıl beszélsz – morogta lecsillapodva Theo. 
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– Mindjárt megérted. Mit szólnál, ha választanod kellene boldogság vagy rettegés között? 
Te dönthetnéd el, melyiket akarod! Ha engem kérdezel, egy háromnapos boldogság terápiánál 
nincs jobb a világon. A félelem beültetést nem javaslom, ott már a normál kúra is komoly 
szenvedéssel jár. Elintézzek neked egy 80-as hatásfokú boldogságot? – gúnyolódott 
mosolyogva Rose. 

Theo mozdulatlanul ült a széken, és az ötvenedik emeletre bekandikáló napot nézte, mely 
éppen kibújt a felhık mögül. Inkább kibámult az ablakon, minthogy egykori barátnıjét nézze. 

– Nem, Rose! Soha! Inkább egy méregkapszula, ha választhatok. 
A nı felkacagott. 
– Kérlek! – és kirakott a táskájából egy kis szürke kapszulát az asztalra. – Várj, ne kapkodd 

el! – fogta le Theo tétován mozduló kezét – Itt az új munkánk, szerintem érdekelni fog. 
Olvass bele, legyen halvány fogalmad, mibıl maradtál ki. 

Egy kék borítójú könyvet rakott Derczo elé, az elsı oldalnál kinyitva. 
A férfi akaratlanul is odapillantott, a betők mágnesként vonzották a szemét. Falta a sorokat. 
– Theo – ért el hozzá a nı távoli hangja –, most már beveheted a kapszulát. 
A férfi oda sem figyelve felvette a bogyót az asztalról, és lenyelte. 
Rose Archbishop elégedetten hátradılt a széken. 
A nap, mintha soha többé nem akarná látni a földön gombamód szaporodó 

Boldogsággyárakat, szép lassan ismét a felhık mögé menekült, tompa félhomályba burkolva a 
szobát. 

2. Lélekfilm 

A hatalmas teremben a feszültség újfent a tetıfokára hágott, különösen azon versenyben 
lévı alkotók körében, akik kis szerencsével szakmájuk isteneivé avanzsálhattak a következı 
percekben. A több mint kétezer fıs közönség pontosan tudta, hogy most az egyik 
legfontosabb kategória következik. Viselkedését is ennek megfelelıen állította be; síri csend 
ülte meg a fesztiváltermet, még az ilyenkor szokásos alkalmi bekiabálások is elmaradtak. 

A gála házigazdája széles mosollyal harsogott a mikrofonba: 
– És most, kedves közönségünk, jöjjön a 170. Oscar-gála egyik legizgalmasabb 

kategóriája, ahol nem a szem, hanem az agyhullámok kerülnek elıtérbe, következzék hát, a 
legjobb lélekfilmért járó díj átadása. A következı alkotások közül kerülhet ki a gyıztes! 

Hatásszünet tartott, sokat sejtetıen körülnézett, és sorolni kezdete: 
– Elsı jelölt, a Magányos vándorlás. Az egyedülálló alkotásban elıször sikerült 

párhuzamba állítani az emberi és állati érzéseket. A nézı egy filmen belül tapasztalja meg 
például egy farkas vagy egy keselyő közötti különbséget, megtartva emberi gátjait. 

A több ezer összecsapódó tenyér és az ováció nyilvánvalóvá tették, talán a legesélyesebb 
filmrıl volt szó. Lassan csillapodott a zaj. 

– A második jelölt, egy elemgyógyintézet mindennapjait bemutató dráma. Méltán aratott 
sikert a rajongók körében az egészséges ember számára elferdült érzések bemutatásával. 
Címe: A nap boszorkánya. 

Jóval visszafogottabb, de lelkes taps. 
– A következı jelölt, az eufória és az öröm létezı legszélesebb skáláján kalauzolja végig a 

nézıt, a természet anyagi megnyilvánulásainak egymáshoz főzıdı kapcsolatát górcsı alá 
véve, Mint a sivatagi vízcsepp. 

