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A pillangó-effektus elmélete szerint, ha egy pillangó megrebbenti szárnyát 
Pekingben, az akár tornádót is gerjeszthet Amerikában. Világunkban minden 
mindennel összefügg, minden cselekedetünk alapjában változtathatja meg a 
jövıt. Még elképzelni is rémes, mi lenne, ha valaki képes lenne a múltunkat 
megváltoztatni - ez kiszámíthatatlan következménnyel járna jelenünkre nézve... 
 
 
 
 

Kovács Ákos 
 

Illango prefektus 
 
 

 „Egy angyal megbillenti a szárnyát az  
égben, és Tokióra lecsap egy tájfun.” 

(Robert Illango) 

 
1. Az ablakcsere 
2010. március 
 
Calvin Butterfly gondolataiba merülve baktatott haza a jéghideg kora tavaszi délutánon. 

Kedélyállapotát hően tükrözte a komor felhık árnyába burkolózó fagyos világ, amely november végi 
hangulatával nagyon távolinak láttatta a közelgı tavaszt. Az utóbbi idıben egyre inkább úrrá lett rajta 
a kétségbeesés, ha eszébe ötlött jelenlegi élete, és a várható, cseppet sem bíztató jövı, ahol számára 
nem terem semmi, csak ez a posvány. Negyven éves koromra elértem, hogy ott tartok, ahol tizenkilenc 
évesen. Egy unalmas könyvelıi állás „alig” fizetéssel, harminc négyzetméter egy harmadik emeleti 
lerobbant bérházban, ahol az ablakot is saját pénzbıl kellett kicseréltetnem, és a szokásos esti 
magány. Szép? Ez az önsajnálattal telített, depresszióba hajló agymunka – az alatt a fél óra alatt, míg 
hazagyalogolt – most már mindennap a felszínre tört, meghatározva ezzel a délután hátralévı részét. 
Mégis inkább az egyedüllétet és a plusz félórát választotta hazáig, mint az öt-tízperces szorongást a 
tömött buszon. 

Calvin győlölte az otthoni délutánokat, az estékrıl nem is beszélve. Irigyelte azokat, akik az 
Internettel éjszakákat képesek eltölteni. Neki bıven elég volt a munkahelyi monoton adatbevitel, 
otthonra ezt nem kívánta. A televízió maradt az egyetlen megbízható barátja, ma is ez várt rá, és a 
vacsora mellé egy vagy két üveg sör. Esetleg folytatja a két napja ötlethiány miatt félbehagyott 
kisregényét, amihez munkaidıben sikerült kigondolni egy frappáns folytatást. 

És ott van az ablaktisztítás, ötlött hirtelen az eszébe. 
Fél évig rágódott a problémán, hogy nagy nehezen összekuporgatott pénzét, mire költse el. Sok 

csábító lehetıséget hagyott veszni a racionalitás érdekében, amikor az ablakcsere mellett döntött. 
Átfagyoskodott ismét egy telet, de most már megelégelte a réseken süvítı huzatot és az egekig szökı 
főtésszámlát. Március lévén lassan végéhez közeledett a főtési szezon, mégis elkezdte böngészni a 
hirdetéseket a megfelelı ajánlatot keresve. Az elsı napon hümmögött az árak láttán, a másodikon 
kétségbeesett, a harmadikon nem akart hinni a szemének: végre ráköszönt a szerencse. A „Jövı 
Fénye” nevő vállalkozás eldugott kis hirdetésében csak harmadannyiba került az egész munka, mint az 
addig átnézett ajánlatokban. Ráadásul a cég neve éppen megegyezett azzal a címmel, amit leendı 
írásának szándékozott adni. Mindezt szerencsés jelnek tekintette, és nem tétovázott. 

Tegnap meg is érkeztek a szerelık, s ez egy nap szabadságába került, de nem bánta; minél elıbb 
túl akart esni a hercehurcán. Az elsı megdöbbenés után, melyet az ajtóban álló teljesen egyforma 
ikerpár okozott, flottul ment minden. Az ikrek nekiálltak a munkának, Calvin pedig kizárva tudatából 
a szállongó port és a munka zaját, folytatta megkezdett kisregényét, hagyva a mestereket érvényesülni. 
Ósdi, szalagos írógépen pötyögött, és mivel csak magának szánta a mővet, nem számított, ha egy-két 
bető elmosódottabb lett. A fiúk délutánra meg is voltak a cserével, távozáskor szinte barátokként 
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váltak el egymástól, bár mosolyuk szélességét a kapott borravaló nagymértékben megnövelte. 
Butterfly elégedetten szemlélte az új nyílászárókat, és elhatározta, hogy a takarítást holnapra halasztja. 

