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Szia, Dem! 
 
Amilyen mértékben a Trantor specializálódik, olyan mértékben válik egyre sebezhetıbbé, 
egyre képtelenebbé arra, hogy megvédje önmagát. 

Emlékszel még, bátyus? 
Rengeteget töprengtem, mivel is kezdjem ezeket a sorokat. A tőnıdés közben 

ébredtem rá, mennyire örülök, hogy ilyen bátyám van, mint te: aki szeret olvasni! Nagy szó ez 
mostanság egy olyan világban, ahol a gyerekeket ikonok, bugyuta ábrák, primitív holoképek 
felismerésére – ezt nyomd meg, és ez történik, ha ezt látod, ezt csináld! – tanítják az 
iskolákban, s a betővetés opciót kizárólag szülıi kérésre veszik fel a képzési tárgyak közé. A 
középszinten kötelezı olvasási ismeretekig a fiatalok nagy része el sem juthat, és szerintem 
nem is akar, de ezt már megbeszéltük korábban. 

Szóval, örülök, hogy szeretsz olvasni, mert én, pedig imádok levelet írni; John Cuckoo 
a megcsontosodott ıskövület, ugye? Negyvenhez közelítve ez azért túlzás, ám tény, a 
levélírás napjainkban nem túl népszerő egyik korosztály körében sem. Lassú és körülményes. 
Manapság minden második ember fejében iDea van, a fiatalok szinte sportot őznek a 
beültetésekbıl, hogy hetente más-más színben, hangulatban láttassák ismerıseikkel saját 
világukat. Néha olyan érzésem van, az emberek ily módon lényegében odahányják 
egymásnak a gondolataikat: nesze, pajtás, hámozd ki magadnak, amire kíváncsi vagy! 
Mondhatnád, mit papolok itt, nekem a legújabb modell van a fejemben. Ez igaz is, ám nekünk 
az iDea szolgálati eszköz, hiába kapálóztam ellene, nem úsztam meg a használatát. 
Mindenesetre, ahol lehet, mellızöm, láthatod, inkább írok, mint hogy azt használjam. 

Kicsit eltértem, és gondolataim jobbra-balra csaponganak. Nézd el nekem, bátyus, 
nagyon izgatott vagyok. Tehát valamilyen különleges bevezetést akartam, amely rám 
emlékeztet majd, amikor távol a Tejútrendszer másik szegletében portyázom idegen 
civilizációk után kutatva. (Még mindig hihetetlen, hogy bekerültem a hét csillagpilóta közé.) 
Ott talán több szerencsénk lesz, mint itthon, ahol semmit és senkit nem találtunk, csak 
lakatlan, sivár jég- és kıgolyóbisokat. Habár a tervezett felfedezıúttal kapcsolatban sok 
szkeptikus hangoztatja, hogy jobb lenne, ha maradnánk a fenekünkön, és békén hagynánk a 
galaxist, én hiszem, hogy ez az út az emberiség történelmének legnagyobb és legsikeresebb 
vállalkozása lesz. Ismerve racionalitásod most azt gondolod, ugyanezt mondták Santa Maria 
indulásakor, a hidegháborús Holdra szállás alkalmával, az elsı katasztrofális Mars expedíció 
landolásakor. Látszólag a kiválasztottak szemellenzıs lelkesedése szól belılem, ennek 
ellenére hiszem, hogy most tényleg elérkezett az igazi lehetıség. Nincs sok idı az indulásig, 
bátyus, talán ez az utolsó jelentkezésem a Norris őrbázisról. Néhány nap vagy hét múlva 
elhagyjuk ezt a szők odút, amit Naprendszernek hívunk, és elkezdjük benépesíteni a galaxist. 
Nem tudom, érzıdik-e soraimon, mennyire fel vagyok dobódva, de sosem éreztem magam 
ilyen jól, és ez nem csak az indulásnak szól. 

Mire ez a nagy jókedv? 
Éppen amikor hozzákezdtem volna e levél megírásához, megszólalt a holofon, és az 

egyik kiképzı, Alicia Schorr hívott. Már írtam róla, középkorú, szófukar asztrobiológus nı, 
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Howdeshell helyettese. Leültetett az irodájában, majd megkérdezte, segítenék-e neki egy 
roppant fontos kérdés megválaszolásában. Nyugtalanul fészkelıdtem, és nem értettem, miként 
fér össze a szája sarkában bujkáló félmosoly azzal a fontos kérdéssel. Alicia Schorr nem a 
könnyed stílusáról, és humoráról híres a Norrison (úgy általában egyik felkészítı sem). 
Természetesen igent mondtam, és idegesen vártam a kérdést. Ekkor Schorr szó nélkül 
elindította a holofont. Rövid bejátszás következett, csendben néztük a néma felvételt a 
hirtelen félhomályban. A sötét őr és a távolban ragyogó csillagok közé hófehér győrőivel 
lassan beúszott a fenséges Szaturnusz. A kamera elfordult a gázóriásról, ezt követıen 
gyorsulva folytatta virtuális útját a Iapetus irányába. Néhány másodperc múlva az apró hold 
töltötte be a képet, majd a közeli Norris őrállomás következett, végül az ismerıs, ezüstösen 
csillogó jármő a bázis melletti speciális dokkban: indulásra kész csillaghajónk, az MW1. 

Schorr ekkor megállította a bejátszást, és így szólt: 
– Ön következik, John! – Bamba tekintetem láttán így folytatta. – Volt egy ígéretünk 

korábban, amelyet talán el is felejtettek, mi azonban úgy gondoltuk, az expedíció tagjai 
megérdemlik, hogy maguk nevezzék el leendı otthonukat. A felesleges viták elkerülése végett 
sorsoltunk, és maga lett a szerencsés csillagpilóta. Nos, John, mi legyen az MW1 hivatalos 
neve? 

Érted, bátyus?! 
Én nevezhettem el a hajót! Fel tudod ezt fogni? Én adhattam nevet annak a csillagközi 

őrhajónak, amely elsıként indul távoli világok felfedezésére. Gondolhatod, mit éreztem, 
pillatatok alatt tíz és száz lehetıség futott át az agyamon. Kértem öt perc gondolkodási idıt, s 
amikor letelt, döntöttem. 

És most felteszem neked a kérdést: milyen nevet választottam a hajónak? Tudod? Hát 
persze, hogy tudod, ott van a levél elsı sorában. 

Trantor! 
Gyermekkori szerelmünk, a legfenségesebb bolygó lehetett csak a névadó. Még 

mindig elıttem van kettınk versengése, ki tud többet, ki tud pontosabban idézni az 
Alapítvány-trilógiából. A fenti mondat sem más, csak tisztelgés a nagy író, Asimov elıtt, és 
biztos vagyok benne, hogy bár sok év telt el, pontosan tudod, hányadik oldalon található a 
fent idézett mondat. Én még most is kívülrıl tudom az Enciklopédia Galactica töredékeit a 
fejezetek elejérıl, remélem, te sem felejtetted el. 

Természetesen a Trantort, mint az emberiség elsı csillaghajóját a sebezhetıségrıl és a 
védtelenségrıl szóló megállapítás nem fenyegeti. Ez maga a csoda. Ó, Dem, ha testközelbıl 
látnád, ha a fedélzetén állva elıre tekintenél a csillagok borította végtelenbe, ha apró pontként 
lebegnél mellette az őrruhádban, téged is megérintene királyi méltósága. Hozzá képest a 
cirkálód egy elnyőtt konzervdoboz (ne haragudj, bátyus, nem akartalak megsérteni, tudom, 
mennyire szívedhez nıtt a Moose, jó kis hajó az, de ha az ember látja a Trantort, minden más 
jelentéktelennek tőnik mellette). Esküszöm, ez az őrhajó elpusztíthatatlan (ha nem az lenne, 
nem is indulhatnánk); technológiai fejlettségünk, tudásunk ékes bizonyítéka. 

Hát ez az a nagy hír, amelyet gyorsan meg kellett írnom neked. A hároméves 
kiképzésünkbıl csupán napok vannak hátra, legalábbis ebben reménykedünk. Ilyenkor a 
növekvı izgalom hatására eltőnik az önként vállalt lemondások nyőge, a fizikai igénybevétel 
fájdalma, enyhül a világtól való elzártság érzése. Igen, a hajón is el leszünk zárva, de ott 
kézzel foghatóvá válik eddigi megpróbáltatásaink gyümölcse: a CSILLAGTÚRA. Így, csupa 
nagybetővel. Kamsikától például néhány óra alatt többet megtudtam a Föld-Mars 
konföderáció és a JupSat között dúló háborúról, mint a kiképzıbázis megvágott holoadásaiból 
(mi a Norrison csak a küldetésnek élünk, erre kell koncentrálunk – folyton ezt sulykolják 
belénk). 

Jaj, igen, Kamsika, majdnem elfelejtettem. 
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Emlékszel még a Shoemaker kupola, na jó, az M547-es közösségi lakómodul 
büszkeségeire? Az éppen a századfordulón végzı leendı marsi terraformálókra? A 
Szunnyadó szupernóvákra? (Ezen a néven is komolyan elgondolkodtam.) Hogyne 
emlékeznél. Jó csapat voltunk, bátyus, nagyon jó csapat. Mostanában egyre többször eszembe 
jut az akkori osztály: Barbieri, a vörös Hannaford, Fern, a kis Mehra, a lassú Toppe, mi a 
Cuckoo ikrek és a többiek. Sajnos hosszú évek óta nem találkoztam egyikükkel sem, az 
említett Georgina Kamsika kivétel, akivel a Dione északi teherkikötıjében – rideg, 
rozsdamarta fémkolosszus, barátságtalan helybéli figurákkal zsúfolva – futottam össze alig 
több mint három hete, az utolsó kimenımön, és megittunk vagy négy pohár sört. Hát Kam 
aztán még mindig belevaló csaj. Nekem már kezdett zúgni a fejem, de ı csak rendelni akart 
tovább. Szinte úgy kellett elmenekülnöm tıle. Sörözés közben felidéztük a múltat, és 
Georgina elkotyogott egy sztorit is, amely nekem teljesen új volt: a Deimos vágtát. Hallottál 
róla? Furcsa, hogy én nem, állítólag akkor történt, amikor engem apa magával vitt a 
kilenchónapos Hardy expedícióra. Röviden elmesélem, mert Kam csak hümmögve vonogatta 
a vállát, amikor kérdeztem, hogy te ismered-e a történetet. Úgy egyébként is megpróbált 
visszakozni, és témát váltani, talán szégyellte magát (habár ez nem valószínő), de nem 
hagytam. Kár hogy nem lehettem részese, mert a Szunnyadó szupernóvák aranylapjaira 
kívánkozik, az biztos. 

Szóval, egy alkalommal, amikor a másfél fejjel alacsonyabb, fülig szerelmes Garrett 
Mehra randevúra hívta Georginát, ı igent mondott, majd megbeszéltek egy rövid kiruccanást 
a Deimos mellé. Miután elérték a holdat, Kam megkérte Mehrát, ugyan már, győjtsön össze 
neki néhány két-háromkilós szikladarabot a legközelebbi kızettan órára. Megígérte, amíg 
Mehra őrsétálgat, ı a hajóban felveszi a szexi, sárga fürdıruháját, és a kövekért cserébe egész 
este kényeztetni fogja. Miután Garrett fürgén beöltözött, és kiszállt, Kam kidobott egy 
helymeghatározó mayday bóját, amire rákötözte a suli szertárából ellopott egyik preparált 
háromcsırőt (ezt Kam sem tudta megmondani, miért csinálta, hiába kérdeztem), majd 
megfordult a hajóval, és úgy otthagyta szegény fiút, hogy azt sem mondta, ég veled. 

