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A bırdzsekis férfi minden erejét beleadva megforgatta a propellert. A motor köhögött – a 
mélység és az egymásba csavarodó örvények elszédítettek, azután rövid puffanások után csend 
lett. Intettem a segítımnek, ı nekirugaszkodott, és ismét megtekerte a lapátokat. A dugattyúk 
erılködtek, biztató dübörgést hallottam a hengerek felıl – sárga szőrın keresztül, semmibıl 
elıtőnı, és semmibe foszló színek és értelmezhetetlen képek tolultak fel elıttem. A gép kifulladva 
leállt. A szerelı harmadszor is belecsimpaszkodott a légcsavarba: bizonytalan zakatolás, majd… 

Agyam felpörgött, az álomkép elillant, ezzel egy idıben utazásom véget ért, és 
megvilágosodott minden: ez hát Tyxii-ez-hdriin, a fıváros, valahol a galaxisunk közepén. 
Egyedül érkeztem a Bölcsek Csarnokába, kíséretem nem tarthatott velem – ostoba protokoll. 
Ennek ellenére határtalan büszkeség töltött el, hogy én lettem az elsı, aki képviselhetem az 
emberiséget egy tágabb világegyetemben. Lelki szemeim elıtt akaratlanul is a kinevezésem 
kockái kezdtek peregni, de egy furcsa érzés hirtelen félbeszakította a hívatlan emléket. 

Valami növekedni kezdett bennem, eltöltötte egész lényemet, majd mielıtt szétfeszített volna, 
pillanatok alatt apró ponttá zsugorodott, és mintha sosem lett volna, eltőnt, ezt hagyva hátra: 

– Üdvözlöm, Bölcs! 
Megfogadtam, hogy semmin nem fogok meglepıdni, mégis levegıért kapkodtam. Jobbra 

fordítottam a fejem, és a zselészerő buborékon keresztül szemügyre vettem szomszédomat. 
Tudtam, ı is engem vizsgál, bár semmi sem utalt az érdeklıdésére. Az idegen mellettem lebegett. 
Leginkább termetes medúzára hasonlított, testében szivárványos folyadék kavargott. İt is sárgás, 
átlátszó védıburok vette körül, köszönhetıen a tolmácskristálynak. Idınként hópihék millióit 
lövellte ki maga köré. A csillogó pontok egymáshoz tapadtak, néma lobbanással füstölgı, 
pernyévé alakultak, amit a lény magába szippantott. Ekkor az örvény látványos mintává 
merevedett, majd tovább hullámzott. Valamit mondanom kellett. 

Birtokba vettem a lény tudatát. Fokozatosan gyarapodtam, egyre több lettem, elértem a 
kommunikációs szintre, majd egy szempillantás alatt a semmibe tőntem, s nem maradt más hátra, 
mint a válasz és saját meghökkenésem: 

– Üdvözlöm… az emberi. Faj nevében. Elıször vagyunk. Hivatalosak a Koordinátor… 
beiktatásra. Jerrod Meloy-nak hívnak. 

– Kissé darabos, de bele fog jönni, Bölcs Ember – a lény második látogatására már 
felkészültem, és mintha a kuncogását is hallottam volna –, szokjon hozzá, hogy itt nincsenek 
nevek, csak bölcsek. Az issrung faj vezetıje vagyok, szólítson Bölcs Issrungnak, örülök a 
találkozásnak – mondta a lény, miután néhány udvariatlan ködfoszlány átrobogott rajtunk. 
Kezdett megtetszeni az újfajta kommunikáció. 

– Segítene az elsı lépésekben, Bölcs Issrung? – Most jobban koncentráltam. 
Az issrung testébıl hópihék garmadája tört elı. Ezt akár tagadásnak is vehettem volna, de új 

ismerısöm válasza nem késett. 
– Természetesen, Bölcs Ember. A mai találkozó a hagyományokon kívül a kötetlen 

kapcsolatépítést szolgálja. A holnapi beiktatáson nem lesz idı ilyesmire. Sajnos, a múltban 
inkább a kapcsolatok rombolására használták a Dajkák Köszöntését, sokan itt találkoznak 
elıször, és hát az elıítélet… 
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Egyre több és furcsább lény jelent meg a színen, csak álltam, és a fejemet kapkodtam jobbra-
balra. Hozzám hasonló humanoidot nem láttam, szó mi szó, elfogott a nyugtalanság. 