Tehát mára. Nem repesett a rá váró munkától. 
Befordult a sarkon a célegyenesbe; innen már csak húsz méterre lakott. A járdaszélen darus 

kocsi vesztegelt, az utca csendjét a daru zúgása törte meg, kosarában egy didergı embert emelve a 
magasba. Oldalt a kapcsolótáblánál egy kollégája igazgatta az emelıkarokat. 

– Jó napot! Kiégett a lámpa? – kérdezte a darukezelıt. 
– Nem – felelt a munkás le nem véve a szemét a magasból – az egész kerületben kicseréljük az 

égıket, ezek az újak energiatakarékosabb izzók. Narancsságra fényük lesz. 
– Aha, kösz! – morogta Calvin, és tovább ment. 
Otthon gyorsan evett egy keveset, miközben elolvasta az újságot. Ezt követıen, hogy minél 

elıbb túl legyen a dolgon, nekiállt az ablakkereteket és az üveget fényesre vakarászni. Nemsokára 
feltőnt vele egy magasságban a darus kocsi kosara, benne a szerelıvel. Calvin bátortalanul intett neki, 
a munkás visszavigyorgott, és mindketten folytatták a munkájukat. Az ablaktisztítás kissé elhúzódott, 
de már csak a felmosás volt hátra, és Calvin nagyon várta, hogy lerogyhasson a tévé elé, kezében egy 
üveg sörrel. Ránézett az asztalon pöffeszkedı ısi írógépre, és rövid töprengés után döntött: írással ma 
nem foglalkozik. 

Végre elérkezett a pihenés ideje is. A takarításnak köszönhetıen eddigi pocsék hangulata a 
fáradtság fátyla mögé húzódott, teret engedve a jól végzett munka derőjének. Vitán felül állt, hogy 
nem csinált rossz vásárt. 

Kivette a hőtıbıl a sört, leült a tévé elé, és nézni kezdte a szokásos sorozatot. Rövid idı után el-
elbóbiskolt, és csak a záró képsorokra tért magához teljesen. Az utcai félhomály beszivárogott a 
lakásba, a szoba sötétjét bántóan törte meg a tévébıl áradó reklámok villódzó fénye. 

Calvin feltápászkodott, hogy leengedje a redınyt, amikor narancsszínő fény áradt a szobába. 
Meghökkent, majd megértette. Bekapcsolták az utcai lámpákat, furcsa a megszokott fehér után. 
Közelebb lépett az ablakhoz, kíváncsian bámulta a szokatlan színhatást. 

Megborzongott! 
A fájdalom váratlanul tört rá. Ismeretlen erı szorította össze, nem kapott levegıt. Mellkasában 

erıs lüktetést érzett, karján meredten álltak a szırszálak. Szédülni kezdett, teste mintha csigavonalban 
megcsavarodott volna saját maga körül, majd valami hirtelen ezerfelé szakította, és eltőnt a világ… 

 
 
 
2. ILLANGO Prefektus 
2765. július 
 
Calvin Butterfly egy fülkében találta magát. A földön feküdt, felette olyan trónus állt, mely egy 

királynak is becsületére vált volna. Cellája falai szürkére voltak festve, a szemközti oldal kivételével, 
ahol ajtót vélt felfedezni; azon túl elmosódott alakok mozogtak. Nyögdécselve felállt. Fejmagasságban 
egy táblát vett észre. Olvasni kezdte: 

 
ILLANGO Prefektus 
Mindent rendbe hozhat! Mindent kipróbálhat! Nálunk nincs rossz döntés! Az ILLANGO 

Prefektus biztosítja Önnek a bátor élet lehetıségét. 
Tudnivalók: 
1. A szolgáltatást mindenki csak saját felelısségére veheti igénybe. 
2. Az esetleges egészségkárosodásért a Prefektus felelısséget nem vállal. 
3. Egy indítóhelyet egyszerre csak egy személy használhat. 
4. Visszaérkezéskor a karszalag lecsatolása automatikusan nyitja az ajtót. 
5. A változások a nyilvántartó rendszerben kizárólag a hatóság számára hozzáférhetıek. 
6. A szolgáltatást külön engedély nélkül csak regisztrált ügyfelek vehetik igénybe. 
FIGYELEM! 
Mások sorsának figyelmen kívül hagyása azonnali ledermesztést von maga után! 
A ledermesztettek kiiktatásáról az ILLANGO Prefektus jogosult dönteni! 
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„Minden embernek elidegeníthetetlen joga [érvényes regisztráció birtokában] cselekedeteit, 
idıtıl-helytıl függetlenül, saját boldogulása érdekében módosítani, amennyiben ezen beavatkozás 
semmilyen formában nem befolyásolja más emberek múlt, jelen avagy jövıbeni sorsát.” Részlet a 
Világkormány 2562. évben elfogadott Alkotmányából. 