Azután üzent Barbierinek, Fernnek, Hannafordnak és Toppe-nek, hogy Mehra 
háromórai levegıtartalékkal plusz egy döglött fexgadonnal a Deimosnál lebeg magányosan, 
és aki megmenti, azzal tölti el az estét a szexi, sárga fürdırucijában. Egyébként csodálom, 
hogy neked nem üzent, Dem, te is bolondultál érte. A Szunnyadó szupernóvák krémje, meg 
mint az ırült rohant a Mehra megmentésébe csomagolt fürdıruha látványáért. Barbieri 
közismerten konzervatív hagyományokat ápoló anyja állítólag kis híján gutaütést kapott, 
amikor a fia üvöltve felugrott a vacsoraasztaltól, rádöntötte a szószos tálat az asztal mellett 
ásítozó macskára, kirohant, és szó nélkül elvitte apja féltve ırzött, vadonatúj hajóját. 

Szép kis forgalmat bonyolított a bolygószolgálat aznap este, nem mondom. A 
jegyzıkönyvben ámokfutónak titulált Hannafordot az egyik Mars járır fogta el, és vitte be 
rövid üldözés után. Fern és Barbieri órákon át a Deimos körül cirkáltak, és megszállottan 
keresték Garrett hőlt helyét, majd öt órával késıbb bejelentették az eltőnését egyúttal 
valószínősítetı elhalálozását. A hatóság szándékosnak minısített félrevezetéséért ıket is 
bevitték, és mind a négyen egy cellában töltötték az éjszakát, mivel Mehránál fexgadon 
csempészés gyanúja merült fel az ellopott háromcsırővel kapcsolatban. 

Az örökké lusta Toppe ravaszabb volt a többieknél, felhívta a bolygószolgálat 
ügyeletét, megadta Garrett pontos helyét, és otthon megvárta, míg biztonságban hazaszállítják 
a remegı Mehrát a hülye köveivel együtt, aki a világ minden kincséért le nem tette volna 
ıket; a járıröknek kellett erıszakkal elvenniük tıle. Miután tisztázta magát a csempészés 
vádja alól, Mehra a következı kızettan órára elvitte a köveket Georginának, tudakozódva 
hirtelen távozás okáról, valamint az őrséta fürdıruhás ellenszolgáltatásának helyérıl és 
idejérıl. Kam nem tudta, nevessen vagy sírjon ekkora ostobaság láttán, végül egy „Pont 
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elromlott a mikrofon, amikor sürgıs hívást kaptam, ugye nem haragszol?” kíséretében átvette 
köveket, és megígérte, hogy egyszer bepótolják a félresikerült randevút. 

Ja, Toppe kényelmesen megvacsorázott otthon, elvitte Kamet moziba, és utána két 
évig együtt jártak, mint az köztudott. Többet ésszel, mint tesztoszteronnal, hehehe… Ha 
látnál, Dem, végig röhögtem, míg ezt leírtam. Hála istennek Kam sosem volt az esetem, 
helyes meg minden, de nekem kicsit túl vad, ha érted mire gondolok, és ebbıl a szempontból 
úgy tőnik, nem változott. 

Szóval, Georgina a Dione őrkikötıjében megsúgta, hogy a háború ellenére, sıt annak 
folyományaképpen egész jól megy a sora. A Kallisztó-egyezményben rögzített hivatalos 
beszállítói státuszban dolgozik, mint a JupSat megbízottja, bár a Kisbolygóöv környékén még 
neki sem életbiztosítás az átkelés, megkülönböztetı jelzés ide vagy oda. Mindig akadhat egy-
egy ideges konföderációs cirkáló parancsnok (remélem, te a nyugodtabbak közé tartozol, 
Dem). Ha kérhetlek, legalább ti, régi osztálytársak ne lıjétek halomra egymást. Georgina 
szerint a két hónapja tartó tőzszünet minden bizonnyal elhozza a békét az öv mindkét oldalán 
élık számára, azonban az a nap nem ebben a rendszerben köszönt majd rám. 

Az indulás közel van, ezt mindannyian érezzük, de az idıpontot csak találgatjuk. Attól 
tartok óvatos felkészítıink egy órával a start elıtt tájékoztatnak majd bennünket: fiúk, itt az 
idı, csomagoljatok gyorsan. 

Nagyon szeretnék már úton lenni. Néha úgy érzem, nem vagyok alkalmas 
csillagpilótának, s hogy a sok száz lemorzsolódott jelentkezı megfelelıbb választás lett volna 
nálam. Valóban képviselhetem az emberi fajt? Erre születtem? Érdemes vagyok rá? Azt 
hiszem, nem szabadna ezeket a kérdéseket feszegetnem ennyi idı után – a kétkedés 
önmagadban egyenes út a bukáshoz –, mégis… Nem a fizikai megterheléssel, az 
összezártsággal vagy szakmai kihívásokkal van gondom, nem. Azt hiszem, nehezebben 
teszem túl magam bizonyos élethelyzeteken, mint a többiek. Chimboo, a kétéves dalmata 
balesete, amelyrıl korábban írtam, például nagyon sokszor eszembe jut. Amikor megtudtuk, 
hogy a Trantor virgonc kutyája egy fexgadonnak hála életben marad, és elvesztett bal elsı 
lábát mővégtaggal pótolják, társaim megnyugodva el is felejtették azt a szörnyő napot. Én 
nem tudom ilyen könnyedén kiverni a fejembıl szívfájdító vonyítását, szenvedı tekintetét. 
Szinte magam is átéltem szegény állat fájdalmát. Ezeket a tétova érzéseket nem osztom meg 
senkivel rajtad kívül. Nem csillagpilótához méltók, és ha kitudódnának, a kiképzık 
gyengeségnek vélnék. De csak elfojtani tudom ıket, kiirtani soha. 

Na mindegy, a vége kissé borúsra sikeredett, de azért fel a fejjel. Maholnap nagy 
dolgok történnek. 

Dem! Hamarosan meghódítom a galaxist! 

Vigyázz magadra, bátyus, és írj! 

John 

*** 

Max de la Brachio a megszokott helyén ült az áfonyakék szimulációs terminál 
vezérlıjének jobb oldalán, és kétségek gyötörték. A bizonytalanság nem az aznapi feladatnak 
szólt, s habár ez irányban is voltak fenntartásai, az összeállított eseményláncolat a lehetséges 
válaszreakciókat figyelembe véve az utóbbi hetek legjobb szimulációjának tőnt, annak 
ellenére, hogy egyre nehezebb feladatot jelentett a kiképzı csapatnak a megfelelı anyag 
összeállítása. Gondolatai a délelıtti, nem éppen barátságos hangulatú megbeszélés körül 
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forogtak. Megbeszélés? Inkább ledorongolás, és ez a szó nem is tükrözte hően a nagyfınök, 
Rodeny W. Howdeshell, az LFoD projekt (amely a tervezett Csillagtúra rövidített 
megnevezése volt) vezetıje hangulatát, aki az utóbbi idıben megszokottnál is nyersebben 
adott hangot nemtetszésének a Norrison uralkodó állapotok miatt. Ezen a napon mindenkit 
megtalált, kiképzıket, legénységet, technikusokat, még Mollyt, a jóravaló, öreg takarítónıt is. 

De la Brachio nyugodtan végighallgatta a fınöke emelthangú panaszáradatát, majd 
halk, kissé szemrehányó hangon ennyit mondott: 

– Két hónapja úton kellene lenniük. 
Ezzel Howdeshell tökéletesen tisztában volt, a fájdalmas igazság felemlegetése viszont 

egyáltalán nem javított kedélyállapotán, sıt! A számonkérésen kissé megorrolt De la Brachio 
persze nem is kedélyjavítónak szánta a megjegyzést, de utólag már százszor megbánta a 
gyerekes bosszút. Rodeny nem ezt érdemelte tıle. 

– Tisztában vagyok vele, Max – recsegte szárazon Howdeshell. – Te viszont a 
nehézségeinkkel kellene, hogy tisztában légy, és mint idegen létformák kapcsolatfelvételére 
szakosodott pszichológus, hálás lennék, ha legalább te nem nehezítenéd a dolgomat. Tessék! – 
emelt fel az asztalról félmaréknyi adatkirstályt, és De la Brachio elé dobta ıket. – Átnézheted! 
Az LFoD projekt költségvetését negyven százalékkal megkurtították. A múltkori szalmonella 
fertızés miatt tizenkét karbantartó még mindig a gyengélkedın fekszik. Hahó, 
orvostudomány! A Rainbow Amazon holnaputánra jelezte érkezését, és dokkolási engedélyt 
kért, fedélzetén egy tucat idióta élet-térvédıvel. S én mit válaszolhatok ezeknek a minden 
lében kanál senkiháziknak? Hát hogyne, fiúk, dokkoljatok csak, ameddig jólesik. Vigyorogva 
idepofátlankodnak a holokameráikkal, én meg vághatok jó képet hozzá. Csak tudnám, mi 
szúrja a szemüket, mert nem teázni akarnak a pilótákkal, az biztos. Folytassam? A bázis alsó 
szintjeit a múlt héten át kellett adnunk a JupSat valamilyen speciális mőszaki egységének, 
válaszul a konföderáció azzal fenyegetızik, hogy felfegyverzett naszádokat küld az eset 
kivizsgálására. Mindezt annak ellenére, hogy a kiképzıbázis körzete demilitarizált övezet. A 
Norris híres függetlensége arra jó, hogy a konföderáció és a JupSat is ott rúg belénk, ahol tud, 
miközben fennen hangoztatják a másik felelısségét. Vég nélkül szajkózzák, hogy az LFoD 
fölötte áll mindenféle katonai konfliktusnak, és a Csillagtúra az egész emberiség szívügye 
kell, hogy legyen. Hát, mondhatom, az! 

– Próbálj kicsit megnyugodni, Rodeny! 
– Próbáljak? Ennyit tud a pszichológiád, Max? Próbálj kicsit megnyugodni? Hogy az 

istenbe nyugodnék meg? Bolondok háza van az egész Norrison, a külsı körülményekrıl nem 
is beszélve! Soroljam? A Torpt-hajtómő tervezıje, ez a nagyképő Swart nem hajlandó 
félbeszakítani a szabadságát. Azt üzente, várjunk egy hónapig, aztán megnézi mi a gond a 
hajtómővel, ám halálbiztos benne, mi szúrtunk el valamit. Megyek panaszra a fejesekhez, erre 
azt mondják, most inkább ne zaklassuk Eynon Swart urat és új, filmsztár barátnıjét. Ha a 
galaxis tudott várni sok millió évig, egy hónapot csak kibír még! Mitıl olyan nagy ember ez a 
Swart? Amit tervezett, az egy nagy rakás szar! A Trantor elé vontatóhajót kell köttetnem, ha 
azt akarom, hogy megmozduljon! Pfő! Szerencsére a Tropt csapatból öt mérnököt sikerült 
összerántani, holnap érkeznek. Aztán itt van ez: több hónapja képtelenek vagyunk beszerezni 
néhány nyomorult háromcsırőt. Nem igaz, hogy egy-két fexgadon leszállítása ilyen sokáig 
tart. A beszerzı csak hápog, hogy kevés van, kevés van. Persze, hogy kevés van, ha nem 
gyártunk, a fenébe is! 