– Megjött a Bölcs Ordewena – jegyezte meg az issrung –, ı nyitja meg a Dajkák Köszöntését. 
Elıször nem értettem, kire gondol, ám rövid keresgélés után észrevettem az ordewenát. 

Törékenységét még szokatlan formáján át is érezni lehetett. Hirtelen önmagába zuhant, és a 
semmibe tőnt. A következı pillanatban ismét megjelent, de valami megváltozott. 

– Egy ordewena minden egyes gondolata után meghal – folytatta az új ismerısöm. – Magával 
viszi a sírba, közben számtalanszor újra teremti önmagát, a végsı elmúlásig. 

– Másodpercenként meghal? – Azt hittem, valamit félreértek. 
– Hogy mondta? – Most az issrung értetlenkedett. – Ja, értem. Az idı itt mindenkinek mást 

jelent, majd meglátja. 
Néztem a folyamatosan összeesı és feltámadó ordewenát, aki zöld ködpalásttal vette magát 

körbe. Növekedni kezdett, szinte túl is csordult rajtam, és: 
– Köszöntöm az Algaana galaxis összes vezetıjét, népük Bölcseit. Biztos vagyok benne, hogy 

a Dajkák Köszöntése, mely hagyományosan megelızi az Alaanga Koordinátor beiktatását, a béke 
és barátság találkozója lesz, megerısítve… 

– Hát ezt kétlem – nyomta el az ordewenát egy rezignált hullám. A szétáradó gúny és a több 
irányból visszatükrözıdı derő tudatosította bennem, hogy ezt más is hallotta. 

– …külön köszöntöm az újonnan tagfelvételt nyert emberi fajt és a Bölcs Embert. 
Nem volt idım felkészülni. Egymást taposva kavarogtak bennem az udvarias és barátságos 

üdvözlések, bár sok esetben csak remélhettem, hogy barátságos. Mintha száguldó vonat 
ablakából bámulnám a felvillanó, sokszor kivehetetlen plakátokat; jöttek és távoztak új 
ismerıseim. Rövid idı múlva csak a tompa szédülés emlékeztetett zajos üdvözlésükre – magamra 
maradtam. 

Libabırös lettem a gondolatra, hogy immár csak házfelügyelı vagyok saját bırömben; ezek itt 
úgy járnak keresztül-kasul rajtam, mintha itt sem lennék. 

– Meg fogja szokni, Bölcs Ember, ez a roham nekem is sok lett volna. – Az issrung virtuális 
hátba veregetése után a ceremóniamester maradt csupán, csakhogy nem tudtam odafigyelni rá. 
Valami égette a tarkómat, a perzselı fájdalom egyre erısebb lett. 

Hátranéztem, nem láttam senkit, a fájdalom viszont enyhült. Visszafordultam, ismét égni 
kezdett a tarkóm. 

– …népeink békéjéhez, ez az út lesz galaxisunk lakói számára… – szónokolt az ordewena, ám 
érkezett a Bölcs Issrung is, aki észrevehette zavaromat. 

– Valami baj van, Bölcs Ember? 
– Nem is tudom, valami éget. 
Az issrung kiokádott egy adag hópihét. 
– A tolmácskristály, Bölcs Galenaja – figyelmeztette a mögöttem lévı semmit az issrung. 
– …zést kérek, rakoncátlankodik a tolmácsom, már szóltam Bölcs Iblydaxnak – alakult át a 

semmi egy hatalmas, lassan forgó orsóvá. A rajta lévı kristály, melynek testvére az én csuklómon 
fityegve táplálta sárgás csillogással a kocsonyás burkot, pislantott néhányat. – Csupán köszönteni 
akartam új társunkat – mentegetızött a galenaja olyan robajjal, mintha ezer légkalapács dolgozott 
volna a fejemben. 