 
A szövegbıl nem sok mindent értett, de nem is próbálta kibogozni az értelmét. Tekintetét 

mágnesként vonzotta az évszám, ami képzeletében már az egész fülkét betöltve lüktetett: 2562. 
Mellkasában dörömbölı szíve egyre erısebben és szabálytalanabbul dolgozott. Valami nagyon nem 
volt rendjén. Óvatosan az ajtóhoz lépett, ahonnan hangok szőrıdtek be hozzá. 

– Nekem aztán szajkózhatják, hogy jobb lesz az életet, Mr. Illango. Én már nem hiszek a 
politikusoknak! Amióta eltörölték a választásokat azzal érvelve, hogy a nagy tömegek szavazatai 
statisztikailag 80 %-os biztonsággal rossz döntést eredményeznek, számomra a Világkormány is 
leszerepelt! 

– Will, már több mint kétszáz éve így megy – hallott Calvin egy atyáskodó basszust. – Te is 
tudod, hogy most már a képzettség számít a vezetésben, nem az emberekre gyakorolt szimpátia. Csak 
a Központi Remény-alapítvány legjobb diákjai kerülhetnek a hatalom közelébe, ez garancia a 
Világkormány minıségére. Nincsenek választások, és? Itt vannak helyette a Prefektusok. Te sem 
tagadhatod, hogy ez sokkal nagyobb szabadságot ad, mint holmi választójog. Ha nem így lenne, nem 
jönnél ide! 

– Igen, Mr. Illango, a Prefektus jó dolog, de a Prefektusokat aránylag kevesen használják, és a 
Világkormány ellenırz… 

– Elég legyen, Will, hagyjuk a politikát az arra érdemeseknek! – csattant fel az Illango nevezető. 
Érzıdött a hangján, hogy Willnek sikerült berepeszteni sarkával azt a vékony jeget, amin eddig 
táncolt. Calvin nem sejthette, hogy a hang gazdája a Prefektusban elfoglalt vezetı pozíciója által 
emberek, és sorsok felett dönthetett belátása szerint, a Világkormány hathatós támogatásával. E 
hatalom megkérdıjelezése nem képezhette vita tárgyát. 

– Igen, Mr. Illango, akkor indulnék is – visszakozott Will. 
– Rendben – enyhült meg Illango hangja –, menj az egyessel! 
A társalgás abbamaradt. Calvin lépéseket hallott, majd hirtelen elhúzódott az ajtó, és szembe 

találta magát Will-lel. Kimeredt szemmel bámulták egymást egy másodpercig. 
– Mr. Illango! Mr. Illango! Itt van egy jöttment! – kezdett kiabálni Will. 
– Jöttment? Kísérd ide, Will! – hallatszott a határozott utasítás. 
Calvin félve kilépett a fülkébıl, és tátott szájjal szemügyre vette a környezetét. 
Hatalmas, futballpálya nagyságú termet látott, irdatlan magassággal. A közeli bejárat felett 

ugyanaz a felirat díszelgett, amit korábban elolvasott, ám sokkal nagyobb és elegánsabb kivitelben; 
rendeltetésének tökéletesen megfelelt, nem lehetett nem észrevenni. A berendezési tárgyak a fényőzés 
és hatalom érzetét keltették. Az ajtó mellett két méter magasban bírói emelvényhez hasonló pulpitus 
terpeszkedett, mögötte egy kopaszodó, ötven év körüli alak ücsörgött, kíváncsian méregetve a 
jövevényt. Calvin fülkéje az elsı volt a sorban, amit több tucat hasonló egység követett. A terem 
túloldalán kissé másfajta, ember formájú „buborékok” álltak, nemcsak egymás mellett, hanem egymás 
felett is, betapétázva az egész oldalt. Calvin a bejárattól balra néhány biztonsági embert látott, 
egyébként nyugalom honolt a helységben. 

Will tizenkilenc év körüli szıke, rövid hajú, szemüveges fiú volt, tenyérbe mászó képpel, az a 
típus, akit elsıként szoktak kiközösíteni az osztálytársak. 

– Jöjjön – intett a fiú hanyagul, majd szemüvegét a nyakába ejtette. Nagyon furcsa, inkább 
hegesztıszemüvegre emlékeztetı darab volt. 