– Gyártunk? 
– Gyártunk, szaporítunk, klónozunk, egyre megy. De hol az a kevés? A Csillagtúra 

kellene, hogy elsıbbséget élvezzen, nem a fexgadon farmok kiskirályainak pénzzel tömött 
zsebe! 

A széles asztal óarany felülete tompán dörrent a lecsapó ököl nyomán. 
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– Igazad van, Rodeny, hidd el, eszemben sincs nehezíteni a dolgod. Csakhogy a fiúk 
elıbb-utóbb belefásulnak a véget nem érı, száraz gyakorlatozásba. Már most is érezhetı 
némi… 

– Semmi sem érezhetı, világos, Max? Ezt a hét embert több ezer jelentkezı közül 
választottuk ki olyan küldetésre, amelyért a kimaradók szó nélkül hátrahagynák családjukat, 
asszonyostul, gyerekestül, csak hogy részesei lehessenek. Tehát nem szeretnék sehonnan 
morgolódást hallani, különösen nem az újságírók elıtt. Rohadékok! Megszimatolnak valamit, 
és tele van velük az őr. Mindegy, a Tropt-hajtómő az ígéretek szerint a hét végére 
mőködıképes lesz. Amint megérkeznek a fexgadonok, a Trantor elindul. Addig is elvárom, 
hogy csúcsformában tartsátok a csillagpilótáinkat! 

De la Brachio az egyre gyakoribb kirohanásai ellenére is kedvelte fınökét, akinek a 
Csillagtúra jelentette az élete értelmét. Nem véletlen, hogy most, órákkal késıbb is az 
elkeseredett szavai jártak a fejében. 

Csúcsformában, természetesen, Max, szőrte a fogai között kissé elégedetlenül, mintha 
még mindig egymással szemben ültek volna Howdeshell galambszürke irodájában. A terminál 
kapcsolói között szórakozottan babrálva, kis híján megfeledkezett a virtuális térben 
tevékenykedı csillagpilótáról. Figyelmét gyorsan Cuckoo felé fordította. 

– Gyerünk, John – szólalt meg fennhangon, orrnyergét masszírozva –, fogytán az 
ideje, az utolsó szakasz következik. 

A magas, kopaszodó, körszakállas férfi megtorpant a szimulált csillaghajóban, alig 
hallható szitkot morzsolt el a fogai között – melyet természetesen De la Brachio és az őrhajós 
reakcióit felügyelı mőszerek is pontosan hallottak, és rögzítettek –, miközben a pasztellzöld 
szkafander deréktáji illesztésével veszıdött. A Trantor szervizfolyosóján váratlanul kialudt a 
ragyogó, tejfehér fény. Cuckoo riadtan megtorpant, és óvatosan a leakasztott őrruha helyére 
húzódott a mélyedésbe. 

– Figyelem! Zavar az energiaátvitelben. B, C, D, E modul energiaellátását a 
vészhelyzeti fények kivételével lekapcsoltam – jelentette be a hajó háromnegyedének 
elszigetelését bársonyos nıi hangon a Trantor központi quantum számítógépe. – Figyelem! 
Zavar az energiaátvitelben. A csillagpilóták haladéktanul hagyják el a B, C, D, E modult, és 
gyülekezzenek az A modul parancsnoki hídján. 

Cuckoo idegesen forgatta a fejét a koromsötétben. Két másodperccel késıbb 
bekapcsoltak a mélyvörös tartaléklámpák. Az alig derengı fény beszivárgott a szurokfekete 
folyosóra, komor árnyakat rajzolva mindenfelé, mert a rejtettebb zugokba nem tudott 
behatolni. A félhomály nem könnyítette meg Cuckoo dolgát, de nem folytathatta útját; a 
hiányos öltözet a halált jelentette ebben a helyzetben. Tovább küzdött az öltözetével. 

– Minden csillagpilóta haladéktalanul vegye fel a védıöltözetét! – visszhangozta 
immár sokadszor a szenvtelen computer. 

– El kell jutnia a parancsnoki modulba, John! A létfenntartó rendszer a többi részleget 
lekapcsolta – utasította De la Brachio a szkafanderest, és úgy döntött, innentıl magára hagyja. 
– Kevesebb, mint két perce van. 

Cuckoo erıfeszítését végre siker koronázta, a szkafander elıírásszerően zárt. Érezte, a 
négy órája tartó összpontosítás kezdi felemészteni maradék erejét, ám tudta, nem fogja feladni 
pár lépésre a céltól. Ezt sem, mint ahogy az eddigieket sem; fogcsikorgatva bár, de mindig 
folytatta. Saját zihálását hallgatva araszolt elıre a kissé ormótlan őrruhában. 

– Miért nem jó a bolygóközi Rieldd-overall? – lihegte maga elé, a B és D modul 
zsilipjéhez közelítve. 

– Mert a csillagok közé megy, John, nem a Nyugalom tengerébe holdkızetet 
szortírozni! Fogalmunk sincs, mi vár magukra – szegte meg iménti fogadalmát dühösen De la 
Brachio. 
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Cuckoo viszonylag gyorsan átjutott a B szekcióba. A következı már a parancsnoki híd 
lesz, morfondírozott, mindazonáltal jól tudta, bajban van! A vörös derengés kifejezetten 
idegesítette. Igyekezett meggyorsítani a lépteit. El fog késni, kereste agya kétségbeesetten a 
megoldást, nagyon messze van még. Megtorpant! Hirtelen belévillant egy lehetıség. 

Az éhes torok! 
A mindenségit, majdnem elfelejtette! (Jó, jó csak az apró betős résznél említik, de 

akkor is.) Visszafordult a zsilip melletti hulladékplató bejáratához. Az oldalsó panelen 
villámgyorsan bekalapálta az azonosítószámát, deaktiválva ezzel az éhes torok biztonsági 
rendszerét. Az ajtószárnyak félrehúzódtak. Cuckoo elırehajolva beóvakodott a 
hulladékplatónak nevezett négyzetméternyi karbantartó területre. Megkapaszkodott, lenézett a 
két méter átmérıjő függılegesen futó aknába. A légáramlat majdnem elragadta. Az éhes torok 
fölül hiányzott a padlólemezként funkcionáló szerelırács, mely normál esetben az akna falába 
húzódott vissza. Csakhogy ez nem normál eset volt. A mélyben a hulladékaprító masszív 
gyémántlapátjai a tehetetlenségtıl még nagy sebességgel forogtak. Felszisszent. Az alsó, 
parancsnoki szinten sem látta a szerelırácsot. A rövidebb út lehet, hogy a halálba visz? 

Ezt jól kitaláltátok, Max, futott át az agyán, azonban a sokoldalú iDea szinte kérés 
nélkül tudatta a szükséges paramétereket: 

Üzemzavar esetén a szerelırács manuális aktiválása a hulladékplató bejárata felett 
található homorú, kör alakú rugóskapcsolóval történik, rajta „RÁCS” felirat. Az aktiváláshoz 
erıteljes mozdulattal nyomja be a kapcsolót kattanásig. Javaslat: ököllel mérjen rá megfelelı 
erejő ütést a rugósretesz kipattintásához. 

Cuckoo felpillantott a szerelırács nyitójára, és felsóhajtott. Ezzel nem sokra megy, az 
alsó rácsot innen nem vezérelheti. Bizonytalanul végignézett az éhes torok sötétszürke, sima 
hengerfalán. Közvetlenül a lába alatt és a feje felett apró, lépcsıszerő bemélyedések vezettek 
az aprítókések, valamint a felsıbb szintek irányába. Túl lassú, erre nincs ideje. Mit tegyen? 
Öt-hat méterrel lejjebb az alsó plató az A modulba nyílik, így talán… Betájolta magát, nagy 
lélegzetet vett, és a szkafanderben nehézkesen elırelépett. Elugrott, és zuhant lefelé. A sebes 
gyémántkések megbabonázták. Összeszorított foggal koncentrált, és a megfelelı pillanatban 
jobb lábával kirúgott. Telibe találata a kapcsoló RÁCS feliratát. Az A modul szintjén a 
szerelırács éles szisszenéssel kisiklott a falból, útját állva az éhes torokba hulló pilótának. 
Cuckoo a talpára érkezett, ám egyensúlyát vesztve az oldalára esett. Villámgyorsan 
feltápászkodott. 

De la Brachio erre nem számított. 
– Bravó! – szakadt fel belıle a kiáltás, majd úgy döntött ez a teljesítmény megérdemli 

a hallgatási fogadalom feladását. – Ez aztán a rúgás, John! Nemzettánc, mi? Nemzettánc! 
– Néptánc, Max! – kapkodott levegı után Cuckoo. – Sosem fogja megjegyezni? 

Néptáncnak hívták annak idején – tette hozzá bosszúsan, de azért boldog volt. 
– Oké, oké, ne haragudjon. Látja, a leglehetetlenebb hobbi is jó valamire. 
– Leglehetetlenebb? Na de… 
– Nyugi, John, megcsinálta, az idı megállt. Gratulálok, bátor dolgot vitt véghez, nem 

mindenki ugrik önként a kések közé. 
– Köszönöm. 
– Mégis – incselkedett De la Brachio – milyen figurát adott elı? Nincs neve? 
Cuckoo lemondóan felsóhajtott. Mit válaszoljon erre az ostoba kérdésre? Rúgott egyet, 

és kész! 
– Mi csak borthkini csapásolónak hívjuk – nevezte meg végül találomra az egyik 

sőrőbben alkalmazott elemet. A csapásoló persze nem rúgást jelentett, de a kiképzınek ez 
nem tőnhetett fel. 

– Jól hangzik, ígérem, megjegyzem. Fújjon egyet, a parancsnoki hídon lesz a 
végállomás. 
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– Rendesen megdolgoztattak ma, Max – lazított önkéntelenül Cuckoo. 
– Howdeshellnek is beszámolhatna róla – jegyezte meg epésen De la Brachio. – 

Induljon, de ne feledje, soha nincs vége! 
Cuckoo kinyitotta a hulladékplató bejáratát, belépett az A modulba, és elindult a 

megadott irányba. A folyosó végén a Trantor három részre osztott parancsnoki hídja, és a 
szimuláció értékelése várja. Nincs vége? Dehogy nincs. De la Brachio számtalanszor hallott, 
közhelyszerő „ne feledje, soha nincs vége” megjegyzése, akár mondat végén a pont, a 
befejezést jelentette. Sikertelenül próbálta visszatartani szétáradó büszkeségét. 
Tulajdonképpen nem is nagyon akarta, jól teljesített, botor dolog a színlelt álszerénység. A 
gyakorlati feladatok során mindvégig bizonyságát adta, lehet rá számítani, megbízható tagja 
az alakuló csapatnak. A többiek is láthatták, egytıl egyig számíthatnak rá, senkit nem fog 
cserbenhagyni. És ez a lényeg. Csak ez. 

Három méterre a parancsnoki híd bejáratától a levegıbe emelkedett. 
– Zavar az energiaátvitelben. Az A modul kapcsolata a gépházzal megszakadt – 

jelentett be váratlanul a központi computer. 
A döbbent Cuckoo elkerekedett szemmel lebegett padló és plafon között. 
– Hé, Max, nem azt mondta, hogy vége? – tört ki belıle a dühös kérdés. 
De la Brachio nem felelt. 
– A mesterséges gravitáció az összes modulban inaktív – folyatta zavartalanul a 

Trantor agya. 
Cuckoo a falba kapaszkodott, stabilizálta a helyzetét, és magában átkozódva a híd 

bejárata felé úszott. Még mindig azt hitte, elég, ha átszakítja a célszalagot. 
– Az A modul energiaellátását a vészhelyzeti fények kivételével kikapcsoltam. 