– Örvendek – nyögtem –, kérem, csendesebben. 
– Tessék? – Az agyam is belerezdült a buffanásba. 
Újfent az issrung sietett a segítségemre. 
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– A Bölcs Ember a Bölcs Quarapt rokona – szólt a galenajához. A forgás kissé felgyorsult. 
Ekkor tőnt fel a lényrıl folyamatosan letekeredı fonál, amely szálakra bomlott, és a galenaját 
tartó számtalan tappancsban végzıdött. 

– Ez… ez… – dadogtam. 
– Bocsánat, korrigáltam – váltott normál hangra a galenaja, a forgás lelassult. 
– Életfonál – szólt az issrung egész halkan – amikor letekeredik, a Bölcs Galenaja meghal. 

Gyorsabb forgás, rövidebb élet. 
– És ık? – mutattam a hatalmas orsót tartó talpakra, akik, már én is láttam, élılények voltak. 
– Me’quar’on-ok, nem tartoznak az értelmes lényekhez. A galenaja életfonala táplálja ıket, 

így nyernek életet. Cserébe mozgatják a gazdájukat. 
Csak álltam, és néztem ezt a hihetetlen szimbiózist: a galenaja lepergı élete egy alacsonyabb 

szinten nyert ismét létformát. 
– Ki az én rokonom? – jutott eszembe az issrung érthetetlen kijelentése. 
– Hamarosan megismeri ıt is – tért ki a válasz elıl kísérım két pöffenetnyi felhı között. 
Csend lett a fejemben, a háttérben az ordewena befejezte üdvözlı beszédét. A Bölcs Galenaja 

ráérısen távolodott, vízszintesen pörgı energiakorong repült hozzá, és mind a ketten eltőntek. 
Kezdett megritkulni körülöttünk a zsongás. 

– Jöjjön, látogassuk meg mi is a Kilátót! – javasolta az issrung. – Ez az egy dolog, amiért 
valóban érdemes idejönni, hívjunk egy ajtót! 

– Pardon? 
– Elnézést, mutatom. 
Az issrung tudatának tükörképe ágyazódott be a fejembe: egy milliomod másodpercig én 

lettem a Bölcs Issrung, az évszázadok magányával, az ordewenákkal szembeni irigységgel, saját 
fajtársaim lenézésével, a galaxis teremtıje iránti feltétlen, már-már beteges imádattal, a 
mindenkori segítıkészséggel és mások elfogadásával, az ellenségeim sunyi elpusztításával, ám az 
élet feltétlen tiszteletével. Társam talán észre sem vette, hogy hibázott, azonban e véletlen 
kitárulkozás úgy ismertetett meg velem egy idegen, de összességében baráti létformát, ahogy azt 
senki más nem ismerheti meg. Issrung lettem, és jó volt issrungnak lenni. 

Gyors korrigálás után jött a bemutató: egy élettelen energiakorongot és egy izzó tetraédert 
ábrázoló kép. Rövid koncentrálás után fedésbe kerültek. 

– Ennyi az egész – szólt a társam. A kért ajtó sebesen közeledett, beborította az issrungot, és 
magamra maradtam. Mire észbe kaptam, jött is a másik korong és… 

Segítım mellett álltam, halk morgás és duruzsolás töltötte be a Kilátót. Körülöttünk 
tolmácskristályok várakoztak mozdulatlanul – gazdáik egy másik valóságban jártak. Felettünk az 
imént látott kép pompázott. 

– A Három Dajka – suttogta áhítattal az issrung, és még pöfékelni is elfelejtett. – Csak nézze, 
Bölcs Ember, csak nézze… – Némán csodáltuk a mindenség teremtıjét, az ı istenét. Nem, 
mindannyiunk istenét! Gyarló, emberi képzeletem önzı, sápatag teremtıi nem versenyezhettek a 
Kilátó Urával. Tátott szájjal bámultam, és magamban igazat adtam a Bölcs Issrungnak: ha van 
isten, csak itt lehet, semmi más nem lenne méltó hozzá. 

