
Felvértezés 

Mit tennél, ha a barátságosan ropogó tábortőz körül heverve rád esne a választás, 
hogy vacsora után a hőtıtáskában hideg sörért kotorászó társaságot egy történettel 
elszórakoztasd? Ha felkérnének, hogy mondj egy mesét, mit tennél? 

Hülyeség, morognád, és behúznád a hálózsákod cipzárját, hogy reggelig durmolj, 
amikor majd újra felveszed a túrabakancsod? Vagy elgondolkodva kortyolnád a 
söröd, miközben gyermekkori mesék sárkányai, koboldjai, szegénylegényei, 
aranyhajú királylányai töltenék meg az elméd? Esetleg élénkre színezett rajzfilm 
figurák jutnának eszedbe? Ne ragadj le a hétköznapi meséknél! 

Felsejlenének elıtted egy távoli jövıben játszódó fantasztikus történet körvonalai? 
Ugye, nem. Pedig számtalan lehetıség kínálkozik, hogy a mindenki számára 
ismeretlen eljövendı kötetlenségét kihasználva egy kitalált világ rendezıi székébe 
ugorj! Csak az indulás tőnne kissé döcögısnek, hidd el, gyorsan belerázódnál. 

Lássuk csak! Számítana például a cselekményed idıpontja? Nem! Mesemondó 
lennél, nem jövıbelátó, akinek láthatatlan jóakarók megsúgják, hogy kétszáztizenöt 
év múlva milyen technológián alapul majd a családi őrhajók kétrés-hajtómőve. 

Apropó, láthatatlan jóakarók! Szólhatna a meséd az ırangyalokról! Akik a jövıbe 
látnak. Az lenne a dolguk, hogy a védencüket óvják, és életük végéig vele 
maradjanak, titkos pásztorként terelve ıt a helyes irányba. Te örülnél egy ilyen 
segítınek? Rajtad kívül senki más nem tudna róla! A jövı heti lottószámokat biztos 
mindenki megkérdezné az ırangyalától. Látod? Ennyi, és át is lendültél a kezdeti, 
inkább önbizalom, mint képzelıerı hiányából fakadó nehézségen. 

Formálódó jövıbeli világodban az emberi kolóniák már a Neptunusz holdjain is 
megvetnék a lábukat, sıt a legkitartóbb felfedezık a Naprendszer külsı tartományáig 
elmerészkedve az Oort-felhı határát ostromolnák. A GravGen táplálta mesterséges 
gravitáció kényelmében az őrutazás mindennapos rutinná válna, akárcsak manapság 
a személygépkocsival való közlekedés, emellett az utazó „lépten-nyomon” 
őrbázisokba botlana. 

Azt mondod, ez puszta sci-fi? Nem, nem az! Te sci-fi helyett fantasztikus mesét 
mondanál, és a tábortőz mohó lángjai közé vetnéd a modern tudomány E=mc2-ét. Ez 
a te meséd lenne. 

Az emberi életet háromszor negyvenéves ciklusokban mérhetnék. A harmadik 
negyven kezdete jelentené az öregkor kapuját, ami a tehetısebb kolóniákon, 
holdakon (a szociális háló jótékony hatása következtében) gond nélkül kitolódna 
százharmincig is. A rideg lakótornyok fémjelezte munkásegyedekben és a 
Mosolykerteknek csúfolt szennyes, omladozó külvárosi területeken persze nem volna 
ilyen rózsás a helyzet. 

A technológiai fejlıdés szintjét a képzelıerıd határozhatná meg. Itt tényleg nincs 
határ. Az Egyesített Lakómodul Rendszer segítségével városokat húzhatnál fel gond 
nélkül a legtávolabbi fagyos világokon. A világhálót SolSys névre keresztelhetnéd, és 
kiterjedhetne az egész Naprendszerre. Az információs technológia – minden 
elképzelhetı kommunikációs formát magába foglaló – népszerő öszvére a holofon 
lehetne, amely az élethő holografikus megjelenítés mellett az illatokat is 
továbbíthatná – csak úgy érdekességképpen. A fényképeket kiszoríthatnák az 
emlékkristályok, melyekre a nyaralás emlékeit rögzítve, azok újra átélhetık lennének. 
És még sok-sok apróság: a bejárati ajtókat észrevehetetlen sugarakkal operáló 
árnyékstrázsák ıriznék; térelválasztásra az eozinponyva néven közismert pávakék 