Az eddigi legszerényebb sikert aratta a bejelentés, de a percekig tartó tapsvihar is 
ellankasztotta egy kissé a közönséget. 
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– Negyedik versenyzınk, a Boldogsággyár. Az alkotók a manapság egyre népszerőbb 
szinkronstáb megoldást választva, a heves vitákat kiváltott boldogság terápiát állították 
középpontba, a boldogság és rettegés kontrasztjának kiemelésével. 

Az elsıhöz mérhetı óriási lelkesedés hullámzott végig a tömegen. 
– Végül az ötödik egy történelmi film, a szerelem és elválás fájdalmának drámai vetületét, 

valamint a középkori emberek lelkivilágát tárja elénk a maga szívszorító egyszerőségével. A 
film címe: Karddal várd a hóhért. 

Az egymás hegyén-hátán felállított, megszámlálhatatlan sokaságú – persze szünet nélkül 
dolgozó – kamera gondoskodott róla, hogy a világ az esemény egyetlen másodpercérıl se 
maradjon le. Bemutatták a jelenlévı összes hírességet, és megmutatták a rajtuk lévı 
ruhakölteményeket, amelyek alapjaiban határozták meg a nyári divatirányzatot Erre a pár 
órára megállt az élet a Föld nevő bolygón, semmi sem számított, csak a mindent elborító 
csillogás. Akinek sikerült bejutni a gálára, az egy életre megalapozhatta jövıjét, bár a bent 
lévık nagy többsége – anyagilag legalábbis – nem volt rászorulva erre a lehetıségre; többek 
között azért lehettek itt. Az Oscar program háromnapos önfeledt szórakozást kínált a világtól 
„hermetikusan” elzárt meghívottaknak. Péntektıl-vasárnapig bemutatók, fogadások, partik 
követték egymást vég nélkül, hogy aztán a vasárnap esti ünnepi gálába torkolljanak. Ekkor 
kapcsolódhatott be az eseményekbe az a kívül rekedt sok milliárd lény a Földön, akit soha 
nem fognak ilyen helyre meghívni, de látnia kellett, hogyan élnek azok az emberek, akik ezt 
megérdemlik, mert az elithez tartoznak. Színészek, politikusok, sportolók, tudósok már fél 
évvel a díjátadás elıtt kemény lobbizásba kezdtek a világ minden részérıl, hogy biztosítsák 
helyüket a hírességek között. Túl kevés volt a szabad hely; a személyes érdekek minden mást 
elhomályosítottak, ezért az utolsó meghívókért a maradék erkölcsi érzésüket is sutba dobták a 
lemaradni látszó vetélytársak. A gála elıtt két hónappal megsokasodtak a balesetek, halálos 
fenyegetések, megbetegedések, váratlan lemondások. 

Theodor Derczo elıször vett részt ilyen ünnepségen, és azon kevesek közé tartozott, akiket 
a versenyfilm juttatott ide, eddigi ismertsége nem támasztotta alá részvételét. A szakmán 
kívül lényegében névtelen volt. 

– Theo, nézd, nézd – ujjongott azon a reggelen Rose, amikor beért a Hajnali égzengés 
címő lélekdrámájuk utómunkálatainak helyszínére. Egyoldalas nyomtatványt lobogtatott a 
kezében. – Benn vagyunk az öt között, benn vagyunk az öt között… – hajtogatta, mintha 
megbuggyant volna. 

– Mi van? Rose! Érthetıbben! – szólt kissé erélyesebben, megállítandó az 
értelmetlenséget. 

A nı szó nélkül kezébe nyomta a papírt, majd kivágtázott, az ajtót tárva-nyitva hagyva. A 
férfi bambán bámult utána, nem sokkal késıbb ugyanúgy maga elé. 

„…örömmel tudatjuk, hogy a Boldogsággyár címő alkotás felkerült a 170. Oscar-díj 
átadás versenyfilmjei közé, a legjobb lélekfilm kategóriában…” 

A hír teljesen letaglózta. A délelıtt egy része keresgéléssel telt, mire a stábnak sikerült 
megtalálni Theo táskáját, amit szórakozottságában a reggelijével együtt betett a hőtıbe. 

