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Kovács Ákos 

Debbie állatkertje 
 
A konföderációs Moose cirkáló személyzete a járırszolgálat befejeztével a két nap múlva 
esedékes dokkolásra, és az azt követı pihenıre készült. A parancsnoki hídon tartózkodó két 
tiszt, Esteban Sanglier parancsnok és Brett Nale hadnagy az ügyeletes tiszti terminál elıtt ült, 
és éppen errıl beszélgetett, amikor fiatal ırmester lépett hozzájuk, tisztelgett, és egy 
adatkristályt nyújtott át a hadnagynak. 

– A Wasp bázisról érkezett, uram. 
– Köszönöm, Rene – válaszolt Nale. 
Az ırmester tisztelgett, és sarkon fordult. A hadnagy a süllyesztett foglalatba 

illesztette az adathordozót, majd elmerülten böngészni kezdte a képernyın lefutó 
információkat. 

– Semmi különös – állapította meg végül, szavait Sanglierhez intézve. – Bedokkolás a 
Waspra a tizenkettes kapun keresztül. Nyolc óra múlva találkozó a Derczo cirkálóval és a 
Bishop hordozóval az elızıleg egyeztetett koordinátákon. A visszatérı konvoj vezérhajója a 
Moose. Dokkolás után a politikai tiszt helyzetértékelése, majd viselkedés tréning… Ez nem 
fontos… Az ellátás és utánpótlás kérvényünk nyugtázva. A háromhetes pihenıidı 
jóváhagyva. 

– Helyes – bólintott elégedetten a parancsnok, aki egyben a Moose elsı tisztje is volt. 
– A legénységnek ne szólj errıl a tréning baromságról, mert rögvest beugranak a 
mentıkabinokba, és meg sem állnak a legközelebbi ellenséges bázisig, hogy menedékjogot 
kérjenek. 

Nale nevetett. 
– Legalábbis sejthetik, mi vár rájuk! Fél éve sem úsztuk meg a dolgot. Emlékszel, 

milyen perpatvart csaptak az elrabolt pihenıidı miatt? Attól féltem, Costello puszta kézzel a 
tojásfejő elıadó torkának ugrik. Ha nem vagyunk ott, meglincselik. 

– Talán nem kellett volna közbelépnünk – húzta el a száját Sanglier álmodozva. – Ezt 
az ostobaságot! Hathónapos szolgálat után hazatérünk, barátnık és feleségek az ajtó elıtt 
tolonganak, erre két-három nagyokos ilyen semmirevaló tréningekkel szórakozik. Istenem, 
háborúból jövünk! Csoda, ha az emberek jobban utálják a saját parancsnokaikat, mint a 
JupSat lézerütegeit? 

– Hát igen. Ráadásul a múltkori marsi mészárlás sem javította a vezérkarunk 
megítélését. 

– Hogy érted ez? – húzta fel a szemöldökét meglepetten az elsı tiszt. 
– Véletlenül meghallottam Meyn és Oasten diskurzusát legénységi szinten. Az a hír 

járja, hogy a Föld-Mars konföderáció áll a marsi fexgadon farmok és a környezı lakómodulok 
bombázása mögött. Sokak szerint a vezérkarunk felelıs több ezer ember haláláért. 

– Micsoda? – esett le Sanglier álla. – Hogy mi gyilkoljuk a saját népünket? Ki állít 
ilyen égbekiáltó ostobaságot? 

– Beszélik – vonta meg a vállát Nale. 
– Itt a hajón? 
– Hajón is, máshol is. 
– Miért nem mondtad eddig? 
– Azt hittem, hozzád is eljutott a híre. Egyébként, ahogy látom, már az egész hajón 

kering ez a szóbeszéd ilyen-olyan formában. 
– Értem – emésztette Sanglier a hallottakat. – Brett, kérlek, legalább te ne dılj be az 

ellenség aknamunkájának! A szemtanúk egyértelmően azonosították a JupSat bombázóit. 
Olyan Karvaly osztályú vadászok kísérték ıket, amelyek a Jupiter territórium határát is ırzik 
a kisbolygóöv túlsó felén. Ez tény. A fexgadon farmokat támadták, mert jól tudják, hogy a 



2 

készleteink kiapadóban vannak, azon kívül nem törıdtek semmivel és senkivel. A JupSat 
sohasem kímélte a civil lakosságot, most sem. Ennyire egyszerő az egész. Az viszont igaz, 
hogy ilyen oktalan vérengzést eddig nem rendeztek. 

– És ha a konföderáció zsákmányolt hajókkal tényleg a saját polgárait írtja, hogy az 
ellenséget tüntesse fel kegyetlen mészárosként? 

– Nem, Brett, képtelenség – rázta a fejét Sanglier, akit szemmel láthatóan megrázott a 
feltételezés. – Mi nem vagyunk tömeggyilkosok. 