energiamezı szolgálhatna kizárva a hívatlan betolakodókat; a Csábító 
Perspektívának hívott ügyes kis eszköz, pedig a virtuális valóság egyéni ízlést 
tükrözı vagy speciálisan szakosodott nézıpontját varázsolná a nappali megszokott 
unalmába. 

A világodat sok száz évre visszamenıleg egységes politikai irányítás alá rendezné 
az úgynevezett Terra Bizottság, amelyben a hatalmi ambíciókat csak a politikusi 
korrupció képes felülmúlni. Látod, hogy nem sci-fi-t mesélnél? Ez a kiöregedı 
szervezet a végnapjait élhetné, ellentétben a feltörekvı, agilis fényváró egyházzal, a 
Glady of Diamonddal. A gyémánthit alapjaiban határozhatná meg hıseid 
mindennapjait, akár hívık, akár nem. 

A fényváró vallás az Örökkévaló Gyémánt és a nyolc zafírlélek imádatán alapulna. 
Az Örökkévaló Gyémánt – a szent könyvben, az Áradás Krónikájában foglaltak 
szerint – a kibomlás napján minden igaz fényváró számára elhozná a testre szabott 
Legfényesebb Univerzumát, amelyben ı maga lehetne az Örökkévaló Gyémánt, 
ezzel párhuzamosan elsöpörné a gyémánthitet elutasító lézengık szürke világát. 

A Glady of Diamond nem toborozna ostorral hívıket, de a rendfenntartó 
testületeket az irányítása alá vonva és saját képére formálva, vasmarokkal tartaná 
fenn az általa erıírt rendet. Cloister prefektúráin a szabálysértık és a bőnözık 
ezerszer megbánnák félrelépésük elátkozott pillanatát a kihallgatás közben. 

A fényváró vallás központjául a Galápagos szigeteki Gyémántmenedék 
szolgálhatna. Innen terjesztenék az Örökkévaló Gyémánt igéjét a legmagasabb 
egyházi méltóságok, legfelül a fıpappal, a Gyémánt Hírnökkel. 

Amennyiben még mindig nem bújnál be a hálózsákodba, és a következı korty sör 
után a tőz fényébe meredve bizonytalanul bár, de hozzálátnál a mesevilág történeti 
hátterének megteremtéséhez, javaslom, hogy az egyházi vonal legyen fajsúlyosabb, 
a haldokló Terra Bizottságra ne vesztegess sok szót! 

A Glady of Diamond szervezeti felépítésének bemutatásánál a meséd elején elég 
lenne csak a lényegre szorítkoznod: a Gyémánt Hírnök alatt két helyettese, a két 
örvénymester állna, és a Gyémántmenedék rangidıs fénypapjaival, valamint a Külsı 
Naprendszer kolóniáiból delegált küldöttekkel kiegészülve alkotnák a fényváró 
egyház egyik legfontosabb szervezetét a Csillámkört. Történted elırehaladtával ez a 
Csillámkör fontos szerephez juthatna. A további tagozódását, ha szükséges, késıbb 
is ráérnél kifejteni, arra azonban mindenképp ügyelj, hogy a Csillámkörön belül 
feloldhatatlan ellentét feszüljön a Gyémánt Hírnök hívei, valamint a fıpap 
tevékenységét élesen bíráló fénypapok között. A szembenállás a Gyémánt Hírnök 
által öt évvel korábban kierıszakolt egyházreformtól datálódhatna, amely akkor 
komoly válságba sodorta a Glady of Diamondot; a fénypapok nagy része a régi, jól 
bevált rendet pártolná, a Hírnök újat akarna a Csillámkör kárára. Ez a belsı ellentét a 
fényváró egyházreform során kettészakított fegyveres testület, a Gyémántflotta és a 
Fénygárda között mutatkozhatna meg legmarkánsabban a tőz körül ülı hallgatóid 
számára. 