Minden csillagpilóta haladéktalanul vegye fel a védıöltözetét! – figyelmeztetett folyamatosan 
a computer. 

A központi modul is sötétvörös félhomályba burkolózott. A parancsnoki híd ajtaja 
kinyílt Cuckoo elıtt, és amint átevickélt a célvonalon, hang nélkül összezáródott mögötte. 

– Az A modulban oxigénszivárgás. Minden csillagpilóta haladéktalanul vegye fel a 
védıöltözetét! 

Cuckoo mozdulatlanul lebegett a három irányba elágazó parancsnoki híd felett. A jobb 
oldali, rövid átjáró a rádiós és computer mérnök, Dale Terrell, a navigátor, Dino Muccio és a 
saját szolgálati posztjára vezetett. A középsı a parancsnok, Tim Sauer, és helyettese, Peggy 
Suplee helyére vitt. A bal oldali átjáró a nagyobb kiterjedéső legénységi társalgóba nyílt, 
melyen keresztül a doktor, Angela Nisbet rendelıjét és a gépész, Fernando Medeiros tartalék 
alkatrész arzenálját lehetett megközelíteni. 

– Az A modulban oxigénszivárgás. Minden csillagpilóta haladéktalanul vegye fel a 
védıöltözetét! 

A kitáruló látvány szinte letaglózta Cuckoot: mindegyik átjáró elején egy-egy ismerıs 
alak lebegett egyszerő, mogyoróbarna szolgálati ruhában. 

– Fexgadont a hídra! Sérült pilóta a fedélzeten! – ordított bele a szkafanderbe épített 
mikrofonba. – Ismétlem, fexgadont azonnal a parancsnoki hídra! 

– Fexgadon tároló a parancsnoki hídon – válaszolt habozás nélkül a computer. 
A Trantor padlólemeze félresiklott, és Cuckootól karnyújtásnyira kiemelkedett az 

apró, prérikutya-szerő állatkák üvegkalitkája. Az egyik borzas-pikkelyes háromcsırő 
felemelkedett, és izgatottan körülkémlelt, a többiek mozdulatlanul lapítottak. 

– Az A modulban oxigénszivárgás. Minden csillagpilóta haladéktalanul vegye fel a 
védıöltözetét! 

Dino Muccio a jobb oldali, Dale Terrell a középsı, Angela Nisbet a bal oldali 
elágazásban lebegett eszméletlenül. Cuckoo gyöngyözı vércseppeket látott a testük körül, 
habár a vörös háttérvilágításban, ebben nem lehetett egészen biztos. Furcsa módon nem is ez 
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döbbentette meg leginkább, hanem az ezüstszürke kerítés. Külön-külön mindegyik átjáró 
elıtt, elzárva az utat. 

Max megbolondult! 
Egyszerő, mennyezetig érı, kovácsoltvas rudak álltak egymás mellett, vízszintes 

pánttal összefogatva alul és a csúcsban kidolgozott lándzsahegyek alatt. 
– Max, mi ez? – suttogta elhőlten. 
Nem jött válasz. 
Egy út vezetett sérült, talán haldokló társaihoz: a rudak között, ahol ı nem fért át. 
Csak egy fexgadon. 
Kapkodva az állatokhoz fordult. Bal könyökével óvatlanul megbillentette az 

üvegkalitkát, válaszul az éber háromcsırő éles hangon felvisított. A többi mozdulatlanul 
feküdt tovább. 

Élettelenül. 
Cuckoo beharapta az ajkát. Tehát döntenie kell. Egy fexgadon, egy túlélı. 
Megzavarodott. Mire jó ez a játék, az istenit neki? Max azt akarja, hogy küldje halálba 

két társát? Most az indulás küszöbén? Óhatatlanul is meg fogják tudni a választását! Hogy 
nézzen a szemükbe ezek után? Hogy induljon velük ilyen hosszú útra, ha ott motoszkál 
bennük a gondolat: ez a Cuckoo nyugodt szívvel a halála küldene. Max, megırültetek? Mi 
csillagpilóták vagyunk, nem kommandósok! 

Idegesen kapkodta a fejét ide-oda az egyetlen élı fexgadon és a három eszméletlen 
ember között. Egyet megment, kettıt megöl. Ez nonszensz. Két társát cserbenhagyja már az 
indulás elıtt. Eszébe sem jutott, hogy a többiek is átesnek ezen a szimuláción, és ı e 
pillanatban talán épp Muccio elıtt lebeg félholtan valahol. 

– Az oxigénszint kritikus érték alá süllyedt. – A computer, jobban mondva De la 
Brachio nem kegyelmezett, a gondolkodási idı lejárt. 

Cuckoo benyúlt a kicsi csapóajtón, elkapta az ijedten iszkoló háromcsırőt, és 
kiemelte. Az állat vékony hangon felvisított. 

A fexgadon érintése a múltba repítette. 
Elsı lépések az istenné válás rögös útján, jutott eszébe az egyik napilap cinikus 

szalagcíme a fexgadonok bejelentésekor. Az állat szokatlan (visszataszító?) kinézete okán 
Cucukooban, aki ateistának vallotta magát, ekkor egy másodosztályú isten léte fogalmazódott 
meg. Ez az istenség bezzeg nem szándékozott a reménykeltı titokzatosság homályába 
rejtızködni, és ha teremtménye nem is, a marketingje tökéletes volt. A fexgadon bemutatása 
után Cuckooban kétségek ébredtek. Tévedett? Beleesett a külsıbıl ítélık népes táborába? 
Lehet, hogy tényleg sikerült nekik? Megszületetett az eszményi orvos? 

A büszke teremtı, az addig szinte ismeretlen Ge-Ne-Sis Corporation neve napok alatt 
bejárta a világot. Az egész Naprendszerben a társas prérikutyával kapcsolatos 
génmanipulációs kísérletekrıl beszéltek, melynek eredményeképpen az Észak-Amerikában 
honos kis állat fexgadonná lett. A csírasejtbe ültetett vendég génekrıl és a részletekrıl a Ge-
Ne-Sis nem nyilatkozott. A médiában eléggé eltérı találgatások jelentek meg, néhol a 
kafferbivaly agresszivitásért felelıs sejtszervecskéinek génjeirıl beszéltek, néhol indiai 
kobráról (bizonygatván a méregfog és a három rövid, éles csır közötti hasonlóságot), 
esetenként a kettı együtt került képbe, de ez nem különösebben érdekelte az embereket, csak 
a végeredmény. És az nem csupán kinézetben, de egyéb jellegében is meghökkentı volt. 

A Cuckoo kezében ficánkoló fexgadon, társaihoz hasonlóan, miután megérezte a 
közelben hányódó emberi testek rendellenes mőködését, abbahagyta vonyítást, és jól ismert 
kurrogó hangot hallatott: gyógyítani akart. Az idegen, eredeti önmagát torzzá formáló lényen 
kellet segítenie saját élete árán, melyet nyomban elveszített a középsı csırén távozó lilás 
váladék kiürülése után. Ez az általa termelt anyag az emberi szervezetben azonban csodát 
mővelt. Nem volt betegség, súlyos-, életveszélyes sérülés, mely fél óra múlva ne csupán rossz 
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emlék lett volna a szenvedı számára. Egy utánozhatatlan injekció a majdnem tökéletes 
diagnosztától. Csont, szövet, belsı szervek gyógyultak egyik pillanatról a másikra. E 
lenyőgözı tulajdonsága – bolygóközi háborút kirobbantó, páratlan képessége – tette a 
háromcsırőt értékesebbé a legértékesebb drágakınél is. Persze az új faj sem mindenhatóként 
került ki a Ge-Ne-Sis boszorkánykonyhájából; élettel összeegyeztethetetlen sérülések esetén ı 
is tehetetlennek bizonyult. De amit tudott, így is csodaszáma ment. 

Mégsem terjedhetett el minden lakott bolygón. A lefejt, szérummá alakított oltóanyag 
teljesen hatástalannak bizonyult, kizárólag az állat által, az állat szervezetébıl közvetlenül 
befecskendezett matéria mutatkozott hatékonynak. És ha ez nem lett volna elég, egy idı után 
színre lépett az emberi tényezı. 

A Jupiter és Szaturnusz holdjait tömörítı JupSat, megelégelve az önkényes fexgadon 
elosztást, kolóniái érdekeire hivatkozva bejelentkezett a Ge-Ne-Sis kutatási eredményeiért, 
melyet a cég kategorikusan visszautasított. Ekkor politikai huzavona kezdıdött a JupSat és a 
Föd-Mars konföderáció vezetıi között, melyek viszonya addig sem volt felhıtlen. A háborút 
közvetve a magánnyomozásba kezdı Arthur Coffey újságíró robbantotta ki, elsıként a Titan, 
Sheandsa kolóniáján publikált Fexgadon útja címő holoelemzésével. 

Coffey szerint a Ge-Ne-Sis talajminták begyőjtését és feldolgozását végzı Chalk 4 
nevő hajója a Vesta tanulmányozása közben eltőnt a kisbolygóövben. Ez az eset az idınként 
óhatatlanul bekövetkezı balesetek közül azért érdemelt figyelmet, mert Coffey tudni vélte, 
hogy a Chalk 4 titkos fexgadon szállítmánnyal tartott az álcázott, génmanipulációs 
laboratóriumként funkcionáló Chalk 1 bázishajóhoz, amely folyamatosan a körzetben 
tevékenykedett. Az újságíró gyanúját a Ge-Ne-Sis hanyagsága keltette fel, ugyanis a cég 
látszólag nem tartotta fontosnak az elveszett jármő bejelentését sem kerestetését. A Ge-Ne-Sis 
nem reagált. A növekvı nyomásnak engedve a hallgató vállalatvezetık végül elıhúztak a 
tarsolyukból egy igazolást a Chalk 4 bezúzásáról, az általuk megnevezett cég azonban a 
bezúzás dátuma után röviddel megszőnt. Ez a nyilvánvaló hazugság a JupSat vezetıségének 
figyelmét is felkeltette, és követelte a Chalk 1 valamint a menetrendszerően érkezı és távozó 
Chalk flotta átvizsgálását. A Ge-Ne-Sis helyett ekkor már a konföderáció vezérkara reflektált, 
és mereven elzárkózott a kéréstıl, az idıközben megtalált Chalk 4 roncsát manipulációnak, az 
őrben sodródó fexgadon tetemeket hamisítványnak minısítve. 

Coffey tovább nyomozott, és kitört a háború. A megfelelı irodára irányozott holospy 
segítségével rájött az igazságra, és világgá kürtölte: a fexgadon pusztán haszontalan 
szörnyszülött lenne a Vesta és a környezı kisbolygók ásványiból elıállított adaléktápszer 
nélkül. A közzétett koordinátákból az is kiderült, hogy a speciálisan méretezett 
alapanyagkoktél lelıhelye meglepıen szőkös területre korlátozódik. 