Késıbb szolid ünnepséget rendeztek a táskával együtt elıkerült egy üveg konyak is. Akivel 
lehetett megosztották a hírt, az egész csapat e-maileket írt és fogadott. Derczo gyanúja szerint 
a telefonszámla többszöröse lesz az eddigieknek, de most nem törıdött vele. 

– Theo úr! – kíváncsiskodott Louie Schmelczer, miután leállította a takarító gépet, és a 
polcok portalanítása elıtt lassan átböngészte a meghívót – mi az, hogy szinronstáb? 

– Szinkron, Louie! Szinkronstáb! A lélekfilmeknél szokták alkalmazni. Tudod, ott a 
színészi játék kevésbé fontos, inkább az érzések dominálnak. A gyártók olyan kis létszámú 
stábokat állítanak össze, ahol ık maguk játsszák a szerepeket, méghozzá saját magukat 
alakítva, persze az adott forgatókönyvnek megfelelıen. Ez az újhullám. Így nem kell 
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színészekre pénzt költeni, a rendezı, a kellékes, a forgatókönyvíró egyben játszik is, néha 
több szerepet. Specializálódik a szakma, nagymértékben csökken a költség. Érted? 

Louie töprengı arccal bólogatott, de nem látszott rajta, hogy megértette volna a lényeget. 
Megvonta a vállát, és folytatta a takarítást. 

Végül három meghívót küldtek a szervezık, a rendezı Theo, a forgatókönyvíró Rose és a 
producer Frankie képviselte a filmjüket. Az elsı két nap úgy érezték magukat, mintha 
álomvilágba csöppentek volna, sajnos mire megszokták a légkört már a vasárnapi díjátadásra 
kellett készülni. 

Theodor nem tudta elképzelni, hogy négy ember kivételével lehet nála feszültebb, a 
szívinfarktushoz legközelebb álló ember a világon. Érezte, amint Rose nyugtatólag 
megpaskolja a karját, de látszott a nın, ı se nyugodt. 

– A díjat Thomas Little a tavalyi gyıztes, A hiénák blokádra ébredtek címő lélekfilm 
rendezıje adja át. Nagy tapsot kérek Tomnak. 

A bajuszos férfi a színpadot jobbról-balról körbeölelı üveglépcsı jobb oldalán indult lefelé 
a dörgı tapsviharban, széles mosollyal integetve minden irányba. A lépcsı alján 
összeölelkezett a tárt karokkal elésietı ceremónia-mesterrel, és a világon senki nem sejtette, 
mennyire utálják egymást egy aktuális ingatlan biznisz miatt. Két órája a biztonságiak 
választották szét ıket, most viszont kart-karba öltve nyájasan sétáltak vissza a mikrofonhoz. 

– Hogy érzed magad, Tom? 
– Fantasztikusan, Tom! – nyáladzott a két férfi. 
– Tom és Tom! Kár, hogy nem Jerrynek hívnak – bólogatott színpadiasan a nézık felé a 

végén nagyot kacsintva a házigazda – mi lehetnénk Tom&Jerry! – A közönség 
kötelességtudóan hahotázott a szájbarágott, roppant ostoba poénon. 

Theo szörnyülködve vette észre a kínzó vizelésingert, amely a feszültség hatására 
váratlanul rátört. Fogát összeszorítva kínlódott, hogy legalább a borítékbontásig kibírja, nem 
is tudott a bajuszos páváskodására figyelni. Így kis híján lemaradt… 

– …legjobb lélekfilmje a… 
Boríték zizzen, bontás, olvasás, felnézés, mindentudó mosoly. 
Theo csukott szemmel kántált. 
„Add uram, add uram, hogy a Boldogsággyár legyen, bármit kérsz megteszek csak most 

segíts, könyörgök uram Boldogsággyár, Boldogsággyár…” 
Érces rikoltás a síri csendben: 
– …Boldogsággyár! 
Rose hatalmas sikítása a jobb fülét abban a pillanatban hidegre tette, a tomboló tömeg zaja 