Calvin tétován követte. 
– Üdvözlöm, idegen! Robert Illango vagyok, az ILLANGO Prefektus igazgatója. Önben kit 

tisztelhetünk? – köszöntötte barátságosan a magasból az igazgató. 
– Calvin Butterfly – szólat meg végre suttogva. – Hol va… 
Illango nem hagyta érvényesülni. 
– Butterfly? Milyen érdekes – kuncogott a fınök. – A legfontosabb, hogy nyugodjon meg. Néha 

elıfordul ilyen malır, de biztosíthatom, mindent rendbe fogunk hozni. Kérem, ne lepıdjön meg azon, 
amit most mondani fogok. Mr. Butterfly, tudnia kell, hogy 2765-öt írunk, és véletlenül került ide. 
Melyik világból érkezett? 
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– Tessék? – egy szót sem értett. Még hogy ne lepıdjek meg! 
– Milyen évet írtak az Ön világában? – kérdezte türelmesen Illango. 
– 2010 – tért magához kissé Calvin. – Amit az elıbb mondott, igaz? 2765? 
Mr. Illango bólintott. Élvezte a jöttmentek reakcióit. 
– Ahol Ön most van, mint már mondtam, a bostoni ILLANGO Prefektus, aminek feladata 

megadni a lehetıséget ügyfeleinknek, az alkotmányban biztosított boldoguláshoz. Mi bárkit elviszünk 
eddigi életének egy általa meghatározott pontjára, és ott úgy alakítja sorsát, ahogy kívánja, persze 
másokat nem zaklatva. Ön rajtunk kívülálló okok miatt került ide. Nem egyedi eset, de semmi baj, 
rögtön visszakapja a régi életét. 

Egy ötlet villant az igazgatóba. A jöttmentek eddig csak felesleges adminisztrációs 
többletmunkát okoztak, elhatározta, hogy kipróbál egy másik lehetıséget. 

– Tudja mit? Ön lehet az elsı jöttment, aki fájdalomdíjként igénybe vehet egy ingyenes 
sorsmódosítást. Eltekintünk a kötelezı regisztrációtól, és ugyanazok a feltételek érvényesek Önre, 
mint másra. Ha van kedve, itt a vissza nem térı alkalom. 

Calvin bénultan állt. Agya próbálta rendszerezni az érthetı – ebbıl minimális volt –, és az 
érthetetlen információhalmazt, kevés sikerrel. 

– Nem nagyon értem – nyögte végül. 
– Mit nem ért? – türelmetlenkedett Will. – Én most indulok, és három évvel ezelıtt 

megpróbálok jobb vizsgaeredményt elérni a suliban; ha sikerül, a változást Mr. Illangoék eltárolják az 
adatbázisukban, és újra megpróbálhatom az egyetemet. Nézze, kell két karkötı, ez a szemüveg, beülök 
az egyesbe, és kész. 

Calvin rápillantott a Will mindkét alkarját borító széles narancssárga szalagra, majd újra 
megbámulta a furcsa szemvédıt. A szıke fiú feltette, majd hangos „Viszlát Mr. Illango!” felkiáltással 
elindult az egyes kabin felé, és eltőnt az automatikusan záródó ajtó mögött. Kisvártatva halk zúgás 
hallatszott, majd csend lett. 

– Elment?  
– El –mosolyogott Illango. 
Calvin kezdte pedzegetni a dolgokat, és eszébe jutott Rita Boyer. Ahogy rágondolt, azonnal 

érezte a semmihez sem fogható bizsergést, amit a régen látott lány emléke váltott ki belıle. A 
kilencvenes detroiti fesztivállal egybekötött kisállatvásár – ahol Rita az iskolai tánckarral lépett fel – 
kínálta az igazi lehetıséget, a régóta vágyott lány megszerzésére. Utólag tudta meg, hogy Rita nyitott 
volt a dologra. İ mondvacsinált indokkal, a többiek szerint gyávaságból otthon maradt, a lány mással 
feküdt le, az osztály egy évig rajta röhögött. A „nagy állat nem mehet kisállatvásárra” szlogen sokáig 
elkísérte. Csábítónak tőnt az ajánlat a régi kielégületlenség orvoslására, bár hiúsági szempontok is 
felszínre törtek. Nem tudta mitévı legyen. 

Ekkor négy egyenruhás győrőjében egy ismeretlen nı érkezett a Prefektus épületébe. 
Szemlátomást ırizetben volt, kezét elöl egy láthatatlan erı fogta össze, mintha bilincsen lenne. A 
hosszú hajú, széparcú fiatal nıt az ırök Robert Illango emelvénye elé terelték. Ott megállt, és 
nyugodtan felnézett a magasban ülı férfira. 

A fogdmegek fınöke jelentett. 
– Uram, ez itt Charlotte Parker. Ellenállást tanúsított, ezért egyes szintő kábítást alkalmaztunk. 

Központi riasztást kaptunk, hogy 2761. február 12-i dátummal igénybe vett egy sorsmódosítást, amely 
keretében légvasúton meglátogatta nagynénjét. A döntése, mely szerint bepótolja az egykor 
elmulasztott látogatást, vezetett a tavalyi Tőzhányó-futamon bekövetkezı tömegszerencsétlenséghez. 
Bár Parkernek a futam létezésérıl nem volt tudomása, a felelıssége elvitathatatlan. A részleteket 
átküldtük Önnek, Parker-A45L95129 számon. 