A Chalk flotta ingázása és a Ge-Ne-Sis begubózása értelmet nyert. 
A JupSat néhány óra múlva figyelmeztetés nélkül lerohanta, majd blokád alá vonta a 

Vesta körüli szektorokat. A Chalk 1-nek az utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie. Mivel a 
közös védelmi megállapodás a külsı bolygókhoz rendelte a flotta jelentıs részét (melyet 
elsısorban JupSat territóriumból származó fıtisztek irányítottak), a konföderáció erıi a belsı 
védelemre még csak-csak elégségesnek bizonyultak, a blokád alá vont terület feltörésére 
viszont már nem. A fexgadon receptjét az egyik oldal, a hozzávalókat a másik oldal bitorolta. 
A JupSat érdekei nem azt diktálták, hogy porrá zúzza az anyabolygót és a Marsot, így a 
kisgolygóöv két oldalán háborús patthelyzet alakult ki. Emiatt az idı elırehaladtával a Ge-Ne-
Sis farmjain (fıként a Marson) valamint a JupSat tárolóiban korábban felhalmozott fexgadon 
készlet vészesen megfogyatkozott. 

Cuckoo bizonytalanul az egyik kerítéshez úszott, és a türelmetlen fexgadont átdugta a 
rudak között. A szabadjára engedett háromcsırő, akárha mágnes vonzásának 
engedelmeskedne, fürgén az átjáró közepén lebegı alakhoz evickélt, csırét a felkarjába döfte, 
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testébe engedte a gyógyító folyadékot, és néhány másodpercen belül kimúlt. Csak ekkor 
hangzott fel a szkafander hangszórójából De la Bracchio rekedtes hangja: 

– Köszönöm, John. 
A szimuláció véget ért. 
Cuckoo vacsora után De la Brachio irodájába ment, és csendben végighallgatta a 

kiképzı összességében pozitív értékelését. Mondandója befejeztével De la Brachio másodszor 
is színültig töltötte az idıközben kiürült karcsú borospoharakat. 

– Mindent egybevetve elégedett lehet magával, John. Egészségére! 
– Melyik lett volna a jó választás, Max? – kérdezte az őrhajós, miután gondosan 

megforgatta a szájában a kimondottan zamatos nedőt. 
– Jó választás? Nincs mindig jó választás, sıt nagyon gyakran csak rossz és még 

rosszabb közül lehet választani. És olykor-olykor nincs semmilyen választásunk, bár ez elég 
ritka. 

– Mintha maga sem tudná – kockázatta meg Cuckoo. 
De la Brachio elgondolkodva forgatta a poharát. 
– Lehet, hogy nem is tudom. Élesben valószínőleg az egész elképzelt szituáció 

másképp játszódott volna le. Élesben talán maga sem ugrana szívfájdalom nélkül a forgó 
kések közé, nem igaz. Élesben talán mindegyik fexgadon életben marad. Nem mindig 
lapozhatja fel a tankönyv függelékben leírt helyes választ, akkor sem, ha jól oldotta meg a 
feladatát. Az úton sem fog jó jegyet kapni a dolgozatára, a maga döntéseit a társai fogják 
megítélni, és higgye el, nagyon-nagyon kritikusak lesznek. Elvégre a túlélésük függ attól, 
együtt tudnak-e mőködni. 

– Kíváncsi lennék Muccio véleményére – morogta maga elé Cuckoo a választására 
célozva. 

– Ne számítson rá, hogy állandóan osztatlan elismerést fog aratni. A gyakorlat lezárása 
csupán arra akart rávilágítani, hogy nem lehet jó egyszerre mindenkihez, bárhogy is szeretné. 
Ebben a legmodernebb iDea sem segíthet. A hajón a csapat túlélése az elsı, amely néha 
hideg, számító döntést kíván. Viszont, ami fontos, mernie kell választani! Életet is, halált is, 
barátot is, ellenséget is. 

– Szerezz három ellenséget? – utalt Cuckoo fanyarul a népszerő valóságshow címére. 
– Nem! Ne szerezzen, de ismerje fel idıben! A Trantor legénységének többnek kell 

lennie egy szedett-vedett valóságshow bagázsnál, viszont ne higgye, hogy az ott látott 
problémák, viták, veszekedések, nem fogják felütni a fejüket a Trantoron. Hosszú ideig 
lesznek összezárva. Az kevés, ha azt hisszük, hogy mi mások vagyunk, mi vagyunk a 
legjobbak, velünk ilyen nem történhet. Dehogynem! Egy idı után maguk is marakodni 
fognak. Ám ahogy a show egyszerő szereplıi képtelenek rá, maguknak felül kell kerekedni 
önnön csalhatatlanságuk képzetén. Saját tévedhetetlenségünk elfogadásánál nincs 
alkalmasabb táptalaj az ellentétek kiélezıdésére. Maguk heten mind tisztában vannak a 
képességeikkel, szakmájuk elismert mővelıi, és nem könnyen hagyják meggyızni magukat a 
másik igazáról. Ez jó, mivel egyiküket sem lehet egykönnyen átejteni, hogy így fogalmazzak. 
És ez rossz, mivel csalhatatlanságunk biztos tudata a kompromisszumkészség rovására megy, 
amely a viták lezárásának legüdvözítıbb módja, mivel mindenki megkapja az „azért én is jól 
jártam” érzést. 

Rövid csend telepedett közéjük. 
– És a kerítés? – csóválta meg a fejét Cuckoo. 
– Az a kerítés szimbolizálta az elıre nem tervezhetı, sıt teljes képtelenségnek tőnı 

helyzetet, az emberi elme számára lehetetlen változásokat. Maguk oda mennek, ahol ember 
még nem járt, senki nem sejti, milyen körülmények közé keverednek. Talán ilyen, csillagokat 
elválasztó kerítés áll a Trantor útjában valamelyik rendszer határán. 
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– Talán – visszhangozta az őrhajós, ám szemlátomást nem gyızte meg a kiképzı 
magyarázata. 

De la Brachio ezzel tökéletesen tisztában volt, nem is forszírozta tovább a kerítés 
értelmezését; a galaxis másik felén jó eséllyel megértik mire gondolt, és ha eszükbe jut, 
könnyebben fogadják el az elfogadhatatlant. 

– Mégis – tért vissza Cuckoo a korábbi kérdésére –, itt melyik lett volna a helyes 
döntés? 

De la Brachio megvonta a vállát. 
– Maga meggyógyította Angela Nisbetet, az orvost, ezáltal elveszítette a hajó 

navigátorát, és a számítógépzseni Terrell sem segíthetett volna többé adatok 
rekonstruálásában. Ráadásul valószínőleg a kapcsolat is végleg megszakadt az itthoni irányító 
központtal. Bajos lett volna visszatérni. Azonkívül a többi modulban még lehetett élı 
fexgadon a késıbbi orvosi ellátáshoz. Terrell megmentése a bedöglött rádiókapcsolat 
helyreállításával függött össze. Ez a Csillagtúra projekt szempontjából egyértelmően 
hasznosabb, hiszen a Trantor pusztulása esetén a hazaküldött információk létfontosságúak 
lehetnek az elkövetkezı expedíciók túléléshez. Muccio, a navigátor élete a Trantor 
visszatérését biztosította volna, hiszen ilyen incidens után kizárólag a visszaút lehet a 
parancsnok egyetlen helyes döntése. Nem mondom, hogy Muccio szaktudása nélkül 
lehetetlen, viszont legalábbis kétséges. Láthatja, számtalan lehetıség, amelyekre a valódi 
Csillagtúra adhatná és adja majd meg a választ. Reméljük, nem lesz szükség semmilyen 
csapásolóra. 

Cuckoo meglepıdött. 
– Megjegyezte? 
– Rögzítettem az iDeámban – mosolyodott el De la Brachio, megkopogtatva a 

homlokát. – A lényeg, John, ne féljen a választástól! 
– Kíváncsi vagyok, mit fog szólni Muccio és Terrell, hogy hagytam ıket meghalni. 
– Nem szükséges megtudniuk. Vagy mondok jobbat. Tegye azt, amit a kisgyerekek 

szoktak ilyen esetekben. Higgye el, sokat lehet tanulni tılük! 
– Mire gondol? 
De la Brachio elvigyorodott. 
– Menjen oda külön-külön mindkettıhöz, fogja át a vállukat, és bizalmasan közölje 

velük, hogy ık a maga legjobb barátai. 
Cuckoo meghökkent, majd felnevetett. 
– Mond valamit, Max. Köszönöm a bort. 
Felállt, és töprengve elhagyta az irodát. 

*** 

NORRIS Kiképzı központ 
Zóna: 4603-18-93/A-H. 
Iapetus körzet 
2474. november 8. 

 
Szia, Dem! 

 
Arra szeretnélek megkérni, ha legközelebb a Ceres mellett járırözöl a Moose-zal, add 

már át a parancsnokságot Sangliernek, majd ugorj ki a hajóból, és győjts nekem egy kosárra 
való Ceres követ. Ezalatt én küldöm Hannafordot és Barbierit a megmentésedre, szerintem 
úgyis régen vitte be ıket a járırszolgálat. 
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Hahaha, bátyus, ezt azért nem hittem volna! Te voltál a hısszerelmes, nem Mehra?! 
Hát, amikor olvastam a leveled… Esküszöm, jobban megdöbbentett, mintha Howdeshell a 
Trantor helyett elnyőtt fexgadonszállítót indítana a Csillagtúrára. És egyáltalán… miért 
titkoltad elılem? Mindenki ismerte a sztorit a szupernóvák közül csak én nem? Ha nem 
hozom fel a témát, sohasem mondtad volna el? Georginát legbelül azért mardoshatta a dolog 
(habár nem valószínő),  hogy ennyi év után is betartotta az ígéretét, és nem adott ki. Mondd, 
Dem, van még valami, amit tudnom kellene? Nem nısültél meg esetleg idıközben? Mondjuk, 
ezt nyugodt szívvel elkendızhetnéd, jól tudod, mennyire utálok esküvıre járni. Mindenesetre 
a tiédet nem hagynám ki. Vagy netán van egy unokaöcsém is, csak várnom kell, míg Kam 
ismét elszólja magát? 

Na jó, valószínőleg nem idıszerő most ez az idétlen viccelıdés. 
A szokásos heti eligazításra gyülekeztünk Howdeshell irodája elıtt, amikor olyan 

eseményekrıl értesültünk, amely egyidejőleg a pokolba és a mennyországba is elrepített. 
Azóta sem tudom, hol vagyok igazán, lelkem megállíthatatlan pingpong labdaként pattog a 
fájdalom és az eufória térfele között. 

Az elsı hír a fınöki elıtérben ért bennünket a karosszékekben terpeszkedve, mialatt 
Howdeshell hívására vártunk. Fernando Medeiros robogott be nagy lendülettel, és 
felháborodott hangon elkiáltotta magát: 

– Hallottátok ezt a gyalázatot? 
Megbabonázva meredtünk az örökké nyugodt gépészre. Mielıtt Medeiros folytathatta 

volna, Howdeshell lépett ki az irodájából. Megfáradt ember benyomását keltette, elıl ritkuló, 
ıszes haja rendezetlenebbnek tőnt, mint máskor. 

– Történt valami, Fernando? – kérdezte, és megállt az elıtér közepén. 
– Pontosan tudja, mi történt – vágott vissza a korábbi tisztelet legkisebb jele nélkül 

Medeiros –, és jogunk van nekünk is megtudni, nem az élet-térvédık pletykáira hagyatkozni. 
A cenzúrának is van határa. 