Három fekete lyuk pompázott a maga komor fenségében a szemünk elıtt. Az eseményhorizont 
környékét aranybarna gázfelhık ostromolták a végsı rohamra várva. A fekete lyukakból 
kisugárzott energia, mint három gigászi sátorvas, felettünk a messzeségben találkozott. A 
csúcsban összefutó részecskék galaktikus szökıkútként spriccelték szerteszét önmagukat. Az 
energiadárdák által közrefogott tetraéder belseje hullámzott, külön életet élt, és lassan-lassan 
kirajzolódott az isten: 

ÉN. 
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Engem vigyáztak a Dajkák, egy névtelen, testetlen entitást, világokat teremtı, boldogságot és 
fájdalmat finom porként elhintı jótevıt. Ott voltam mindenütt, eggyé váltam térrel és idıvel – a 
múlt mozdulatlanná merevedett hullámaitól kezdve a jövı képlékeny sodráig minden 
kitárulkozott elıttem. Ismét átélhettem a születésem, az elsı iskolai verekedésem, gyermekeim 
felcseperedését, és betekinthettem a formálódó jövıbe is; én, a halandó, túléltem a halálom. Egy 
eljövendı, távoli világ boldogságában igazán nagynak láttam az embert, kéz a kézben más 
civilizációkkal, ámde rám nehezedtek – sokkal élesebben, sokkal fájdalmasabban – az eljövendı 
háborúk könnyei, a haldoklók szenvedései. Vörös bélyeg rikított a névtelen áldozatok kopaszra 
borotvált tarkóján, négy bető, négy érthetetlen jel: O Y A G. Meg sem született halottak között 
gázoltam, sivár, földi pusztaságban, és folytak a könnyeim. 

Az isten sírt, siratta pusztuló világát, siratta a jövıjét és isteni mulandóságát. Mert a zuhanás 
már elkezdıdött, és a valóság jéghideg cseppjei, szitáló esıbıl vad záporrá fejlıdve zúdultak 
rám. Nem voltam isten, csak porszem a mindenség házában, beinvitáltak, hogy megértsem, 
mennyire senkik vagyunk. Nem támaszthattam fel a bizonytalan jövı áldozatait, nem tudtam 
megfejteni a fénylı betők titkát. A múlt is csak megmutatta magát, hogy felfogjam, nem tőnt el 
örökre, de megmaradt érinthetetlen történelemnek. 

A Három Dajka fokozatosan visszaengedett világomba. Én pedig álltam bénultan, és 
ráébredtem az issung igazára: az idı mindenkinek mást jelent, a múló pillanatba is 
belesőrősödhet az öröklét. 

Magamhoz térve körbenéztem, a Bölcs Issrung még mindig mellettem várakozott, csakhogy 
már komótosan eregette a hópihéket. 

– Azok a bölcsek még messze járnak – mutatott néhány üres tolmácskristályra az issrung. 
Jobban szemügyre véve ıket, belsejükben elmosódott körvonalak árulkodtak arról, melyik 
védıburok kire vár. Az egyik utazóban felismertem a galenaját. 

– Ez… ez… – Nem találtam szavakat. 
– Tartsa meg magának, Bölcs Ember! – szólt jóindulatúan az issrung. – Mások visszaélhetnek 

vele… 
– Mennyi idı telt el? – kérdeztem hitetlenkedve. 
– Talán egy örökkévalóság – borzongatott meg belülrıl a segítım, ám többet nem árult el. 
– Maga is… – megértettem, ez az élmény olyan intimitás, melyet nagyfokú udvariatlanság 

firtatni. Abbahagytam a kíváncsiskodást, és azon töprengtem, lehetek-e még egyszer valaha isten. 
Az ostoba gondolatot fülsértı énekszó szakította félbe, ismeretlen, ritmustalan kántálás. 
Megfordultam. 

– Baaaráááát, Bııııılcs Iiisruuuuung, baaráát, Bıııılcs… – bugyborékolt valaki vontatottan 
a fejemben. 

– Ember! – fejezte be segítıkészen az issrung. – Ismét jól érzi magát, Bölcs Iblydax? 
– Aaeebeeeöür, Oeembeoer, Eeeembeeer – az iblydax harmadszorra végre belıtte a nevem, 

bár addigra legszívesebben kikapcsoltam volna megviselt agyamat –, baaaarááát, Bııllcs 
Eeembeeeeer! 