A Gyémántflotta mint bolygóközi haderı a „végtelen kozmosz” korlátlan ura lenne, 
a Fénygárda tevékenysége viszont csak a Belsı Naprendszer, jellemzıen a Föld és 
a Mars felszíni rendfenntartó tevékenységére korlátozódna. A Gyémántflotta teljes 
mellszélességgel a Gyémánt Hírnök és harcias hívei mellett állhatna, parancsait, a 
Csillámkört kikerülve, egyenesen a Hírnöktıl kapná. A Fénygárda továbbra is a 
Csillámkör egészének lenne alárendelve, pontosan úgy, ahogy a nagy vihart kavaró 
egyházreform elıtt. A gárda azonban a Hírnök ellenlábasainak szövetségese lehetne 
(akiket a régi rend iránti nosztalgia összekovácsolna, emiatt a Csillámkörben 
szótöbbséggel rendelkeznének) és csillámköri jóváhagyás nélkül nem tenne egy 



lépést sem, még ha a Hírnök a feje tetejére állna is. Mindez nem jelentene nyílt 
fegyveres konfliktust, de senki nem látná a flotta óarany hajózókabátját és az 
ezüstszürke fénygárdista zubbonyt egy asztalnál teázni. 

A fentiek ismeretében nem érhetné meglepetésként a parázsló faággal cigarettára 
gyújtó, vagy diszkrét ásítást elnyomva, kissé türelmetlenül vakarózó barátaidat, hogy 
ez idı tájt meglehetısen forró hangulatú tündöklésnek nevezett egyházi 
összejövetelek zajlottak a Gyémántmenedékben. 

Miért fontos ezt megjegyezni? 
Ugyanis a lakott bolygók, őrállomások és messzi-messzi kolóniák életét 

meghatározó politikai döntéseket immár nem a Terra Bizottság fáradt ülésein hozták. 
A húsbavágó kérdésekrıl a fénypapok határoztak az Örökkévaló Gyémánt 
szelleméhez sokszor méltatlan hangvételő, személyeskedésektıl sem mentes, éles 
vitákkal tarkított csillámköri tündökléseken. 

Miként lehetséges ez, kérdezhetnéd tőnıdve? Hogyan irányíthat egy teljes flottát a 
fényváró egyház a Terra Bizottság ellenében? 

Kizárólag abban az esetben történhetne így, ha meséd kezdetén a Terra Bizottság 
elnöke és a Glady of Diamond egyház fıpapja egy és ugyanaz a személy lenne… 

És miért ne lehetne? 
Ha észrevennéd, hogy néhányan szállingózni kezdenek a tőz fénykörébıl a 

hálózsákjuk irányába, biztosítsd a maradókat, hogy ez mind csak a nélkülözhetetlen 
körítés volt. A lényeg a mese lesz, noha azt neked kellene megtöltened tartalommal! 
Bárhol is kezdenéd, mindenekelıtt múltat adhatnál néhány, az induláshoz 
elengedhetetlen szereplınek! 

Az egyiket hívhatnád, mondjuk Art Gruwellnek. Magas férfi, az álla széles. 
Nyolcvanegy évesen lassan maga mögött hagyná a középkorúak népes táborát, de 
szénfekete haja és élénk természete korántsem mutatná annyinak. Lehetne, 
mondjuk egy törtetı vállalkozó, aki fiatalkorában a Gru-Well-Done szindikátus 
elnökeként alapozná meg vagyonát és hírnevét. A Gruwell által támogatandónak ítélt 
megaprojektek mögött felsejlı gátlástalan pénzszerzési szándék nem egyszer a 
szindikátusra irányítaná a hatóságok figyelmét, ám ı mindig a felszínen maradna 
(ellentétben üzlettársaival, partnereivel), legyen szó kábítószerügyletrıl, zsarolásról, 
önbíráskodásról vagy gyerekek kényszermunkájáról. Ez utóbbi majdnem a vesztét 
okozná, de végül kihúzná a fejét a hurokból, sıt némi szerencsével a fényváró 
egyház fıpapi székébe navigálná magát mint Gyémánt Hírnök. 