Mr. Illango kedvessége abban a pillanatban szertefoszlott. Szúrós szemmel maga elé meredt, 
ahol Calvin szerint kijelzık lehettek elhelyezve, és gombokat nyomkodott. 

Várakozásteljes csend volt, amíg az igazgató dolgozott. Rövid idı után felnézett, arckifejezése 
minden volt, csak barátságos nem. 

– Hadnagy! Ilyen felelıtlen személyeknek nincs helye közöttünk! Az elemzés végéig vigyék a 
dermesztıbe! Sajnálom hölgyem, ismeri a törvényeket – sziszegte látható utálattal. 

Charlotte lesütötte a szemét, nem válaszolt. Calvin észrevette, hogy a nı látszólagos nyugalma 
mögött visszafojtott kétségbeesés tombol. A hadnagy emberei karon ragadták az engedelmes foglyot, 
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és a túloldali ember formájú mőanyag búrákhoz kísérték. Az egyiknek felnyílt a teteje, Charlotte 
Parker belépett, az ırök matattak körülötte, majd a fedél visszacsukódott. 

– Ez… mi volt? – kérdezte a zavartan tébláboló Calvin. 
– Bőnözı – felelt undorodva Illango –, az ilyenektıl kell megóvni társadalmunkat. 
– Mi volt a bőne? – értetlenkedett. 
– Hallhatta! Az, hogy elutazott a nagynénjéhez! 
Butterfly fogódzót keresett az érthetetlen társalgáshoz. 
– És? 
Mr. Illango mosolyogva tárta szét a kezét. 
– Ennyi. Ezzel olyan láncreakciót indított el, ami mások sorsának felelıtlen befolyásolásává 

változott. Gondoljon bele, Calvin, Ön sem szeretné, ha egy ismeretlen ember meggondolatlansága 
miatt törne el bokája. 

Calvin hevesen rázta a fejét. 
– Nem, még szép, hogy nem! És… Hmm… Mi fog történni vele? 
Illango egy pillanatig eltöprengett, adjon-e felvilágosítást. 
– Azokban a kapszulákban a gyanúsítottak mélydermedésben vannak. Elsı körben mindenki 

idekerül. A dermesztés lényegében tetszhalott állapot, ám innen vissza tudunk hozni bárkit. Ezt 
követıen a számítógép elemzi a kialakult helyzetet, és dönt a kiiktatás szükségességérıl, megelızve 
ezzel a további veszélyeztetést. Akik elkerülik a kiiktatást, mélydermedésben maradnak, és a 
tízévenként esedékes felülvizsgálatkor esetleg visszatérhetnek a többiek közé. İk mind erre várnak – 
mutatott a „buborékok” borította falra. 

Mr. Illango villámgyors számvetést készített magában, és büszkén nyugtázta, hogy eddig csak 
egy alkalommal hoztak vissza valakit a mélydermedésbıl; az is csak a rendszer próbaüzeme alatt 
történt. Nagyon régi „bérlıik” is voltak már. Tehát a Prefektus jól teljesít. 

– Á! Meg is jött a Parker elemzés, ez gyors volt – örvendezett Illango. 
Figyelmesen böngészte az adatokat. Elégedetten megnyomott egy gombot, Charlotte Parker 

börtönébıl sziszegés tört elı, a búra elhomályosodott, majd csend lett. Az emelıszerkezet a föld alá 
süllyesztette a nı egységét, s a helyére másik ereszkedett le, baljós várakozásba kezdve. 

– Kész! – Illango szinte ragyogott. – Nem fog több gondot okozni. Tehát, Calvin Butterfly, 
kihasználja nagylelkő ajánlatunkat? 

Calvin nem fogta fel a látottakat. Roppant zavart volt, de a vágy gyızött a józanész felett. 
– A… azt hiszem, igen. 1990 nyarán lemaradtam egy állatvásárról Detroitban. Oda szívesen 

elmennék. 
Illango pötyögött valamit az asztallapon. Az emelvény alján kinyílt egy ablak feltárva egy 

szemüveget és két narancssárga karvédıt. 
– Vegye fel a kiegészítıket, Mr. Butterfly, azután menjen a második kabinhoz. Igen, ott Will 

fülkéje mellett, üljön be, és várjon. Kellemes utat! 
Calvin beöltözött, majd bizonytalanul elindult a megadott irányba. 
Pár lépés után összegörnyedt, emberfeletti kínok törtek rá.  
Fejét erılködve visszafordította a bejárat felé. Az igazgató a Prefektussal együtt kezdett 

darabokra hullani, egyik pillanatban a szeme elé zsugorodott össze, majd a messzeségbe tágult ki az 
egész világ. A pulzálással egyidıben Calvin tudatában az építıkövek óriási csattanással szakadtak le: 
elıször az igazgató felsıteste lett az enyészeté, jeges, fénytelen őrt hagyva maga után, majd a falak 
tőntek a semmibe. A kapszulák különálló mozaikokként sebes forgásba kezdtek, helyükre egy kopott 
asztal tört be valahonnan, amit Illango nevetı feje robbantott szét. Fejtetın lebegı régi írógép töltötte 
be a mindenséget, a billentyők önállóan kopogtak ragyogó betőket. 