– A Csillagtúra érdekében szelektáljuk a külvilág híreit, Fernando – válaszolt szárazon 
Howdeshell. – Maguk vegyesen érkeztek a kisbolygóöv mindkét oldaláról. Négyen 
konföderációs területrıl, hárman a JupSat territóriumból. A háború felesleges, oktalan 
ellentéteket szíthat, és ez az, amit mi nem engedhetünk meg. Maguknak egy csapatként kell 
együttmőködniük. Túl kell lépniük a bolygóközi viszályon a nagyobb, emberibb cél 
érdekében. Értsék meg, a tőzszünetet azonnal közöltük, de vannak hírek, amelyek jobb ha… 

– A barátom ott volt, a legjobb barátom – rogyott le Medeiros, és kezébe temette az 
arcát. 

Addigra mindegyik pilóta és kiképzı beszállingózott. Némán néztük az érthetetlen 
párbeszédet. 

– A tegnapelıtti híreket kérem a holofonra – szólt hidegen Howdeshell. 
Az elıtér távolabbi sarkában megnyílt az egyik holocsatorna (nem is emlékszem 

melyik), és a szenvtelen hírmondó beszélni kezdett. Howdeshell megfordult, és visszament az 
irodájába. Amikor mellettem haladt el, ennyit értettem a motyogásából: 

– …gısen indulniuk kell. – Azt hiszem, csak én hallottam. 
Ekkor értesültünk bombatámadásokról. A Mars porrázúzásáról. Alig hittem a 

szememnek. Eddig is háborús idıket éltünk, de ez a borzalom, több ezer civil lemészárlása a 
szülıföldünkön, ez egyszerően felfoghatatlan. 

Te mit hallottál, Dem? Helytálló, hogy a JupSat a megmaradt fexgadon farmokat 
akarta végleg felszámolni, s a közeli kupolák és lakómodulok ennek a megszenvedıi? Vagy 
igaz lehet, hogy a konföderáció zsákmányolt hajókkal saját polgárait írtja, hogy az ellenséget 
tüntesse fel kegyetlen mészárosként? Hihetetlen! Képtelenség! Ugye, te még parancsra sem 
lısz a népedre, Dem? 
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Amikor Howdeshell néhány perc múlva behívott minket, úgy éreztem, soha nem 
fogom elfelejteni a vérzı haldoklókat, leszakadt végtagokat, jajgató gyerekeket, romba dılt 
otthonokat. Ám milyen gyarlók vagyunk mi emberek. Milyen mérhetetlenül hétköznapi 
vagyok én is. Egy régen várt hír úgy radírozta ki belılem a kellemetlent és fájót, hogy csupán 
a fátyolos szemő Medeiros látványa törölte le arcomról az izgatott mosolyt, amikor kiléptem 
Howdeshell irodájának ajtaján. 

Három nap múlva indulunk! 
Íme, ez a második hír, amely a mennyország felé lökött. Én mondom neked, a 

legjobbkor jött. Fernando is könnyebben dolgozza fel gyermekkori barátja elvesztését. 
És én is, hogy esetlen nem találkozunk többé, bátyus. 
… 
Úgy tervezem, ez lesz az utolsó levelem, ezért nem kezdek bele másikba, az 

elızményekhez csapom hozzá az újságot, mielıtt továbbítom. (İszintén szólva elfelejtettem 
elküldeni, tudod, megsokasodtak a teendık.) 

A legfontosabb: bedokkolt a szállítóhajó kétezer-ötszáz fexgadonnal. Miután a 
mőszaki személyzet a Trantorra rakja az elıírt minimális mennyiséget a Csillagtúrához, a 
többi háromcsırő továbbindul a marsi szenvedıkhöz. Remélem, idıben érkeznek, hogy 
megelızzenek számtalan értelmetlen halált. A JupSat állítólag az M-zárolt (saját kolóniáira 
tartalékolt) fexgadon készletének negyedét ajánlotta fel, ártatlanságát bizonyítva. Nem tudom, 
mit gondoljak a bombázásról. 

A Norris körül nagy a nyüzsgés a bejelentés óta. Újságírók, mindkét oldal ellenırei, a 
Tropt-hajtómő mérnökei (kijavították a hibát), élet-térvédık, holoriporterek adják egymásnak 
a kilincset, hogy a beugró, kamerába mosolygó, majd gyorsan távozó politikusokról ne is 
beszéljünk. Fogalmad sincs, mennyire elegem van a vállveregetéseikbıl. Szerencsére 
Howdeshell minden praktikát bevet, hogy távol tartsa ıket. Le a kalappal elıtte. (Késıbb 
Fernando is elnézést kért tıle a kirohanásáért.) 

Ma délután elviszem Angela Nisbet unokahúgát, a hétéves Debbie-t állatkertbe. A 
doktornı a gyógyászati eszközök berakodását fogja ellenırizni a Trantoron, nem ér rá a 
gyerekkel foglalkozni. Az állatkert természetesen a bedokkolt fexgadonszállító rakterét 
jelenti, amely este indul tovább a Marsra. Miután megkaptuk az engedélyt a háromcsırő 
látogatásra, a kislány úgy ugrált örömében, hogy megígértem neki, elintézem, hogy igazi, 
földi állatkertbe is eljusson, ha biztonságos lesz a közlekedés. (Ez a te feladatod lesz, Dem, 
bocs.) Debbie négy napja érkezett a doktornı meghívására rövid vakációra – Howdeshell 
tényleg minden igényünket pozitívan kezel a lehetısége határáig –, és ennyi idı alatt sikerült 
teljesen kifordítania sarkaiból a Norris egyetlen csendes zugát, a pihenı körletet. Persze 
túlzok, de tény, megjelenése óta semmi nincs biztonságban. A társalgóban a székek 
felfordítva, virágos vázák ledöntve, nyugalom előzve. Dale Terrell szerint a hasonlókorú fiúk 
nem olyan rosszak, mint Debbie. Én nem ismerek hétéves kisfiúkat, de biztos igaza van. 
Ennek ellenére ı is, mint mindenki imádja. 

Így ismerkedtem meg Debbie-vel: 
– John bácsi, te nem félsz az ismeretlentıl? 
– De félek, Debbie, mindenki fél, csak nem mindenki vallja be. 
– Szeretsz itt lakni? – mutatott körbe. 
– Igen, szeretek. 
– Ott messze nem hiányoznak majd a szüleid? 
– Tudod, az én szüleim már meghaltak. De van egy ikertestvérem. Ritkán látom, de ı 

nagyon hiányozni fog. 
– Sokáig az őrhajóból sem szállhatsz ki – csücsörített elgondolkodva. 
– Csak rövid őrsétára – bólintottam –, de valóban nem. 
Rám nézett, és rövid mélázás után megkérdezte: 
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– Akkor miért mész el? 
Nos, jó kérdés. Amikor válaszolni akartam, Debbie leejtette a ceruzáját, amellyel 

közben rajzolgatott, utána kapott, és rám borította a kávémat. Ezzel a kávéfolttal pecsételtük 
meg a barátságunkat. 

Mindezt csupán azért írtam le, Dem, mert nekem is van egy titkom. Úgy érzem, egyre 
közelebb kerülök Angela Nisbethez. Apró jelek, figyelmességek érkeznek az egyébként 
távolságtartó doktornı részérıl, röpke mosoly, egyenruha ráncának megigazítása, ilyesmi. 
Egy ideje az étkezések alkalmával is közös asztalhoz ülünk, bár az elmúlt napokban az 
unokahúga pesztrálásával (jobban mondva megfékezésével) töltötte a szabadidejét. Debbie 
tényleg aranyos kislány. Örülök, hogy Angela engem kért meg, vigyem el a Norris 
állatkertjébe. Ez azt jelenti, bízik bennem. 

Azt hiszem, nem hagytam ki semmit, bátyus. Ha ez a rohadt háború befejezıdne 
végre, én lennék a világ legboldogabb embere. A bombázás azonban beárnyékolja az indulás 
örömét. Bízom benne, hogy nem durvulnak el az események ennél jobban. Bár a dolgok 
mostani állása… 

Búcsúznom kell, Dem. Remélem, mihamarabb visszavonják a Moose-t a hadmőveleti 
területrıl, és holofonon is beszélhetünk. 

Indulunk, és bizonytalan vagyok. 

Bárhol vagy is, vigyázz magadra, bátyus, és írj! 

John 

Ui: Most kaptuk a hírt, hogy Fernando barátjának halálhírét tévesen közölték. 
Válságos állapotban ugyan, de életben van. A fexgadon szállítmány rajta is segíthet – az új 
élet reményét viszi a bolygónkra. 

*** 

Cuckoo egykedvően ballagott a megállás nélkül fecsegı kislány mellett. Gondolatai a 
távoli, felfedezésre váró világok, és Angela Nisbet körül forogtak. Debbie hangja 
összemosódott csacsogásként érkezett a füléhez. Néhány, mosollyal főszerezett bólintás, 
fejsimogatás bıven elégségesnek bizonyult a hozzá intézett kérdések ellensúlyozására, annál 
is inkább, mivel apró kísérıje nem várt választ, dilemmáira rögvest megoldást keresett 
magának. 

– John bácsi, a földi állatkert, ahová majd elmegyünk, nagyobb, mint ez? Szerintem 
sokkal nagyobb. Anya egyszer azt mondta, a Földön éltek akkora állatok is, mint ez az egész 
őrhajó. Még nagyobbak is. Tényleg éltek? Azok biztosan nem férnének be ide, csak egy földi 
állatkertbe. Régi állatok is vannak a földi állatkertben? Nagyon öregnek kell már lenniük. Én 
nem szeretem az öreg állatokat. Anya egyszer felvitt Dr. Ortiz madaraihoz a lakómodul 
legfelsı szintjére, ahová gyerekeknek nem szabad felmenni. A kicsik olyan aranyosak és 
pelyhesek voltak. Az öregek meg a sarokban feküdtek, és a szárnyukkal verdestek néha, de 
nem mozdultak vagy repültek. Hangosan vijjogtak, és nagyon csúnyán nézek a kidülledt 
szemükkel. Féltem a nagy madaraktól. Az állatkertben ugyanúgy be vannak zárva az állatok, 
mint Dr. Ortiz kísérleti madarai? Angela néni mutatott egy régi filmet, képzeld, még csak nem 
is holofelvétel, amelyiken emberevı állatok… orszánok között autóztak az emberek, olyan 
állatkertparkokban… 
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– Oroszlánok – helyesbített automatikusan Cuckoo, és újfent Angelát látta lelki szemei 
elıtt feltőnni, mielıtt beléptek a liftbe. 

A felvonóból kiszállva Genki Hosaka, a Stomach elsı tisztje fogadta ıket. A 
kölcsönös bemutatkozás után Hosaka a rakományellenırzı központba vezette vendégeit, 
amely monitorokkal, kijelzıkkel zsúfolt irodának hatott. 

– Azon a biztonsági ajtón keresztül közvetlenül a raktérbe jutunk – mutatott az elsı 
tiszt a széles, összezárt ajtószárnyakra. 

– Mennyi ideig maradhatunk? – kérdezte Cuckoo. 
Hosaka elmosolyodott, és széttárta a karját. 
– Ameddig jólesik. A szolgálati idımbıl még öt óra hátra van, addig sem unatkozom. 
A raktér ajtaja éles szisszenéssel kettévált. Debbie elkapta a kezét az ajtónyitóról, 

riadtan hátraugrott, ujjait a háta mögött összekulcsolta, és bőntudatos arccal a felnıttekre 
sandított. 