Nem kapcsolhattam ki, így hát gyorsan behunytam a szemem, és újra kinyitottam: semmi 
változás. Darabokra szaggatott önmagammal álltam szemben. Alul futball labda nagyságú 
szemem pislogott rám. Belıle V-alakban nıtt ki a két kezem, melyek csonka fejemet tartották. 
Hatalmas orr – az én húsos orrom – lengedezett rajta jobbra-balra, más semmi. Az egész 
betetızéseként, az egyik lábammal dárdaként átdöfött felsıtestem egyensúlyozott a fejtetımbıl 
kikandikáló mutatóujjamon, a másik lábam felettük forgott komótosan, mint egy radar. A többi 
hiányzott. 

– Mi ez? – hördültem fel rekedt torokhangon. 
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– Tükörlény – válaszolt egykedvően az issrung. – Sokféleképpen láthatjuk magunkat és a 
világot. A Bölcsek Csarnokában ı alakít ki minket a kristályon keresztül. 

– Én nem ilyen vagyok – szóltam dühösen. 
– Miért, belılem mit csinált ez az ırült sminkes? – A tréfálkozás nem nyugtatott meg. 
– Látom, de nem érdekel! – mondtam még mindig indignálódva. 
Az Iblydax közben folytatta az elviselhetetlen éneklést. 
– …voooalt neekkeeeeem Ibblyydaaauux nıııııım… 
– Nyugodjon már meg, Bölcs Ember, nem akart rosszat a Bölcs Iblydax, csak… 
– Csak? – kérdezetem élesen. 
– Csak… egy kicsit berészecskézett – pöffent két gyorsat az issrung. 
Meghökkentem, aztán kapcsoltam. 
– Részeg? A Bölcs Iblydax beivott, akarom mondani, berészecskézett? – tört ki belılem a 

nevetés. 
– Szokása, azon kívül – megesküdtem volna, hogy társam óvatosan körülnézett –, megbízható 

szövetséges, ha úgy adódik. – A leheletnyi gondolatot alig értettem meg. 
Az iblydax, vagyis az én torz képmásom közben egészen elhalványult; átadta magát a Három 

Dajkának. 
– Nézzük meg a Diplomácia Kertet! – javasolta az issrung. 
Sebesen közeledett egy energiakorong, és eltőnt a Kilátó. A következı pillanatban számos 

bölcset vettem észre a Diplomácia Kertben, ám egy amorf árnyék mindenkit a háttérbe szorított. 
Csak nyugtalan porszemcsék jelezték a helyét, idegen fenyegetés lengte be a Kertet – aztán 
bekapcsolódtam: 

– …így, ha a holnapi beiktatást háborúval kell kezdeni, hát legyen! – üvöltötte az árnyék. İ a 
Bölcs Nergho’rol, árnyéknép – az issrung alig tudott befurakodni a tomboló győlölet mellé, most 
elıször éreztem rajta nyugtalanságot. 

– Valaki meggyalázta a népemet, és most nem mer a bölcsek elé állni! Tudjuk, ki a tettes, 
mégis lapít. Mi, Nergho’rolok megtaláljuk a módját, hogy elégtételt vegyünk, akár vállalja tettét, 
akár nem. 

Halottakat éreztem, vérben fürdı, tőzben égı testeket. Emberek hullottak sikoltozva a kavargó 
árnyékok között. Nem! Humanoidok, majdnem, mint én. Elborzadva néztem a dühöngı 
forgatagot, szinte a diadalmas zene harsogását is hallani véltem a vad mészárlás közepette. 

– Quarapt van. Nergho’rol mond. Quarapt gyaláz. Nergho’rol téved. Quarapt nem. Quarapt 
bátor. Nergho’rol gyülöl. Quarapt nem ért – szakította meg az iszonyatot az elıbb látott lények 
egyike. Csupán apró keze és jellegzetes fejformája mutatta idegen mivoltát. 

– A Bölcs Quarapt meg fogja érteni, ha megtapasztalja népem haragját! – süvöltötte a 
nergho’rol. 