– Én nem tudom, de azokban a hajókban bárki ülhetett… És a média a lézerágyúknál 
is hatásosabb fegyver. 

– Brett, megáll az eszem, te komolyan… 
– Esteban, ugye mi még parancsra sem fogunk a honfitársainkra lıni? 
Rövid csend. 
– Ha az öreg felébred, tájékoztatom errıl, és ráveszem, hogy azonnal kérjen hivatalos 

állásfoglalást – döntött Sanglier. – Ezt a dolgot tisztázni kell az egész legénység elıtt! – Rövid 
idıre gondterhelten magába mélyedt, azon morfondírozva, miként kerülhette el figyelmét a 
legénység hangulatának változása. 

– Hivatalos, persze… – mormolta Nale, de nem válaszolt. 
Ismerıs dallam jelezte a Moose személyi postafiókjának felszabadítását. Nale újra a 

képernyı felé fordult. 
– Megérkeztek a levelek, a komputer szerint mind tiszta – sóhajtotta. 
– Rendben, nézz át néhányat, és szólj, ha találtál valamit! – dünnyögte Sanglier, aki 

még mindig a belsı pletykákon tőnıdött. Felállt, lesimította az egyenruháját, és kezét a háta 
mögött összekulcsolva a szemközti ablakhoz ballagott. 

Nale a leveleket fürkészte. Hamarosan hazaérünk, állapította meg a szokásosnál 
kevesebb beérkezett boríték láttán. A feladókat böngészte, úgy döntött, ezúttal a küldı rubrika 
alapján választja ki az öt-hat cenzúrázandó levelet. Ekkor megpillantotta az ismerıs nevet. 

– Esteban, itt az eltőnt öcsike! – rikkantott fel meglepetésében. 
Az elsı tiszt azonnal elfordult a csillagtengertıl, és a barátjához sietett. 
– Kicsoda? – kérdezte türelmetlenül. 
– A kapitány öccse. 
– Ikrek! – helyesbített Sanglier, közelebb hajolva. 
– Tudom, de John a fiatalabb – okvetetlenkedett Nale, az örömteli felfedezés hatására. 
Mindketten a többi között megbúvó sárga boríték ikont figyelték. 
– John Cuckoo – szőrte a fogai között Sanglier. – Az elveszett csillagpilóta. 
– Hívd Cuckoo kapitányt! – szólt Nale izgatottan, rövid idıre feledve a Moose 

alárendeltségi viszonyait. 
Sanglier nem mozdult, mereven bámulta a képernyıt. Azzal a jellegzetes sanglieres 

nézéssel, szemöldökét enyhén összevonva. A hadnagy ekkor már pontosan tudta, hogy akármi 
legyen is az, a következı utasítás nem lesz ínyére. 

– Bontsd fel! 
Nale elhőlt. 
– Na de Est… 
– Ez nem kérés volt, hadnagy! – keményedett meg Sanglier hangja, jelezve a barátság 

és a szolgálat között kiélesedı határvonalat. 
Nale jó tudta, hiába az ellenkezés. 
– Ez az öreg címére jött – figyelmezette mégis tétován az elsı tisztet. 
– Tisztában vagyok vele, de nem risk6-on jött – recsegte Sanglier. 
– A kapitány leveleihez jelszó kell! A magánlevélhez is – makacskodott továbbra is 

Nale. 
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Ezüstszürke, kissé karcos fémlapocska landolt halk pendüléssel az ügyeleti 
terminálon. 

– Itt az engedélye. Csak akkor szakítjuk meg a pihenıjét, ha elkerülhetetlen. 
Nale az elé hajított kódra pillantott, ám még mindig nem akarta elhinni. 
– Tényleg el akarod olvasni az öreg személyes levelét? 
Sanglier a hadnagy vállára tette a kezét. 
– Nézd, Brett! Te pontosan tudod, hogy John Cuckoo nem akárki, csillagpilóta. Egyike 

a hat kiválasztottnak, akik elsıként elhagyhatják naprendszerünket a Tropt fedélzetén. A 
kapitány szerint a csillaghajó napokon belül elindul. A Csillagtúrát még a JupSat és a 
konföderáció is tiszteletben tartja. Pontos dátum egyelıre nincs, fexgadonra várnak, és 
mihelyt megérkezik a szállítmány, startol a hajó. Az öreg ezt Johntól tudja, de nem publikus, 
mivel állítólag gondok vannak az indulás körül, nem kevés. A Norris bázis inkább cirkuszra 
hasonlít, mint tudományos projektre. 

– Milyen gondok? – kérdezte Nale, aki mindig izgalomba jött, ha a felsıbb vezetés 
titkaiba avatták be. 