Art Gruwellnek egyetlen gyenge pontja lehetne: egy emlékkristály másolat, 
amelyrıl a gyerekek kényszermunkájával és sorozatos halálával kapcsolatos emlékei 
üvölthetnék világgá nem éppen makulátlan múltját. Ennek nyilvánosságra kerülése a 
bukását jelentené, mi több, az életébe kerülhetne a meséd nyitóképe pillanatában. 
Az a tény is a történet kerekké tételét szolgálná, hogy az eredeti emlékkristály több 
mint másfél évtizeddel korábban illetéktelen kezekbe kerülne, amire válaszul a 
dühödt Gruwell habozás nélkül parancsot adna a Gyémántmenedék keleti 
szárnyának felrobbantására, válogatás nélkül pokolra küldve az illetékteleneket és 
mindenkit, aki rosszhelyen tartózkodott rossz idıben. Az eredeti emlékkristály 
megsemmisülne, a fent említett másolat azonban kicsúszna Gruwell kezei közül. 

A másik szereplı lehetne egy fiatal lány, Melissa Tran. A tizenhetedik évét taposná. 
Enyhén kékes csillogású, hollófekete Kleopátra frizura, kissé hegyes orr és apró száj 
tenné jellegzetessé csinosnak mondott arcát. Melissa a Szaturnusz egyik holdján, a 
Dionén nıne fel mint tizenkettı egy tucat diáklány. Átlagosnál jobb életkörülményei 
többek között a tizenhatodik születésnapjára kapott ajándék őrhajóban, a Rideg 
Fókában mutatkozhatnának meg. Ez a születésnap azonban élete tragikus 



fordulópontját hozná el, és ezzel egy idıben ébredne rá szülei igazi múltjára, amirıl 
addig fogalma sem lenne. 

E két szereplı sorsát egy vékony, de határozott szállal ajánlatos lenne 
összekötnöd. Ki lehetne megfelelı kapcsolódási pont az egymástól több mint 
egymilliárd kilométer távolságban élı Melissa és a Gyémánt Hírnök között? 

Például a harmadikként megemlítendı Nicolas Tran, Melissa édesapja, aki lánya 
születése elıtt Art Gruwell nevelt fiaként a Gyémántmentékben élhetne, mint fiatal 
fénypap. Nicolast még kisgyerekként vehetné maga mellé Gruwell. Nem szívjóságból 
adoptálná a fiút (bár idıvel megkedvelné), hanem prekog képessége miatt, amivel 
idınként belelátna a jövıbe. Ilyen elıny birtokában, mint a jövı ismerete, nem csoda, 
ha Gruwell a Terra Bizottság elnöki pozícióját is megszerezné idıvel. 

Ha már idáig eljutottál, nem kellene abbahagynod a mese elıkészítését, még ha a 
kezdeti lelkes csapatból mostanra csupán az a két, csendes melankóliával 
dudorászó barátod maradna a tőz körül, akiknek amúgy már semmi szükségük nem 
lenne arra az utolsó doboz sörre. Mert most végre elérnél ahhoz a ponthoz, ahol a 
tényleges meséd közvetlen elızményeit vehetnéd számba: 

A Gruwellre veszélyes emlékkristály másolat a Gyémántmenedék felrobbantását 
követıen egy fénypap jóvoltából az akkor húszéves Nicolas Tran birtokába kerülne. 
A tartalmát megismerve a döbbent fiatalember ráébredne, hogy az élete innentıl egy 
fabatkát sem ér (rokoni szál ide vagy oda), és a fénypappal elmenekülne a romokban 
heverı Gyémántmenedékbıl. A Dionén telepedne le, és nem sejtené, hogy 
valójában mennyire közel is van hozzá a távolinak hitt Gyémánt Hírnök éberen 
figyelı tekintete: nap, mint nap mellette hajtaná álomra a fejét. Mert, ahogy Nicolast 
sem vinné rá a lélek, hogy nevelıapja bőneivel árassza el a világsajtót, némi 
meglepetésre a Gyémánt Hírnök sem bérgyilkosokat, hanem egy szeretı feleségnek 
álcázott, fanatikus fényváró ügynököt küldene a fia nyakára, miután a tartózkodási 
helyét kiderítette. Így biztosítaná önmaga számára, hogy továbbra is haszonélvezıje 
legyen Nicolas prekog látomásaink, továbbá naprakész információval rendelkezzen 
arról az átkozott emlékkristályról. Nicolas felesége, Tina javaslatára Gruwell emlékei 
egy széf mélyére kerülnének a Dionén, és az ügy a következı tizenhat évben 
nyugvópontra jutna. 