onnan már nem juthatott el a tudatáig. Frankie bömbölı basszusa sokkal elviselhetıbb volt, 
arról az oldalról fokozatosan érkezni kezdtek a külvilág siketítı hanghullámai. A közelben 
ülık mind felugráltak gratulálni, hátulról valakik veszettül rázták ordítva a vállát. Ismerıs 
lehet, ha ennyire közvetlen; futott át az agyán, miközben egy árva hangot nem volt képes 
kiadni. A fények elhalványultak, legalább tíz reflektor pásztázta ıket; a két hatalmas kivetítın 
Theo kis csoportja ünnepelt. Észre sem vette a vizelésinger mikor múlt el, biztos, ami biztos 
lenézett, ám szerencsére nem volt nedves a nadrágja. Kezdte felfogni mi történt, és kurjantott 
egy nagyot. 

Hosszú percek teltek el, mire sikerült felbotorkálnia a színpadra. 
Otthon már csak a poén kedvéért is átvettek néhány formulát az esetleges 

köszönetnyilvánításhoz, ám mindig elviccelték a végét, így nem sok minden maradt meg a 
fejében. Már csak három méterre volt a mikrofontól, és még fogalma sem volt hogy mit fog 
mondani. Rosszul kezdte. 

– …hát…én…most… khm… bocsánat – hirtelen nyugalom öntötte el, és beszélni kezdett. 
– Hölgyeim és Uraim! Ez a pár pillanat, amit az ember ilyenkor kap köszönetnyilvánításhoz 
sok, de a valódi mondanivalóhoz édeskevés. Egy pillanatra, csak egy pillanatra gondoljanak 
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bele, mi lehet annak az embernek a fejében – különösen, ha lélekfilmekkel foglalkozik –, 
akinek egy ilyen örömteli pillanatban egy tárgy körül forognak a gondolatai, neki mondana 
köszönetet, és legszívesebben megcsókolná. Nem, nem arról beszélek, Mrs. Rich – nézett 
sandán az elsı sorban vigyorgó kissé kapatos nıre, még jó hogy megjegyeztem a nevét –, rossz 
az, aki rosszra gondol. 

A közönség soraiban általános derültséget keltett megjegyzéssel elérte, hogy mindenki 
fülét hegyezve kövesse a beszédét. Érezte, kezd belelendülni. 

– Ez a kis tárgy már eddig is nagymértékben megváltoztatta életünket, úgy vélem a 
jövıben a társadalmi berendezkedésünk alapjait formálhatja át. A Pszicho-generátorról 
beszélek. Mindenki tudja, mirıl van szó, de vajmi kevesen értik még, mire lehet képes. A film 
készítésekor mi sem rendelkeztünk minden szempontból elégséges információval, így a 
Boldogsággyár némely esetben a fikció határait súrolja. Sajnos az alapok tények. A boldogság 
terápia évek óta létezik, mindenki eldöntheti szüksége van-e rá. Egyelıre! Bár nagyon 
szeretném hinni, hogy ez a döntés továbbra is önkéntes marad, a közelmúlt történései sajnos 
nem ezt látszanak alátámasztani. Sokkal nagyobb gond a filmben ábrázolt félelem-rettegés 
vonulat. Az Egyesített Földvédelmi Tanács tavaly vizsgálatot kezdeményezett a hadseregben 
tapasztalt, a rettegés-átvitellel kapcsolatos tiltott visszaélések miatt. Úgy hiszem, felszínre 
törtek azok az erık, amelyek hatalmi törekvéseik megvalósításának kulcsát látják az életre 
hívott technológiában. Ám, Hölgyeim és Uraim, a Pszicho-generátor áldás is lehet. 
Gondoljanak csak a lélekfilmekre, amelyek maradandó károsodás nélkül mutatják be az 
emberek, sıt más élılények számunkra idegen érzésvilágát. Ezen kívül itt vannak az 
álomtemplomok, létrehozásuk a vallás teljes átalakulását eredményezték, és egy emberibb hit 
kialakulásához vezettek, egyesítve a sok győlölködı vallást, és még sorolhatnám. Ezeknek is 
a Pszicho-generátor az alappillére. A tudomány létrehozott egy eszközt szerteágazó 
felhasználási lehetıséggel, aminek még csak a tizedét fedeztük fel, ám úgy vélem, kezdenek 
rosszirányba fordulni a dolgok. Rajtunk áll, miként használjuk fel ezt a kincset, mi döntjük el 
áldás lesz vagy átok. Az embernek eddigi történelme során mindig sikerült a legnagyszerőbb 
találmányokat a legszörnyőbb fenyegetéssé változtatni. Ha továbbra is emberek maradunk, 
elbukunk, ha felül emelkedünk magunkon, sikerül többnek lennünk, mint ember, bármilyen 
akadályt legyızhetünk idıvel. Hölgyeim és Uraim! Ilyen világraszóló díj átvételekor 
ünneprontás és udvariatlanság másról beszélni, mint a gyıztes alkotás. Remélem, észrevették, 
arról beszéltem… 