– Az biztos – morogta Cuckoo. – Debbie, ne nyúlj semmihez az engedélyem nélkül! – 
próbált szigorúnak tőnni, ám mihelyt a kislány megérezte, hogy nem kell valódi retorziótól 
tartania, szó nélkül beviharzott a várva várt állatkertbe. 

– Debbie, várj, együtt megyünk! Elnézést – próbált mentegetızni Cuckoo. 
Hosaka elnézıen mosolygott. 
– Nem történt semmi. Ne aggódjon, az alsó boksz üres, nem történhet baja a 

kislánynak. Ki-berakodás vagy bármilyen más munkafolyamat közben nem lehet onnan 
kinyitni. 

– Szerencsére – sóhajtott fel Cuckoo. – Ilyen öreg bárkáknál sosem tudhatja az ember. 
– Valóban elég régi a hajó – bólogatott az elsı tiszt –, csak hát a háború elsıként a 

modern szállítókra csapott le. Manapság ez is kincsnek számít. Lényeg a teherbírás. 
– Kívülrıl, a teherzsilip alapján, nem tőnik hatalmasnak – jegyezte meg Cuckoo. 
Hosaka rögtönzött kiselıadásba kezdett: 
– Csalóka, mert a raktér két részbıl áll. Tulajdonképpen két, egymás felett fekvı, 

tágas tartályt kell elképzelni. Mi csak boksznak hívjuk ıket. Innen a rakományellenırzıbıl az 
alsó bokszba jutunk, amely mint mondtam üres. A felsı bokszban van elhelyezve a kétezer-
ötszáz fexgadon. Az alsó boksz átellenes végén kialakított feljáró visz a felsıbe. Mindig 
nyitva van, rakodás kezdetekor záródik automatikusan. 

– Hogyan rakják ki a bokszokat? 
– Hidraulikus manipulátorok tolják ıket a teherzsilipbe, felváltva, egyiket a másik 

után. Ott történik az árú leadása és feltöltése. Amíg az egyik boksz a zsilipben van, a másik 
nem mozdulhat. A monitorokon keresztül tartjuk szemmel a bokszok belsejét – mutatott 
Hosaka a fejük fölé. – Menjen át a kislánnyal a felsı bokszba, én itt maradok, és a 
kamerarendszeren keresztül követem magukat. 

A folyosóra nyíló bejárati ajtóban váratlanul két fiatalember jelent meg. 
– Uraim? – vonta fel a szemöldökét kérdın Hosaka. 
– A Yellow Sun önkéntes élet-térvédı szolgálat tagjai vagyunk – mutatott fel egy 

élénksárga igazolványt a magasabbik köszönés nélkül. – A bolygótanácsok által ellenjegyzett 
Ribwort Plantain egyezményben biztosított jogkörünknél fogva ellenırizni fogjuk a Stomach 
szolgálati naplóját. Ezenkívül át fogjuk vizsgálni a számítógépben rögzített adatokat az úton 
foganatosított állattartási kötelezettségekkel kapcsolatban. 

– Hogyne – nyögte a meglepett elsı tiszt. 
Cuckoo kis híján megfeledkezett Debbie-rıl. 
– Én akkor körülnéznék odabenn – intett kissé tanácstalanul a raktér irányába. 
– Persze, menjen csak – válaszolt idegesen Hosaka, és az élet-térvédık felé fordult. 
Cuckoo megszaporázta a lépteit; ha nem cserkészi be gyorsan Debbie-t, a kétezer-

ötszázas szállítmány hamarosan háromszáz fınél is kevesebbre olvadhat. 
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Nem látta a kislányt. 
– Debbie, merre vagy? – Sok helyre nem bújhatott, nézett körül tőnıdve. Hacsak nem 

ment egyenesen a felsı bokszba, vizslatta a távoli feljárót bosszúsan. 
Szabványmérető, üres, mőanyag ládák között haladt tovább. Rendezetten sorakoztak a 

raktér teljes hosszában egymásra pakolva. Átlátszó, plexi elılapjukon speciális csapóajtó. 
Azon legalább nem fér át a kis rosszcsont, derült fel a képtelen ötleten. 

Tévedett. 
Meglátta Debbie-t, és leesett az álla. Angela Nisbet unokahúga az egyik alsó láda 

falára tapaszotta az arcát belülrıl, és önfeledten vigyorgott az elhőlt pilótára. 
– John bácsi, itt vagyok! – csillogott a szeme a ládában kuporogva. 
– Hogy kerülsz oda! – hápogott Cuckoo. 
– Ezt találtam – mutatott fel egy aranyosan fénylı apróságot. 
– Mi az? 
– Gomb, az én szerencse gombom. 
– Na jó, gyere ki! – parancsolta. 
– Nem tudok. 
Cuckoo ekkor döbbent rá, hogy a különleges kiképzéső bejártat csak egy irányba 

biztosít önkéntes átkelést a fexgadonoknak – befelé. 
A hangszórókból Hosaka hangja törte meg a raktár csendjét: 
– Cuc… koo, kérem, fáradjon vissza hozzám gyors regisztrációra. 
Amúgy sincs más választása, mérlegelte a helyzetet Cuckoo, Debbie kiszabadításához 

alighanem Hosakára is szüksége lesz. 
– Maradj nyugton! – vetett röpke pillantást a levegıztetı nyílásokra. – Mindjárt jövök, 

és kiszedlek – tette hozzá némi gyerekes (na, most rakoncátlankodj) kárörömmel, majd gyors 
léptekkel elindult vissza a rakományellenırzı irányába. 

Amikor belépett Hosaka felségterületére, nem látta sem az elsı tisztet, sem az élet-
térvédıket. 

– Segítsen, Hosaka, a kislány bemászott egy ládá… 
Mögötte az eddig nyitott, rakteret elválasztó biztonsági ajtó összezáródott. 

Meglepetten hátrafordult, de nem maradt ideje csodálkozásra, mert egyszerre több dolog 
történt. Elıször is halk nyögést hallott jobb felöl. Beljebb lépett, és ismerıs egyenruhát 
pillantott meg a fal melletti galambszürke fémszekrénybıl elágazó karvastagságú csövek 
takarásában: Hosaka a földön hevert. Eközben a raktárajtó elé újabb réteg zárólap csúszott, és 
a folyosóról beszőrıdött a lift felbúgó motorja. Mindezek betetızéseképpen a monitorok alatti 
vezérlın piros, figyelmeztetı fény kezdett villogni, számos kijelzı életre kelt, és a számítógép 
fémes hangon kántálni kezdett: 

– Figyelem! Automata kirakodás idızítı aktiválva! Figyelem! Kirakodási folyamat 
megkezdése öt perc múlva. 

Cuckoo az elsı tiszthez ugrott, és megpróbálta felültetni. Csak félig sikerült: Hosaka 
kezét az egyik csıhöz bilincselték. 

– Az élet-térvédık – nyögte Hosaka. – Gáz… gázostor volt náluk. 
– Gázostor? 
– Ezek a… szemetek… megkértek, hogy… hívjam vissza magát… aztán elindították 

a… az automata kizsilipelést… 
– Debbie! 
A holofon figyelmeztetés nélkül megnyitott egy csatornát. A magasabbik élet-térvédı 

jelent meg a rakományellenırzı helyiség közepén a levegıben állva. Testét – az elıre 
elkészített felvételekre jellemzı – erısebb, lilásan izzó, határoló fény vette körül. Az 
egyébként élethő hologram néha megreccsent. 
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– Norris bázis! Az élet-térvédıket hallják a Rainbow Amazonról. Az igazi élet-
térvédıket, nem a Yellow Sun pipogya aktivistáit! Ezúton üzenjük minden ocsmány genetikai 
kísérletet támogató és annak eredményét pátyolgató, félrevezetett embernek, hogy 
gondolkodjanak el! Gondolkodjanak el, mi is az élet valójában! Bárki felelıtlenül 
játszadozhat vele? Bármilyen önjelölt teremtı tetszése szerint megváltoztathatja? Nem! 
Hisszük, hogy a világ tévúton jár. Mi, az igazi élet-térvédık nem tőrjük, és nem nézzük 
tétlenül förtelmes szörnyszülöttek elterjesztését Naprendszerünkben! Elszántak vagyunk, és 
készek tenni a hitünkért. A tiszta univerzumért. Tisztelünk és oltalmazunk minden olyan 
létformát, amely természetébıl fakadóan evilági élet, lett légyen az ember, állat vagy növény, 
de elutasítunk, és visszavonunk minden génmanipulált, istentelen torzszüleményt. Nem 
tekintünk senkit ellenségünknek a Norris őrbázison, aki kapcsolatba került a fexgadonokkal, 
mert a megtévesztett milliárdok meggyızése a legfontosabb, nem fenyegetése netán fizikai 
bántalmazása, viszont az állatutánzatoknak pusztulniuk kell! El kell tőnniük, ez nem az ı 
világuk. Ezért most kieresztjük ıket az őrbe. A felelısség nem a miénk, akármi volt is a célja 
e förtelmes lények ideszállításának. Mi nem akartuk ezt! Köszönjék azoknak, akik istent 
játszanak! 

– İrültek – suttogta Cuckoo, miközben az alak eltőnt –, öt perc! 
– Maga kapta, hogy kiérjen. Milyen nagylelkőek, ugye?– szőrte kiszáradt ajkai között 

gúnyosan Hosaka, akinek keze a gázostor utóhatásaként görcsösen remegett. 
– Én kiértem, Debbie viszont benn maradt! – üvöltött fel Cuckoo. 
– Nem tudtak róla, és mire mondhattam volna, a gázostorral letaglóztak. 
Cuckoo futó pillantást vett a bilincsre; kulcs nélkül nem boldogul vele, márpedig idı 

most nincs. Olyan keményen ragadta meg az elsı tiszt vállát, hogy az felszisszent. 
– Gyerünk, Hosaka, hol tudom leállítani a kirakodást? 
– Üljön a baloldali székbe… Siessen… A narancssárga mezıbe gépelje be a 

következıt: aut-idı-stop-04… Az alsó keretbe: dut-hos478… Kész? Nyomja meg a kék 
gombot! 

– Jelszót kér! 
– Ó, ne! – jajdult fel az elsı tiszt. – Levédték. 
Cuckoo elsápadt. 
– Azt akarja mondani, hogy… 
– …jelszó nélkül nem állíthatjuk le. 
– Figyelem! Kirakodási folyamat megkezdése három perc múlva. 
Megnyílt a Norris belsı holocsatornája, és Howdeshell jelent meg elıttük. 
– John, jól van? Hál’ isten – hadarta. – Ne kérdezzen semmit, azonnal állítsa le vagy 

késleltesse a kirakodást, érti? Bármi áron! A fexgadonok nem pusztulhatnak el! A 
legközelebbi átrakónaszád csak húsz perc múlva ér oda, hogy a teherzsilip fölé kapcsolódjon. 

– Lehetetlen, uram – nyelt nagyot Cuckoo –, jelszóval védték le a rendszert. 
Howdeshell a holofon hatókörén kívül tartózkodó láthatatlan személyhez fordult. 
– Azonnal hozzák ide Dale Terrellt, ı majd feltöri – parancsolta. 
– Késı, uram – ordított fel Cuckoo –, nincs rá idı! 
– Akkor állítsa le! – csattant fel immár nyersen Howdeshell. – Ha kell, vágjanak el 

tápkábelt, törjenek szét alkatrészt, mit tudom én, de szüntessenek be minden 
munkafolyamatot a Stomach-on! 