A J Ö V İ F É N Y E ! 
Minden bető egy-egy Charlotte Parkerré alakulva zokogott szívbe markolóan, Calvin velük 

együtt sírt, térden állva. 
Könnyein át elmosódva látta, hogy egy sötét szobában hever ismerıs tárgyakkal körülvéve. 

Zihálva, erıtlen karjaira támaszkodva felnézett, szájából nyál csorgott a padlóra. Gyenge, narancssárga 
villódzás hatolt a szemébe kívülrıl, elektrosztatikus pattogások kíséretében. 

A következı másodpercre ismét a Prefektus vette át az uralmat: „az ilyenektıl kell megóvni 
társadalmunkat” bömbölte egy távoli hang, „itt van egy jöttment” visított Will dobhártyaszaggatóan. 

Újfent félhomály. A kinti villódzás elhalványult, egyetlen pillanatra sötét lett. 
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Calvin az ablak elıtt térdelt remegve. Üres tekintettel meredt a semmibe, szemébıl hiányzott az 
értelem szikrája. 

Hangos pattanás után erıs narancsfény áradt be mindent elborítva. 
Tudata váratlanul kitisztult. Arca elıtt átlátszó mőanyag búra húzódott néhány centiméterre az 

orrától. A burok folytatódott végig a teste mentén, jobb oldalán fenyegetı tüskék meredeztek felé. 
Kezeit, lábait ismeretlen erı tartotta fogságban, izmai nem engedelmeskedtek akaratának. Szeme 
sarkából látta, hogy mellette egy hasonló búra ıriz egy elmosódott alakot. 

TE JÓ ISTEN! Ezek a kapszulák! Errıl beszélt Illango! 
Rángatózni, menekülni akart, ám mozdulni sem tudott; úgy érezte teli torokból üvölt segítségért, 

de egy nyikkanás sem jött ki a száján. Charlotte Parker kiiktatása jelent meg elıtte, a félelem szinte 
megırjítette. MEG FOGOK HALNI! Segítség! 

Hangos sziszegéssel felemelkedett a búra teteje, a Prefektus rendfenntartói állták körbe. 
Észrevettek! A megkönnyebbülés leírhatatlan volt, szinte sírt örömében. 
Az ırök állítottak valamit a cellája oldalán, és a szorítás engedett. Calvin tehetetlenül kibukott 

az egyenruhások közé. Elkapták, és szoros győrőben az emelvényen trónoló Mr. Illangohoz 
támogatták. 

Calvin agyát ködbe burkolta a megmenekülés öröme, nem vette észre Illango és az elıtte álló 
ismeretlen férfi tekintetébıl áradó fenyegetést. 

– Mr. Illango! Hál’ istennek! Azt hittem… 
– Hadnagy! Tegyék vissza rá a bilincset! – csattant fel az igazgató. 
Egy mozdulat, a keze ismét bilincsben volt. Calvin felsikoltott. 
– Mr. Illango! Én vagyok, Calvin Butterfly! Ez valami tévedés! 
Illango arckifejezése nem sok jót ígért. 
– Csend! Büszke lehet Butterfly, maga a második, aki elhagyhatott egy kapszulát. Hadnagy, 

vegyék el tıle a kiegészítıt! Több ilyen hanyagságot nem akarok látni! 
– Igen, uram! Elnézést, uram! 
Calvin ekkor vette észre a nyakában lógó szemüveget. 
– De, uram, nem értem, én nem csináltam semmit – dadogott. 
Az egyik ır lecsatolta, majd odaadta az igazgatónak. 
– Nem emlékszik. A dermesztés hatása – vetette közbe a hadnagy. 
Illango megrázta a kezében lévı szemüveget, és komoran szólt. 
– E miatt tért magához a dermesztésbıl. Nem baj, legalább szembenézhet az áldozat apjával. Ez 

az úr itt mellettem – mutatott az ismeretlenre –, Arthur Storm. Panaszt tett, miszerint Ön 1990-ben a 
detroiti kisállatvásáron a barátnıjének vett egy papagájt, ennek következményeként veszítette el 
tizenöt éves lányát egy tengeri kiránduláson három napja. 

Az igazgató felugrott, öklével a pulpitusra csapva. 
– Mégis mit képzelt?! – üvöltötte teli torokból. – Mi szívességet teszünk magának, erre 

szándékosan egy gyermek halálát okozza? Azt hitte megússza? Az ilyen ocsmány gyilkosoknak nem 
fogunk megkegyelmezni! 