– Nem tudom, de nem is fontos. A lényeg, hogy Johnnak a Csillagtúra az élete, fél 
karjáról is lemondana, csak hogy mehessen. Három éve az utazásra készül! Erre mi történik? 
Közvetlenül az indulás elıtt eltőnik, napok óta semmi hír róla. Ha idıközben visszatért volna 
a Norrisra, Demian Cuckoo kapitányra való tekintettel risk6 kommunikátoron azonnal 
jelezték volna felénk. De semmi. John elhagyta a kiképzıbázist, ez biztos, és ahelyett, hogy 
ott jelentkezne, hiszen tudnia kell, hogy keresik, ír egy levelet a testvérének. Én ismerem ıt, 
Brett, olyan, mint az öreg. A munka, a kötelesség elıttük szent. Ha ide ír, és nem oda, annak 
oka van. Attól tartok, valami történt a Norrison, amit nem kötnek az orrunkra, és ez a levél 
segíthet. Viszont fogalmunk sincs, mi van benne. Lehet akár rossz hír is. 

– Például? 
– Ezt sem tudom, és nem is találgatok. De nekünk a józan, teljes értékő Cuckoo 

kapitány vezetésére van szükségünk. Még nem jutottunk ki a harci zónából, a bizonytalan 
családi ügyek ilyenkor az egész hajót veszélyeztethetik. Elolvassuk, és ha szükséges, a 
dokkolás befejeztéig visszatartom ezt a levelet! 

Nale hallgatott. 
– Nyisd fel az én felelısségemre! Ez parancs! 
Míg a hadnagy kényszeredetten engedelmeskedett, Sanglier mögötte állt, bár igazából 

maga sem tudta, miért ragaszkodott annyira Cuckoo levelének átolvasásához. 
Nale beütötte a kódot, és a levél megnyílt. 

Szia Dem! 

Gyilkos vagyok, vagy áldozat? Ki mondhatná meg ezt nekem? Napok óta kérdések 
gyötörnek, melyekre nincs válasz. Úgy érzem, nem is lesz. E világban legalábbis. Félek, te 
sem tudsz segíteni, bátyus. Ismersz, nem vagyok vallásos, de furcsa gondolatok töltik meg 
most a fejem. Miért nem választ helyettünk Isten, amikor a választás olyan nehéz? Miért nem 
segít a gyermekein, ha tényleg azok vagyunk? Hol az a jel, amirıl annyiszor hallani, ám 
valójában nincs? Vagy a mi választásunk az ı választása? İ irányítja azt a váltókapcsolót, 
amelyrıl azt hisszük, a mi döntésünk, csak a miénk, és jobbra fordulunk a baloldali gyalogút 
helyett? És, bátyus, mire fel a sok kérdés, ha sohasem jön rájuk válasz? Most már biztosan 
tudom. Soha. 

Emlékszel a beszédhibás Hannafordra az iskolában? Demónak hívtuk, és követ 
raktunk a nyelve alá, amikor bevettük a bandába, hahaha… Hogy selypített, erılködött a 
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nyomorult: „Essküsszöm, ssoha nem hagyom cssserben a Sszáguldó Sszupernóvákat!” Hogy 
röhögtünk rajta, hahaha… 

Dem! Gondoltál már rá, ez az egy szó mennyire kegyetlen, ha kellemes emlékrıl van 
szó? Soha! Vagy az életrıl? Soha! Ssoha, ssoha! Még most is a fülemben cseng. Soha többé 
nem megyek állatkertbe, Dem! Istenem! 

Ne keresd a feladási helyet a fejlécen, tudod, nem érzem otthon magam sehol. Még 
szép hogy nem, hiszen nem jön válasz, akár a Norrison vagyok, akár az Ión, akár a Dione 
északi, rozsdamarta teherkikötıjében. Talán a Szaturnusz, igen. 

Sokáig gyötrıdtem, kihez szóljon e levél? Neked írjak? Vagy Angelának? Nem, azt 
nem lehet. Pedig nagyon szeretnék. Küldd majd tovább neki, kérlek, ha elindultam a 
Csillagtúrára! 

A DTH300-as osztály hibája az egész! Hogy utáltuk a teherhajókat az iskolában, 
ugye? Azok az unalmas magolások, mőszaki adatok, paraméterek. DTH300-as már akkor is 
ıskövületnek számított. Kacsának hívta mindenki az idióta formája miatt, hehe… Gyilkos 
kacsa… Emlékszel az egyedi rakterére? Két egymás felett fekvı tágas tartály, két különálló 
konténer. Kirakodáskor a hidraulikus manipulátorok külön-külön tolják ıket a közösített 
teherzsilipbe, egyiket a másik után. Míg az egyik konténer kizsilipel, a másik vár a sorára, 
majd cserélnek. Ostoba megoldás. 