Szünet. 
– …vagy talán a folytatásról – tette hozzá nagyon halkan, mégis mindenki hallotta az 

áhítatos csendben. 
Theo megfordult, és lelépkedett az emelvényrıl. 
A ceremónia befejeztével Theodor gondolataiba merülve visszavonult a szállása 

magányába, egy kis egyedülléttel akarta rendbe hozni kavargó érzéseit. Nem volt sok ideje, 
alig helyezte magát kényelembe egy pohár itallal kezében, Frankie Black rontott be hozzá. 

– A magány a fájdalmas órák portása – harsogta az elcsépelt mondást –, kapd össze magad, 
Theo, jelenésed van, Rose az 1435-ös lakosztályban vár a tizennegyediken. Én addig 
megnézem, milyen a bárban felhozatal – kacsintott, és kiviharzott. 

A folyosóvégi liftig húsz perc alatt jutott el, mindenki megállította egy szóra vagy közös 
fotózásra. Hatalmas sóhaj szakadt fel belıle, amikor végre becsukódott a liftajtó, és elindult 
felfelé, ez most már mindig így lesz, sóhajtott, nem fogom sokáig bírni. 

Rose-t egyedül találta a hatalmas lakosztályban. 
– Na, végre már azt hittem, sose érsz ide. 
– Álarcot kellett volna vennem. 
A nı bólogatott. 
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– Igen, a sztárok közé emelkedtünk, rólam sem akartak leszállni, majd megszokjuk! 
Egyébként a Pszicho-generátoros szavaid elemzik a médiák. „Ne maradjunk emberek” 
beszédnek hívják, és csak úgy áradoznak róla. Mondd, honnan jutott eszedbe ez a sok 
zagyvaság? Ezt mind komolyan gondoltad? 

– Ezen töprengek már egy ideje én is – ült le vigyorogva Theo. – Lehet, hogy az elıtte 
adott nyugtatód hatott rám. Miért hívtál? 

Rose elé tett egy kis könyvecskét, a férfi gyanakodva nézte. 
– Mi ez? 
– Egy rövid olvasnivaló. 
Theodor felugrott, dühösen nézte a forgatókönyvet. 
– Mégis mit képzelsz, Rose? Az egyezség úgy szólt, hogy ez lesz az utolsó közös filmünk. 

Most már ki tudom fizetni az apádat, itt az ideje, hogy elváljanak útjaink. Bármit is mondtam 
az emelvényen, engem hidegen hagynak az apád Pszicho-generátoros érdekeltségei. Ezt ti is 
jól tudjátok, felılem nyugodtan alhattok. 

– Nyugi Theo, csak annyit kérünk, hogy az általunk szállított fogatkönyveket használd. 
Legalább olvass bele, kérlek. 

A férfi odapillantott, a betők rabul ejtették a szemét. Rose elégedetten dılt hátra. 

3. Az átemelés 

Kinyílt az ajtó, és Frankie Black lépett be rajta egy fiatal nıvel a jobb oldalán, majd 
csendben megálltak Rose mögött. 