Lánya felcseperedésével azonban Nicolasban mindinkább érlelıdne a gondolat, 
hogy az elhallgatott múltat Melissának is meg kell ismernie. Talán a hosszú évek 
során elnyomott lelkiismeret-furdalása támadna fel, hogy bőnrészességet vállal a 
nevelıapja emlékeibıl áradó aljasság és szenvedés eltitkolásával. Talán csak az 
emlékkristállyal kapcsolatos döntésképtelenségét akarná áttestálni a lányára. Végül 
felesége minden tiltakozása ellenére úgy határozna, hogy beavatja Melissát a 
Gyémánt Hírnök kíméletlen elıéletébe. Tina, aki elvakult fényváróként az egész 
életét a kettısügynöki szerepnek szentelné, azonnal jelentené a Gyémánt Hírnöknek 
a fejleményeket, miután Nicolas kinyitotta a széfet, és magához vette az 
emlékkristályt. 

Ez lépéskényszerbe hozná a feldühödött Gruwellt, aki immár nem habozhatna. 
Melissa a Rideg Fóka születésnapi ajándékőrhajó próbaútjára indulna az apjával, 
amikor a Gyémántflotta hajói rajtuk ütnének. Nicolas a váratlanul rátörı prekog 
látomásnak köszönhetıen a flotta érkezését röviddel megelızıen eszmélne rá a 
veszélyre. Annyi ideje maradna csupán, hogy a lánya menekülését fedezze. A 
mentıkabinba parancsolná Melissát, átadná neki az emlékkristály másolatot, és 
néhány villámgyorsan elhadart instrukció kíséretében útnak indítaná. 

A Gyémántflotta bilincsbe verve vinné el Nicolast. 



Másnap a Gyémánt Hírnök szenzációként tálalná a médiának a hírt: hosszú éveken 
át tartó szívós nyomozás eredményeképp elfogták a Gyémántmenedéket felrobbantó 
terroristát. A világ szájtátva figyelné, hogy a Hírnök az örökbefogadott fiának sem 
kegyelmez (akirıl eddig azt hitték, hogy a merényletben veszítette életét), ha az 
igazságérzete azt diktálja. 

A Dionén egy család széthullana; a szökésben lévı Melissa Tran fejére egymillió 
credit vérdíjat tőznének ki, Nicolas Tran az ítéletére várna, Tina Tran a küldetését 
befejezve visszatérne a Gyémántmenedékbe. 

S ha mindez így történne, akkor a Gyémánt Hírnök ezekben a pillanatokban – 
valahol a világőr mélyén – egy régi, betiltott őrfegyver modernizált változatának a 
bemutatójára várna, melyet egykor Szerencsefiának hívtak (érzékeltetve, minek 
tekintheti magát az, aki nem kerül az útjába), jóllehet inkább a pokol kapujának kellett 
volna. 

Az őzött vad Melissa pedig sok százmillió kilométerrel távolabb, kiszakadva az 
otthon biztonságából, magányosan bujkálva annak a fénypapnak a felkutatására 
indulna, akihez apja az utolsó szavaival irányította. 

És hol vannak az ırangyalok? Nos, ha van még valaki ébren a tábortőz lassan-
lassan kihunyó parazsánál, egy álmatlan tücsök ciripelése közepette, akár bele is 
foghatnál, hogy elmeséld neki… 

 
 
…és, Kedves Olvasó, most kezdd el olvasni Az Áradás Krónikáját! 