Azon a napon, amelyikrıl valójában írni szeretnék, három dolog történt egyszerre a 
Norrison. Bedokkolt a Ribwort Plantain egy tucat élettérvédıvel a fedélzetén. Mi, 
csillagpilóták a kiképzıtisztekkel együtt aggódtunk, hogy az indulást akarják késleltetni, 
Howdeshell egyenesen ırjöngött, mást azonban ı sem tehetett, mint megadta a dokkolási 
engedélyt. 

Ezt követıen a hétéves Debbie érkezett. A kislány a doktornı, Angela Nisbet 
unokahúga, ı hívta meg rövid, pár napos vakációra – Howdeshell tényleg minden igényünket 
pozitívan kezelte a lehetısége határáig. Korábban beszélem neked Angeláról, akivel egyre 
közelebb kerültünk egymáshoz, amíg… Apró jelek, figyelmességek érkeztek az egyébként 
távolságtartó doktornı részérıl, röpke mosoly, egyenruha ráncának megigazítása, ilyesmi. 
Egy idı után az étkezések alkalmával is közös asztalhoz ültünk. Nyilvánvalóvá vált számomra, 
ı is vonzódik hozzám. Egy kopaszodó, szemüveges, körszakállas geológushoz, hihetetlen. 
Bátyus, szerelmes lettem negyvenkét éves koromra! Bizarr boldogság költözött a szívembe, mi 
lesz a többiekkel, a Csillagtúra legénységével? Három-négy évig leszünk összezárva a 
csillaghajón, miközben Angela és én… Lehetetlen eltitkolni. El kellett volna titkolni? Most 
már úgyis mindegy. 

Végül általános meglepetésre (értsd, elızetes bejelentés nélkül) befutott egy DTH300-
as teherhajó, gyomrában a várva-várt fexgadon szállítmánnyal, bár nem onnan, ahonnan 
gondoltuk. Kétezer-ötszáz háromcsırő nyomorgott a felsı konténerben, hogy amint a Norris 
kiszolgáló személyzete átveszi a Csillagtúrához szükséges mennyiséget, továbbinduljanak a 
brutális marsi bombázás szenvedıihez. Remélem, idıben érkeznek, hogy megelızzenek 
számtalan értelmetlen halált. Győlölöm azt a névtelen pilótát, aki kioldotta a bombákat. Most 
talán a körletében terpeszkedik, lábát az asztalra dobva, teáját szürcsölve, elégedetten a jól 
végzett munka örömével, a bőntelenek nyugalmával. İ csak parancsot teljesített! Kimenıjén 
pedig tán elmegy a támaszpont templomába, feloldozást kér és kap a tábori lelkésztıl, majd 
ahhoz az istenhez fohászkodik, amelyikhez a leszakított lábú fiatalember édesanyja… Ó, azok 
a borzalmas holofelvételek. Iszonyat! Valaki valakinek az utasítására szülıföldünkön gyilkolta 
honfitársainkat, és attól tartok, nem is az ellenséghez tartozott. Kapaszkodj meg, Dem: a 
DTH300-ast a JupSat indította útnak gyorssegélyként a Marsra! Állítólag a Jupiter és 
Szaturnusz környéki kolóniáira tartalékolt M-zárolt fexgadon készletének negyedét küldte el, 
ártatlanságát bizonyítva. Nem tudom, mit gondoljak a bombázásról. 
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Az utóbbi hetekben lefoglaltak bennünket az elıkészületek. Pilóták, kiképzık, 
mőszakiak, mind a sikeres Csillagtúráért dolgoztak. Debbie érkezésének másnapján Angela 
megkért, vezessem körbe unokahúgát a Norrison. İ a gyógyászati eszközkészlet berakodását 
ellenırizte a Tropton, ezért nem ért rá a kislánnyal foglalkozni. Örültem a felkérésnek, azt 
jelentette, Angela bízik bennem. Miközben kissé idegesen készültem a pesztra szerepére, 
eszembe jutott egy nagyszerő ötlet. Menjünk állatkertbe! Az állatkert természetesen a dokkban 
várakozó fexgadonszállítót jelentette, amely aznap este indult tovább a Marsra. Miután 
Howdeshell nyomására megkaptuk az engedélyt a háromcsırő látogatásra, Debbie úgy ugrált 
örömében, hogy megígértem neki, elintézem, egyszer igazi, földi állatkertbe is eljusson, 
amikor biztonságos lesz a közlekedés a kisbolygóöv mindkét oldalán. 