A félelem hatására Butterfly akaratlanul is ellentámadásba ment át. 
 – Maga nem tudja, mit beszél! Soha nem vettem papagájt, de ha úgy is lenne, az még nem bőn 

egy normális társadalomban. Nevetséges! Honnan tudhatnám, mi fog történni, ha veszek egy 
nyomorult madarat? 

Az igazgató a bejárat fölé mutatott, és fennhangon olvasta. 
– „semmilyen formában nem befolyásolja más emberek múlt, jelen, avagy jövıbeni sorsát”, 

gondolom, tud olvasni „mások sorsának figyelmen kívül hagyása azonnali ledermesztést von maga 
után”, ezek nem véletlenül vannak kiírva. Aki nem tudja felmérni a következményeket, kerülje el a 
Prefektust, és elégedjen meg isten irányításával, ne veszélyeztesse mások életét. Errıl szól egy 
normális társadalom! 

– Felmérni??? Hogyan vállalhatnék felelısséget egy 1990-ben vett papagájért? – majdnem 
elbıgte magát a tehetetlenségtıl. – Uram, az a kislány most halt meg. Több száz évvel késıbb! Ki tud 
ilyent felmérni? 

– Nem könnyő – ismerte el az igazgató –, megfelelı képzettség kell hozzá, kevés ember tudja 
elsajátítani. De honnan tudhatná ezt egy jöttment?! Azt képzelte záróra miatt vannak itt ilyen kevesen? 

Az ırök felröhögtek. Szívbıl győlölte mindet. 
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A hadnagy értetlenül vonta össze a szemöldökét. 
– Uram, ellenırizte valaki a gyanúsított regisztrációját? Kitıl kaphatott engedélyt egy jöttment? 
Mintha egy halvány reménysugár derengett volna fel a távolban. Mielıtt Calvin 

meglovagolhatta volna az elızı mondat nyújtotta lehetıséget, Illango kegyetlenül lecsapott. 
– Fogja be a száját, hadnagy! Esetleg felvegyük a szolgálati lapjára ezt a szemüveg dolgot? 
– Nem szeretném, uram – alázkodott meg a tiszt. 
Robert Illango felállva szónokolt, mint a megtestesült végzet. 
– Épesző ember csak akkor avatkozik az égiek dolgába, ha tudja mit tesz! A vakok az elıre 

megírt úton járnak, az ı sorsuk az Úr sorsa, számukra nem adatik meg a látás képessége, hogy 
biztonságosan irányítsák önmagukat. Csakis a látók tudják felelısséggel kiváltani a mindenhatót, ezért 
az ı privilégiumuk a sorsmódosítás igénybevétele. A Prefektus megadja a javítás lehetıségét, de csak 
azoknak, akik értik a szándék és következmény mindent átfogó hálóját. A szabályok nem ismerete 
nem mentesít a felelısség alól. A bőnözık odakerülnek a megérdemelt helyükre. 

Gonosz arckifejezéssel mutatott a kapszulákra. 
– Ön sem lesz kivétel, Butterfly! – harsogta. 
A torz színpadiasság más esetben nevetésre ingerelte volna Calvint, most elborzadva állt. 

Lenézett láthatatlan bilincsbe szorított kezére, és kezdett rátörni a hisztéria. Most értette meg, hogy 
ebben a világban senkire nem számíthat. Könyörgésbe menekült. 

– Mr. Illango, kérem! Engedjen el, esküszöm, én senkinek nem akartam ártani. 
– Nem kellett volna idejönnie. Vigyék a dermesztıbe! Az elemzés majd eldönti, kiiktatjuk-e 

vagy sem. 
Calvint elkapta a pánik. 
– Engedjenek el, én nem akartam idejönni! – rúgkapált, miközben az ırök a nyitott búra felé 

cipelték. 
– Fogadja részvétem, Mr. Storm – hallotta Illango távolodó hangját. 
– Segítség! Segítség! 
Sikerült kitépnie magát az ırök kezébıl. Üvöltve menekült, de elbotlott. Üldözıi utolérték, 

rávetették magukat… 
…Calvin a földön fekve harcolt a félhomályban. Csapott egyet a jobb kezével, telibe találva a 

szekrény oldalát. 
– Áááá – ordított fel az éles fájdalomtól. Lüktetı keze magához térítette. Egész teste 

izzadtságban fürdött, ruhája rácsavarodva fojtogatta. Még látta, amint a kihunyó utcai lámpa végképp 
megadja magát a reggeli napfény parancsának, majd zokogva kezébe temette az arcát. 

Az ébredı hajnal hangjai tompán szőrıdtek be a szobába.  
 