Theodor egy idı után felemelte tekintetét a könyvbıl, és meredten nézte ıket. Nagyon 
furcsán érezte magát, tudata, mintha szárnyra kelt volna. Több irányból fogta be agya a 
környezetét, magát is megpillantotta kívülrıl. Próbált egy pontra fókuszálni, de nem tudta 
rendszerezni az egymásba olvadó képeket. Közvetlen közelrıl érezte a túloldalon álló Black 
szuszogását. Távol volt, és egyben mellette. Zavarodottan ült. 

Frankie felemelte a fiatal nı kezét, és a csuklóján villogó széles szalagra nézett. 
– A vétel lefutott! Rose? – kérdezte az elıtte ülı nıt, aki elvette Theo elıl a könyvet, 

becsukta és az elılapon futó számsorokat ellenırizte. 
– Rendben, az elsı szakasz hibátlan. 
– Nos, Theo – vette át a szót Black –, a Pszicho-generátor hihetetlen dolgokra képes, most 

meglátod, milyen hatalmas erı lakozik benne. Hatalmas megtiszteltetésben lesz részed, te 
lehetsz az elsı ilyen irányú kísérlet alanya. A könyvet, amit olvastál mi egymás közt 
„átemelınek” hívjuk, bár én szívesebben nevezném lélekkönyvnek Igazából lényegtelen, mit 
olvasol ki belıle. Az a fontos, hogy segítségével duplikálódik a tudat, és áthelyezhetı – 
mutatott a fiatal nıre. – Nem csodálatos, mire képes egy kis drazsé és egy könyv? Most arra 
vagyunk kíváncsiak, mi történik, ha az alany egyik fele… hm… megszőnik létezni. 
Megfejthetjük a halál titkát, Theo! Te fogod elmondani nekünk, mi van utána. 

A mellette álló fiatal nıhöz fordult. 
– Theo, kérlek, ugorj ki az ablakon. 
A nı engedelmesen elindult. Theo ülve érezte, hogy minden mozdulatlan körülötte, mégis 

közeledik az ablak, majd elıtőnik a tátongó mélyég. 
Ugrott. 
Pár másodperc múlva Theodor Derczo a helyén ülve összerándult, arca fájdalmas 

grimaszba torzult, majd vonásai kisimultak, és kinyitotta a szemét. 
– Él – lehelte áhítattal Rose. 
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Frankie letérdelt mellé. 
– Theo, mondd, hova kerültél, mit érzel? – sürgette. 
Theodor Derczo lassan beszélni kezdett. 

Másik verzió a befejezésre: 

3. A csere 

Kinyílt az ajtó, és Frankie Black lépett be, karján egy kölyökkutyát simogatott. Komótosan 
odasétált Rose mellé, majd kényelembe helyezte magát, és szemét a szemben ülı férfira 
függesztve. 

Theodor Derczo egy idı után felemelte tekintetét a könyvbıl, és meredten nézte ıket. 
– Rájött? – kérdezte Frankie a mellette ülı nıt. 
– Nem tudom. Mindjárt kiderül, de inkább mondd el neki. 
– Nos, Theo – simogatta meg a bóbiskoló kiskutya fejét Frankie – a Pszicho-generátor 

hihetetlen dolgokra képes, mindjárt meglátod, milyen hatalmas erı lakozik benne. Hatalmas 
megtiszteltetésben lesz részed, te lehetsz az elsı ilyen irányú kísérlet alanya A könyvet, amit 
olvastál mi egymás közt „cserélınek” hívjuk, bár én szívesebben nevezném lélekkönyvnek; 
elkezded, és rajtad áll, mit olvasol ki belıle. Nem csodálatos, mire képes egy kis drazsé és egy 
könyv? Erre még valóban nem készült fel az emberiség, visszaút sajnos nem lesz. Remélem 
nem haragszol, de ez marad a végsı állapot. 

Elengedte az egyre jobban kapálózó kutyát, az rögtön az üvegablakhoz futott, és meredten 
bámulta a tükörképét, majd nyüszítve kirohant. 

Theo Derczo nyugodtan ült tovább, és nézegetett körbe, mintha nem értené e furcsa világ 
dolgait. 

Gyır, 2005-05-21 