Dem, miért ígér az ember olyan dolgokat, amirıl pontosan tudja, nem fogja 
teljesíteni? Áltattam ıt az elsı találkozásunkkor. Tudtam, rövidesen elhagyom a 
Naprendszert, mégis kecsegtettem. Figyeled, hogy szépítem utólag, hehe… Hazudtam neki, 
Dem, mert csak egy kisgyerek, úgyis elfelejti. Tisztában voltam vele, soha nem fogom elvinni a 
Földre, mégis mondtam, hogy örüljön. És aztán… Valóban nem teljesíthetem, pedig mennyire 
szeretném fogni a kezét, megnézni vele a zsiráfokat, a kengurut, az orszánokat, ahogy ı hívta 
lelkendezve az oroszlánt. İket várta legjobban, a félelmetes orszánokat. Egy dolgot 
megtanultunk ketten együtt. A félelmetes orszánoknál sokkal félelmetesebb az elvakult, hitéért 
pusztító ember. De a felelısség, akkor is az enyém. Egyedül az enyém! 

Amíg a lift leereszkedett velünk a DTH300-hoz, megpróbáltam bemutatni neki a 
fexgadont; még nem látott ilyen állatot. Ez volt életem legmurisabb és legfárasztóbb oktatása. 
Bátyus, azok a kérdések! 

John bácsi, azért háromcsırő a háromcsırő, mert három csıre van? Miért van három 
csıre? Fáj, amikor beléd szúrja a csırét? Én nem engedném megszúrni magam, akkor sem, 
ha elmúlik tıle a torokfájásom. Ha minden sebet percek alatt meggyógyít, miért vannak 
doktor bácsik? Amikor az ajtó becsípte a kezem, anya doktor bácsit hívott, nem fexgadont! 
Képzeld, Dem, hahaha, hát nem aranyos? És így tovább… Miért hal meg a háromcsırő 
miután meggyógyít? Ha tudja, hogy meghal, miért gyógyít meg? Mi az az ösztön? 

Csapdába kerültem. Rájöttem, túl késın, milyen nehéz feladatra vállalkoztam. Hogy 
mondhatnám el egy hétéves kislánynak, mi az a génmanipuláció, ha igazából én magam sem 
vagyok otthon a témában? És ha otthon lennék is… Azért megkíséreltem, bár nem kellett 
volna. A csírasejt említésével nagyot hibáztam, haha… Mentségemre, egyáltalán nincs szülıi 
tapasztalatom. Mennyire tetszett neki a szó. Csírasejt! Ott a lomha liftben kellett 
megtanulnom, a kimondott szó nem száll el. Legalábbis a gyerekeknél. Visszakoztam volna, de 
nem szállt le a témáról. Ekkor már hiába próbáltam érthetıen beszélni a csírasejtbe ültetett 
vendég génekrıl, melynek eredményeképpen az Észak-Amerikában honos társas prérikutya 
háromcsırő, tollas-pikkelyes fexgadonná lett. Mi a fenét képzeltem, én ostoba! Hiszen a 
tudósok sem értik, miért pusztul el, ha a lilás váladék kiürül a csırébıl. Nem értik, miért 
reagál ennyire pozitívan erre az anyagra a súlyosan sérült emberi szervezet. Nem értik, miért 
hozza vissza nem egyszer még a haldoklót is a túloldalról. Nem értik, miért használhatatlan 
önmagában a lefejt csodaszer. Nem értik, milyen pluszt ad a gyógyításhoz az állat. Én viszont 
azt nem értem, miért kell pusztító háborúba taszítani az egész Naprendszert ezért az ocsmány 
váladékért! Egy félresikerült kísérlet, váratlan, torzszülött eredményéért. 

Meg tudod ezt nekem magyarázni? 
A fexgadon isteni képessége több ember halálát okozta, és fogja a jövıben, mint 

amennyit megmentett, mégis áldásként tekintünk rá. Harcolunk érte, többek között te is, Dem, 
és te sem kérdezed meg: mi végre? Szolgálsz fásult engedelmességgel, mint bármelyik 
bólogatójános, miközben a fontosnak tőnı kérdéseket a pusztulás rothadó bőze észrevétlenül 
jelentéktelenné degradálta. Immár teljesen lényegtelen, ki kezdte az öldöklést. A fexgadonért 
küzdesz? A gyızelemért? Vagy, mert korábban ellıtték a bajtársad? Igazából a harc 
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végeredménye sem fontos. Lesz majd béketárgyalás, kézfogás, mosoly a kamerába, és 
mellékesen sok százezer halott, sebaj, ıket igyekszünk gyorsan elfelejteni. Jön a jobb világ! A 
politika fog gyızni, Dem, ahogy mindig, és nekünk, arctalan embereknek nem marad más, 
mint saját fájdalmunk és győlöletünk dédelgetése. De engem az érdekel, kié a végsı 
felelısség. Tud-e nyugodtan aludni, aki létrehozta ezt a mini szörnyet? Tud-e nyugodtan 
aludni, aki ezreket öl a háromcsırő miatt? És tudok-e nyugodtan aludni valaha én? Talán a 
Szaturnusz, igen. 