 
 
3. Szomszédok 
2010. április 
 
 
Mrs. Natasa Graf precízen eligazgatta a függönyt, és hetvenöt éves korát meghazudtoló 

fürgeséggel tipegett vissza öt évvel fiatalabb barátnıjéhez, Mrs. Stewarthoz. Mindketten özvegyek és 
hál’ istennek szomszédok voltak, így különösebb megerıltetés nélkül látogathatták egymást nap, mint 
nap. Erre a délutánra Natasánál hoztak össze egy ötórai teázással egybekötött pletykapartit. 

A két hölgy lételeme a környékbeliek kukkolása volt. Odakészítették kényelmes ülıkéiket az 
ablak elé, és órákon keresztül figyelték az utcát. Az igazi csemegét azonban a boltba járás jelentette, 
ahol úgy szedték össze a különféle információ-morzsákat, mint kutya a bolhákat. Ezt a hadmőveletet 
felváltva hajtották végre, míg egyikük bevásárolt, az otthon maradó sasolt az ablakban, és epekedve 
várta a legfrissebb utcai pletykákat. 

– Ingrid, vegyél még egy kis teasüteményt, holnapra megszárad! 
– Köszönöm, drágám, már nem fér belém több. Inkább teát innék még! 
Mrs. Graf teletöltötte mindkét csészét, és leült barátnıje mellé. 
– Hallottad, hogy a Taylor lányhoz beköltözött az az ügyvéd? – kérdezte Mrs. Stewart. 
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– Szajha! – nyilvánított tömör véleményt Mrs. Graf. – Egy hónapja még az a festı járt oda a 
sárga furgonjával. 

– Nem úgy van! Megtudtam, hogy a festı az özvegy Mrs. Ashton rokona. Tudod, egy szinten 
laknak a Taylor lánnyal. 

Mrs. Graf fölényesen legyintett. 
– Lefogadom, hogy párszor a másik ajtón csengetett be. Nekem elhiheted. 
Mrs. Stewart kimutatott az ablakon. 
– Nézd, Nati! Ott megy az a disznófejő Malcolm. Hogy azt én mennyire utálom! 
– Lehet is. Hallottam, Afrikába járnak nyaralni a sok gusztustalan bennszülött közé. Nem jó 

ember az ilyen, egy se. Ezek hozzák be ide az AIDS-t! 
– Meg a maláriát – kontrázott Mrs. Stewart. 
Mrs. Graf bekapcsolta a rádiót, ami közel annyi évet számlálhatott, mint a gazdája. Egy régi-

régi sanzon áradt halkan a dobozból. A két nı elmélyülten hallgatta a lágy dallamokat, egykori 
fiatalságukon nosztalgiázva. 

A rádió reccsent egyet, majd újra és újra. Mrs. Graf mérgesen lekapcsolta. 
– Gond van a villannyal. Az egész lakásban rossz, a hőtım is leolvad az állandó ki-be 

kapcsolástól. Már szóltam a villanyszerelıknek, holnap délre ígérték, hogy jönnek. Nem szeretem a 
szakembereket, több kárt okoznak, mint hasznot. De majd én résen leszek, nem veszem le róluk a 
szemem. Az ilyenekkel vigyázni kell! 

– Azok jönnek, akik az utcai lámpákat cserélték? – kérdezte Mrs. Stewart. 
– Nem hiszem. Ez maszek, Hilda ismerıse. Az utcai lámpákat valami nagyobb cég cserélte, 

meg is kérdeztem a szerelıt, miért kell ilyen sőrőn cserélni. 
– És? 
– Azt mondta, rossz szállítmányt kaptak. Nem emlékszem már a nevükre, pedig rá volt írva a 

kocsijukra, valamilyen fény vagy ilyesmi – töprengett Mrs. Graf. 
Mrs. Stewart hátradılt a széken, és kacagni kezdett. 
– Emlékszel, hogy rohant a darus kocsi után Butterfly a hatemeletesbıl? 
Mrs. Grafot is elkapta a nevetés. 
– Igen, igen. Egy biciklist is fellökött. 
Mrs. Stewart hirtelen a homlokára csapott. 
– Te jó ég, hogy felejthettem el! Most hallottam, hogy mentık vitték el. 
– A biciklist? 
– Nem. Butterflyt! 
– Butterflyt??? 
– İt! A zöldséges hallotta Gerda Brauntól. Neki az anyja mondta, hogy szerinte Butterfly 

megbolondult. Hallotta kiabálni, amikor elvitték. Állítólag olyanokat ordított, hogy vissza kell mennie, 
meg fogják ölni, és meg akarja menteni magát. Én már régen észrevettem a visszafojtott ırületet a 
szemében. Belezavarodott a magányba. 

Mrs. Graf egyetértıen bólogatott. 
– Hát, aki egy hónap alatt harmadszor cseréltet ablakot, nem is lehet normális. 
Rövid ideig csend volt, majd az utcasarkon feltőnı Mrs. Malcolmot kezdték szapulni. 
 
 