– A Rainbow Amazon lekapcsolódott a huszonnégyes dokkról, uram – hallatszott a 
háttérbıl. 

– Tájékoztassák a biztonságiakat! Ne engedjék meglógni az átkozottakat! John! John! 
Mi a helyzet? 
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Távolról fojtott moraj töltötte be a rakományellenırzıt. A baljós zúgás Cuckooban, 
aki az elızı másodpercekben dermedten állt, felébresztette a csillagpilótát. Összeszedte 
magát, és jelentett: 

– A Stomach hidraulikusrendszere most indul, uram. A manipulátorok hamarosan a 
teherzsilipbe tolják a bokszokat, ezután nyitják a zsilip fedelét. Mindez tılem fizikailag elzárt 
területen történik. A folyamat megakadályozására lehelıséget nem látok. És van még valami, 
uram – nyelt nagyot. – Debbie Nisbet az alsó raktérben rekedt. 

Sikoltott valaki? Vagy csak a képzelete játszott vele a legrosszabbkor? 
– Értem – higgadt le Howdeshell. – Tehát úgy véli nincs megoldás? 
– Azt hiszem, nin… 
Az eddig bágyadtan ülı Hosaka megszólalt: 
– Talán van egy lehetısé… 
– Mondja már! – vágott közbe durván Cuckoo. 
Az elsı tiszt kezdett magához térni, ültében kissé feljebb tornászta magát. 
– Az egyik boksz kizsilipel az őrbe, ezt már nem állíthatjuk meg. Régi hajó… Viszont, 

amíg ott van, a másik boksz a helyén marad biztonságban. A hajó külsı daruit, rajtuk a 
bálaellenırzıvel, ki tudjuk kapcsolni, azokat másik ágról vezéreljük. Amíg nem történik meg 
a program szerinti bálaellenırzés, a manipulátorok várakoznak, nem cserélnek bokszot. 
Idıközben az átrakónaszád a Stomach teherzsilipjére dokkol, és a csere után a második boksz 
rakománya megmenekül. 

– Mit csináljak? – vágódott le a székbe Cuckoo. 
– Váltson narancsról a rózsaszín fıkörre! 
– Rendben. 
– Keresse meg a daru ábrák alatta a parancs mezıt! 
– Látom. 
– Daru-A-inaktív-hos478, jóváhagy! 
– Megvan. 
– Daru-B-inaktív-hos478, jóváhagy! 
– Kész! 
– Látja azt a kétállású kapcsolót balra a bordázat mellett? 
– Látom. 
– Felsı állás felsı boksz, alsó állás alsó boksz. 
Cuckoo keze megállt a levegıben. Hosakára nézett. 
– És most gyorsan választania kell – szólt halkan az elsı tiszt. 
A csillagpilóta ekkor értette meg igazán. 
– Figyelem! Kirakodási folyamat megkezdése egy perc múlva. 
– Neeee… – hagyta el erıtlen hang Cuckoo torkát. – Nem, ezt én nem… – felállt, és 

hátrább lépett. 
A hajón a csapat túlélése az elsı, amely néha hideg, számító döntést kíván. 
Nem, Max, suttogott hangtalanul maga elé, ez nem kívánhatod. 
– John – jött Howdeshell határozott hangja –, a javaslat ésszerő! Ne tétovázzon! Több 

száz, sıt ezer ember élete van a kezében. Az alsó bokszot küldje ki. A fexgadonokra szükség 
van. 

Viszont, ami fontos, mernie kell választani. 
Ez nem választás, Max, ez végítélet. 
– John, fexgadonok nélkül az LFoD projekt megreked. – Howdeshell nem 

kegyelmezett. – Maga is jól tudja. Oda lesz, amiért eddig küzdött. A karrierje. Az álmai. Az 
egész további élete. 

– Értse meg, uram, az alsó bokszban ott a kislány! – válaszolt hisztérikusan. 
A lényeg, John, ne féljen a választástól! 
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Te is félnél, Max, úgy ahogy én. Bizony, nagyon félnél. 
Howdeshell hangja monoton háttérzeneként hatott: 
– A JupSat szállítmányának megsemmisülésével a megtorlást kockáztatjuk. A háború 

kiújul, vadabbul, kegyetlenebbül, mint eddig. A Norris függetlenségének vége, a tőzszünetnek 
vége. Számunkra mindennek vége. Csak az öldöklés folytatódik. 

Cuckoo megrendülten nézte a monitorokat. Az alsó boksz mőanyagládái között, 
mintha megcsillant volna valami. 

Egy fényes gomb. 
– John! Kétezer ember könyörög magához – szólt végül gyengéden Howdeshell, és 

hologramja eltőnt a rakományellenırzıbıl. 
A magára maradt Cuckoo tétován megérintette a kapcsolót. 
– John bácsi, a földi állatkert, ahová majd elmegyünk, nagyobb, mint ez? 
Behunyta a szemét, és határozott. 
– Egyszer majd megnézzük, Debbie – csillant meg egy könnycsepp a szemében. 
A manipulátorok irányt váltottak. 

*** 

John Cuckoo mosolygott. Nem hitte, hogy valaha is képes lesz még erre, ám a látvány, 
ez a határtalan gyönyörőség, ismét a csillagpilóta szemével látta a világot. Keresztül-kasul 
bejárta a Naprendszert, eljutott legtávolabbi zugaiba, de sehol nem talált ehhez foghatót. 
Akárhányszor repült el mellette, sohasem tudott betelni borzongató szépségével. Számára ı 
volt a bolygók bolygója. 

A Szaturnusz. 
Levette szemét a gázóriás napfényben fürdı oldaláról, és a körülötte pörgı-forgó 

anyaghalmazt figyelte; porszemcsék, jégszilánkok, kövek, sziklák rendezetlen, mégis 
rendszerhez kötött mozgását. A győrő maga volt a csoda. 

Ezt még nem tudtuk tönkre tenni, kuncogott őrruhája csendjébe. Azt hitte, turisták, 
bámészkodók, őrhajók tucatjaiba botlik, elvégre ez a hely nem mindennapi, de nem. Sehol 
egy lélek. 

Béke és nyugalom. 
John Cuckoo mosolygott, és elıre indult. 

A Moose cirkáló személyzete a háromhetes járırszolgálat befejeztével a hat óra múlva 
esedékes dokkolásra, és az azt követı kéthetes pihenıre készült. A parancsnoki hídon 
tartózkodó két tiszt, Esteban Sanglier százados, és Brett Nale hadnagy éppen errıl 
beszélgetett, amikor fiatal ırmester lépett hozzájuk, tisztelgett, és apró adatkristályt nyújtott át 
a hadnagynak. 

– A Wasp bázisról érkezett, uram. 
– Köszönöm, Rene – válaszolt Nale. 
Az ırmester tisztelgett, és elment. A hadnagy a foglalatába lökte az adathordozót, és 

elmerülten böngészte a képernyın megjelenı információkat. 
– Semmi különös – mondta végül. – Bedokkolás a korábban megadott kapun 

keresztül. Két óra múlva találkozó a Balaton ciszternahajóval az elızıleg egyeztetett 
koordinátákon. Az ellátás és utánpótlás kérvényünk jóváhagyva. A kéthetes pihenıidı 
megerısítve. 

– Helyes – bólintott elégedetten Sanglier. – Nem találták meg a parancsnok testvérét? 
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– Pillanat… keresem… Nem, de érkezett egy rövid üzenet tıle. 
– Johntól? – élénkült meg Sanglier. – Mikor? 
– Nézzük… három órája. 
– És? – türelmetlenkedett a százados. 
– És?! Olvassam el? – döbbent meg Nale. 
– Olvasd! Itt a parancsnok engedélye – dobott Sanglier a hadnagy elé egy rövid kódot. 

– Csak akkor szakítjuk meg a pihenıjét, ha elkerülhetetlen. 
Nale beütötte a jelszót, és szemét villámgyorsan átfuttatta a mindössze egysornyi 

íráson. 
– John Cuckoo elindult a Csillagtúrára. 
Sangiler határozottan megrázta a fejét. 
– Az kizárt, a csillaghajó indulását éppen John Cuckoo eltőnése miatt halasztották 

késıbbre. Ezzel nem mehetek a parancsnokhoz. 
– De hát John írja. 
– Akkor is képtelenség! – Sanglier közelebb hajolt, hogy saját szemével gyızıdjön 

meg barátja és beosztottja szellemi képességeinek rohamos csökkenésérıl. – Valóban – 
erısítette meg végül, és szótlanul töprengve bámult ki a parancsnoki híd ablakán. 

– Elindult a Csillagtúrára – motyogta. – Elindult a… Ó, nee! A rohadt életbe. Tudod, 
hogy mi jutott eszembe, Brett? Nem… ez hülyeség. 

– Mondd már! – nógatta ijedten Nale. 
– A fenébe – dobolt idegesen az ujjaival Sanglier. – Nem akarok vészmadár lenni, de a 

Szaturnusz környéki kolóniák csillagtúrának nevezik a Coffey ösvényre lépık utolsó útját. 
– Coffey ösvény? – nézett értetlenül a hadnagy. 
– Arthur Coffey újságírót a mi titkosszolgálatunk gyilkoltatta meg hálából a cikkeiért. 

Öngyilkosságnak akarták feltüntetni a halálát, ezért a csillagtúrára indulók halálútján 
rendezték meg az egészet. Persze az igazság hamar kitudódott. Azóta Coffey ösvénynek 
hívják. Az öngyilkosok kedvelt helyszíne, ilyeneket mondtak róla, mikor évekkel ezelıtt arra 
jártam. 

– Kedvelt helyszín, ez aranyos. 
– A nagy százalékarány miatt. Ha valaki azon a környéken megelégeli ezt az egész 

szennyet, ott intézi el az ügyet. Szép öngyilkosságnak is hívják. Ha a látványra értik, biztosan 
az, egyébként, brrrr… 

– Hol van ez az ösvény? 
– A Cassini-résen belül, a Szaturnusz B győrőjén húzódik mindössze három kilométer 

hosszúságban. A pontos koordinátákat most ne kérdezd. Az a lényeg, hogy úgy mehetsz végig 
rajta, mint bármelyik sétálóutcán. Azt a látványt képzeld el! Valamilyen gravitációs anomáliát 
sejtenek azon a környéken, ehhez nem értek. Tehát kényelmesen végig sétálsz rajta, viszont 
az utolsó száz méteren jön a halál. Alulról idınként egészen apró kı és mikrometeorit zápor 
tör fel hihetetlen sebességgel, véletlenszerően, akár a gejzír. Nincs őrruha, amelyik kibírná. 

– Komolyan azt hiszed… 
– Igen, attól tartok, John Cuckoo erre a csillagtúrára ment, és egyre inkább az az 

érzésem, hogy igazam van. Mit tegyünk? 
Hallgattak. 
– Brett, lenne egy kérésem – törte meg a csendet Sanglier. 
Nale tiltakozón felemelte a kezét, és hátrább lépett. 
– Nem, Esteban, még ha parancsolod sem. Te mondod el a fınöknek ezt az ırültséget. 

Tudod, mennyire rajong Johnért. 
Sanglier felsóhajtott. 
Fél órával késıbb magas, széles vállú, kopaszodó férfi lépett a hídra. 
– Kapitány a hídon! – kiáltotta el magát Nale. 
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Demian Cuckoo megállt a tisztjei elıtt. 
– Nos, Sanglier? Helyzet? 
– U… uram, a testvérérıl van szó. 
– Hallgatom. 
 
 