A DTH300-as ügyeletes tisztje a hajó rakományellenırzı központjában fogadott 
bennünket, mely az alsó konténerbe nyílt. Míg a szimpatikus alhadnagy röviden bemutatta 
nekem a kacsát, Debbie beviharzott az állatkertbe, ahol szabványmérető, üres mőanyagládák 
sorakoztak a raktér teljes hosszában, háromcsırőek számára kiképzett elılappal. A kötelezı 
udvariaskodás után gyorsan leráztam az ügyeletest, és aggódva Debbie után indultam. Az 
alsó konténer átellenes végén zárható átjáró vezetett a felsıbe, ahová a JupSat fexgadon 
szállítmányát zsúfolták, ezért arra vettem az irányt. 

Középtájon ért az elsı sorscsapás: Debbie az egyik ládában kuksolt, és vigyorogva 
aranyszínő tárgyat mutatott felém. Egy gombot, amiért bemászott. Az ı szerencsegombját. 
Hiába próbáltam Debbie-t kiszabadítani, a csapóajtó csupán befelé biztosított áthaladást. 
Kulcsra volt szükség. Ekkor kissé megnyugodtam. Debbie habár börtönben, de legalább 
biztonságos helyen kuporgott, és élvezte. Elhatároztam, szabadulása után valamiképpen 
lebeszélem arról, hogy ezt elmesélje Angelának. Visszaindultam a rakományellenırzı 
irányába. 

Az a baj, Dem, mostanában nem tudok nyugodtan aludni. Az éjszaka csendjében fém 
alkatrészek csikorgására és felmorajló gépek zúgására ébredek, fenyegetı kiáltások 
kísértenek. Sistergést hallok, biztonsági ajtók csapódását, zárnyelvek kíméletlen kattanását. 
Aztán az álmok! Hiába tépem, rángatom, az alsó konténerbe már sohasem juthatok vissza! 
Bátyus, ez kibírhatatlan. Minden éjjel a rakományellenırzı közepén állok, újra és újra 
bezárva, bénultan. Elmém megállás nélkül ismétli, amit a zőrzavarban fel sem fogtam igazán. 

MI, AZ IGAZI ÉLETTÉRVÉDİK NEM TŐRJÜK, ÉS NEM NÉZZÜK TÉTLENÜL 
FÖRTELMES SZÖRNYSZÜLÖTTEK ELTERJESZTÉSÉT NAPRENDSZERÜNKBEN… 
ÁLLÍTSA LE A KIRAKODÁST, ÉRTI? ÁLLÍTSA LE, VAGY KÉSLELTESSE… ELSZÁNTAK 
VAGYUNK, ÉS KÉSZEK TENNI A HITÜNKÉRT, A TISZTA UNIVERZUMÉRT… A 
LEGKÖZELEBBI ÁTRAKÓNASZÁD CSAK HÚSZ PERC MÚLVA KAPCSOLÓDIK A 
TEHERZSILIP FÖLÉ… EL KELL TŐNNIÜK ÖRÖKRE, EZ NEM AZ İ VILÁGUK… 
VÁGJON EL TÁPKÁBELT, TÖRJÖN SZÉT ALKATRÉSZT, MIT TUDOM ÉN, DE 
SZÜNTESSE BE A MUNKAFOLYAMATOT! 

Ilyenkor Howdeshell arcából olvad ki annak a szikár, vörös hajú, dús szemöldökő 
élettérvédınek a képe, aki olyan ellenszenves hevességgel szónokolt, birkóznak egymással, 
végül Debbie csibészes mosolyává állnak össze. Egyre rosszabb. Káosz van a fejemben, ahogy 
káosz volt a rakományellenırzıben, mikor visszatértem. 

Az ügyeletest letaglózták, a földön feküdt a vastagabb L-dyrf csıhöz bilincselve. A 
komputer az automata kirakodás idızítı aktiválásáról, és öt percen belüli kizsilipelésrıl 
szajkózott. Két különálló holocsatornán keresztül a feldúlt Howdeshell, és a vörös élettérvédı 
fátyolos holoképe mondta a magáét. Baljós kísértetekként lebegtek felettem, és ömlött belılük 
a szó megállás nélkül. A vörös harsogva követelte az összes génmanipulált állatutánzat 
pusztulását, átkozta azokat, akik Istent játszanak, és magas fejhangon visította, hogy a sátáni 
lényeknek a Norris a végállomás. Howdeshell nekem kiabált, hogy a JupSat szállítmánya nem 
semmisülhet meg, a fexgadonoknak nem eshet bajuk, azonnal tegyek valamit. Könyörgött, 
követelt, parancsolt. 
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Érted, Dem? Amíg az alsó konténerbıl visszaértem, az élettérvédık elindították a 
kirakodást átrakónaszád nélkül! Az őrbe akarták zsilipelni a raktér teljes tartalmát a 
fexgadonokkal és a kislánnyal együtt! 