– Quarapt kér. Nergho’rol bizonyít. Nergho’rol hazud. Quarapt tisztesség. 
A Bölcs Nergho’rol megvetıen egy kis aranylemezt hajított középre. A korong halk 

csengéssel landolt, ezzel egy idıben egy film kezdett peregni a fejemben. 
A furcsa lemez az árnyékban lapított, majd fordulni kezdett a kép. A sötétség lassan 

visszahúzódott, a távoli csillagok fényében megcsillant az aranyozott felület, fokonként 
kirajzolva a belevésett rovátkákat. Különbözı hosszúságú vonalak, körök és négyzetek tőntek fel. 
A kamera nyitott, a lapocska beleolvadt az ıt körülvevı stabilizátorok, mőszerek sőrőjébe. 
Parabolaantenna, messzire nyúló érzékelık következtek, és teljessé vált a szerkezet. Elmosódott 
jeleket láttam a tányér távolabbi részén: 

GE. 
Erılködtem, valami hajtott, mindenáron meg kellet tudnom: 
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OY. 
Nem adtam fel, újabb betők élesedtek ki: 
OYAG. 
Harmadszorra, váratlanul felragyogott a név: 
VOYAGER 1. 
A szonda békésen úszott a tejfehér háttér elıtt. A kép váltott, és láthatóvá vált két meztelen 

ember ábrája: egy felemelt karú férfi és egy nı. Meredten néztem az emberpárt, miközben 
halkan, majd egyre erıteljesebben felcsendült Beethoven Ötödik szimfóniája. Az addig némán 
figyelı hallgatóság egyként hördült fel. A zene mindent betöltött, elhozva a távoli Föld üzenetét; 
beleborsóztam a gyönyörőségbe. A zenefolyam áradásával azonban büszkeségem apránként a 
semmibe foszlott szét; ráébredtem a nyomasztó valóságra. 

A szimfónia hirtelen félbeszakadt, és magasra csaptak a felháborodás hangjai. Egymást 
taposva nıttek hatalmasra, és tőntek a semmibe a bölcsek, egytıl-egyig megerısítve a Bölcs 
Nergho’rol vádjait. 

– Csak maguk építenek ilyen szerkezeteket, Bölcs Quarapt. Már régóta sejtettem, hogy 
készülnek valamire, de ez a szörnyő gyalázat nem marad megtorlás nélkül. A Három Dajka sem 
kérdıjelezheti meg a quarapt tisztítást! – bömbölte a nergho’rol. 

– Quarapt nem épít. Quarapt nem ért. Quarapt szeret. Quarapt béke. Quarapt nép sír. Quarapt 
hinni. 

Bölcs Quarapt kétségbeesése a „tisztításnál”-nál lett igazán szívbemarkoló. Nem bírtam 
tovább – szólnom kell! 

Maradjon csendben! A quarapton úgysem segíthet – nem tudtam honnan jött, nem tudtam mi 
módon, de az issrung fogva tartott. 

– De mi küldtük! Hát nem látják, én vagyok rajta, mi emberek vagyunk rajta. Beethoven csak 
zene! Nem bánthatják a Bölcs Quarapt-ot! Félreértés az egész! – kapálóztam, csakhogy a bilincs 
nem engedett. 

Neeeeüm. Neeeeem laaááátjáák. Gooonndooóóóljoouoon a néééépéééééreeee. 
– Quarapt nem bánt. Quarapt véd nép. Quarapt ártatlan – erısködött reménytelenül a magára 

maradt Bölcs Quarapt. 
Az issrung szorítása enyhült, némán álltam. Szólnom kellett volna, és már szólhattam volna, 

de a félelem lakatot tett a számra. Megbénítottak az istenként és emberként látott pusztulás képei. 
Átkoztam a Három Dajkát, akitıl ezt az örökséget kaptam. Magához édesgetett, megmutatta 
fényességét, és mielıtt eltaszított, rám ruházta az ı felelısségét. 

A quaraptok pusztulását. 
Vagy az emberét. 
Csak álltam… 
 
 
– Kinek a jövıjét választhattam volna, Ítélkezı? 