Szerencsés vagyok vagy szerencsétlen? Az utolsó pillanatban értem el a 
rakományellenırzıt, mielıtt az automatika lezárta a munkateret. Kijutottam, bár ott 
maradtam volna. Képtelen vagyok leírni azt az érzést, tehetetlenül vártam, hogy a 
manipulátorok egymás után kitolják a konténereket a zsilipbe, és a fagyos őr kioltson minden 
életet. A lassan magához térı ügyeletes tagadólag rázta a fejét, nincs segítség. Odamentem 
hozzá, dühömben durván megragadtam a zubbonyát, és üvöltöttem, de nem emlékszem, mit. A 
gázostor után én sem bántam vele kíméletesen. Bátyus, kérlek, kutasd fel, és kérj tıle elnézést 
a nevemben. Genki Hosaka, a JupSat tisztje jó ember. 

Teltek a percek, bevallom, feladtam mindent, amikor a csıhöz bilincselt Hosaka nagy 
nehezen elmotyogott egy lehetıséget. Bár ne tette volna. 

Hosaka, bárhol is vagy, légy átkozott! 
Pedig az elején jó ötletnek tőnt. A bálaellenırzı szkennert az élettérvédık nem védték 

le jelszóval, nem gondolhattak rá, így Hosaka útmutatása alapján kapkodva kikapcsoltam. A 
DTH300-on, ez te is tudod, Dem, amíg nem fut le az átrakodás befejezését nyugtázó 
bálaellenırzés, a manipulátorok várakoznak, nem cserélnek tartályt. Az elsı konténer 
kizsilipelését az őrbe már nem állíthattuk meg, errıl azok az ırültek gondoskodtak. Átkozott 
ısrégi hajó… A bálaellenırzı deaktiválásával viszont a folyamatot sikerült felfüggesztenünk, 
így a másik konténer a helyén maradhatott a teherhajó gyomrában. Ezzel idıt adtunk a 
közeledı átrakónaszádnak, hogy a DTH300 teherzsilipjére dokkoljon, és a második konténer 
rakományát a tartályváltás után biztonságba helyezze. 

Képzelheted a megkönnyebbülésem. 
Bátyus, van egy találós kérdésem: tudod, milyen távol van a mennyország a pokoltól? 

Megmondhatom: egy mondatnyira. Ha nem számítasz rá, elég hozzá néhány önmagában 
jelentéktelen szó, megfelelı sorrendben elnyöszörögve. A végzetes kérdés így hangzott Hosaka 
szájából: 

„Cuckoo, melyik menjen ki elsınek?” 
Most miért hallgatsz, Hosaka? Könnyő a csıhöz bilincselve ücsörögni, megnyugtató 

távolságra a felelısségtıl, ugye? 
Én voltam az ura egyes-egyedül annak a kétállású kapcsolónak. Én voltam az ura 

életnek és halálnak. Lekattintom, élet. Felkattintom, halál. Lekattintom, halál. Felkattintom, 
élet. Lekattintom, Debbie. Felkattintom, fexgadon. Lekattintom, Debbie. Felkattintom, kétezer 
ember a Marson. 

Jó játékot találtál ki, Hosaka! 
Ott és akkor mélyen megdöbbentett a lehetıségek szőkös tárháza. Élet vagy életek. Ki 

mondja meg, melyik ér többet? Ha nem választok, akkor is választok. Ha nem vagyok gyilkos, 
akkor is ölök. Csak, mert Hosaka nem volt képes befogni a száját! 

A vörös élettérvédı addigra bontotta a maga holocsatornáját, Howdeshell idınként 
megreccsenı holoképe azonban maradt. Meddig? 

John, a fexgadonok nem pusztulhatnak el! Az alsó konténert küldje ki! Értse meg, 
uram, az alsó konténerben ott a kislány! Gondoljon a marsi haldoklókra, John! Értse meg, 
uram, az alsó konténerben ott a kislány! John, asszonyok, gyerekek, életerıs fiatalemberek 
szenvednek a Marson. Sokan meghalnak közülük maga nélkül. Értse meg, uram, a kibaszott 
alsó konténerben ott a kislány! Kétezer ember könyörög magához, John! 

Eddig! 
Mindenki magamra hagyott, bátyus! Tudod, minden reggel egy kérdéssel kelek. Kit 

fogsz ma megölni, John? Mindenkit! Az egész rohadt világot! Tulajdonképpen könnyő az 
egész. Figyelj, behunyod a szemed, koncentrálsz, majd átkattintod az a kapcsolót. Katt! 



8 

Lazán, ahogy én tettem. Semmi különös nem történt. Másnap reggel ugyanúgy kelt fel a nap a 
Földön. 

John bácsi, a földi állatkert, ahová elmegyünk, nagyobb, mint ez? 
Egyszer majd megnézzük, Debbie. 

Elmegyek a Csillagtúrára, Dem. Ez lesz a legjobb mindenkinek. Vigyázz magadra, 
bátyus, és az ég óvjon! 

John 

A két tiszt befejezte az olvasást. Elhőlve meredtek egymásra. 
– John elindult a Csillagtúrára – szólalt meg furcsa, rekedtes hangon Nale. 
Sanglier olyan határozottan rázta meg a fejét, mintha a rátelepedett torokszorító 

érzéstıl akart volna megszabadulni. 
– Az kizárt, a csillaghajó indulását éppen John Cuckoo eltőnése miatt halasztották 

késıbbre. 
– De hát itt írja. 
– Akkor is képtelenség! – Az elsı tiszt töprengve bámult ki a parancsnoki híd ablakán. 

Mit tegyen? – Elindult a Csillagtúrára – motyogta. – Elindult a… Ó, nee! Tudod, 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 Végtelen ösvényre lépık utolsó útját. 
– Végtelen ösvény? – nézett értetlenül a hadnagy. 
– Amikor a háború elıtt arra jártam, az öngyilkosok kedvelt helyszíneként emlegették 

a helyi kocsmákban. Még utána is néztem, mi az valójában. 
– 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. 
– Érdekes, sosem hallottam róla. 
– Számos furcsaság van a Naprendszerben, azokról sem tudsz, míg arra nem jársz. 

Nem hozzák vastag betővel a lexikonok, az biztos. A pontos koordinátákat most ne kérdezd! 
Az a lényeg, állítólag úgy mehetsz végig rajta, mint bármelyik sétálóutcán. Valamilyen 
gravitációs anomáliát sejtenek azon a környéken, ehhez nem értek. Tehát kényelmesen végig 
sétálsz rajta, gyönyörködsz a kilátásban, azután az utolsó száz méteren jön a halál. A lábad 
alól idınként egészen apró kı- és mikrometeorit zápor tör fel hihetetlen sebességgel, 
véletlenszerően, akár a gejzír. Nincs őrruha, amelyik kibírná. Azt tartják, élve ember nem 
érhet a végére, emiatt a neve. 

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

hogy igazam van. Mit tegyünk? 
Hallgattak. 
– Brett, ha esetleg úgy döntenék… – törte meg a csendet Sanglier. 
Nale tiltakozón felemelte a kezét, és hátrább lépett. 
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– Nem, Esteban, még ha parancsolod sem. Te mondod el a fınöknek ezt az ösvény 
ırültséget. Tudod, mennyire rajong Johnért. 

Sanglier felsóhajtott, és magába mélyedt. Nem sietett megszakítani a kapitány 
pihenıjét; ha igaza van, már úgy is késı… 

Fél órával késıbb magas, széles vállú, kopaszodó férfi lépett a hídra. 
– Kapitány a hídon! – kiáltotta el magát Nale. 
Demian Cuckoo kapitány megállt a tisztjei elıtt. 
– Nos, Sanglier? Helyzet? 
Nale laposan az elsı tisztre sandított. Még egy nap a hadmőveleti övezeten keresztül. 
– U… uram – kezdte Sanglier másodpercnyi hallgatás után –, a testvérérıl van szó. 
– Hallgatom. 
 
 
John Cuckoo 2416. november 6-án bekövetkezett halála óta a korábbi JupSat territórium Fényhatár 

és Négy harang körzetében, valamint a Rézbányák körzet déli részén a Szurdokig bezárólag Végtelen 
ösvényként közismert győrőanomáliát Cuckoo ösvényként tartják számon. A csillagpilóta nevét a Norris 
KT05-S stratégiai- és kutató őrbázis kiképzıközpontjában lejátszódó történések tették közismertté. 
Valószínőleg maga az esemény az LFoD Csillagtúra kódon bejegyzett tudományos projekt ellenére is a 
feledés homályába merült volna, az elhíresült Cuckoo levél és a körülötte kibontakozó tendencia nélkül. A 
levél hitelessége a mai napig viták tárgyát képezi, népszerősége elsısorban a Demian Cuckoo altábornagy 
(John Cuckoo ikertestvére) és Genki Hosaka, a JupSat egykori alhadnagya által életre hívott Debbie’s Zoo 
mozgalomnak köszönhetı, melynek szimbólumává vált. E spontán szervezıdés a kisbolygóöv mindkét 
oldalán számos követıre talált, és elvitathatatlan érdemeket szerzett a 2419. január 17-én megkötött 
százötven napos tőzszünet létrejöttében, amely a másfél évvel késıbbi Ganümédész melletti békekötéshez 
és a Naprendszer megosztottságának felszámolásához vezetett. 

A Cuckoo ösvény azóta is a világból menekülni vágyók egyetlen legális életelhagyó intézménye. 


