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Kovács Ákos 
 

Interregnum  
 
 
 

– Köszöntöm kedves nézıinket Tyxii-ez-hdriin-bıl, galaxisunk fıvárosából, ahol válságos 
idıszakot élünk át a most már kínos hosszúságúra nyúló koordinátorválasztás következtében. 
Az eljövendı két nap döntı fontosságú lesz a jövınk szempontjából, mivel a jelenlévı fajok 
képviselıi, ha másban nem is, abban egyetértettek, hogy a koordinátor személyének 
megnevezését immár nem lehet tovább halogatni. Köztudott, amennyiben földi idıszámítás 
szerint május 15-ig, azaz két napon belül nem kerül sor az algaana koordinátor hivatalos 
beiktatására, a 11 476 éve megkötött algaana–dalgtor egyezmény értelmében a két galaxis 
közötti katonai és kereskedelmi csatornák felügyelete teljes egészében a DAR-3 fennhatósága 
alá kerül. Ez pedig, algaana politikusok szerint egyenlı a világunk lassú, de biztos 
bekebelezésével. 

– A nézıink kedvéért ismételjük meg: a dalgtor, a DAR-3 galaxis egyetlen értelmes faja – 
szólt közbe a földi híradás vezetıje. 

– Pontosan. A mi, Algaana néven közismert galaxisunk ellenben huszonöt értelmes fajt 
számlál. Az algaana–dalgtor egyezmény arra az esetre köttetett, ha valamelyik galaxis 
koordinátor nélkül maradna. Ilyen esetben, amennyiben két éven belül nincs konszenzus az 
utódlás kérdésérıl, átmeneti idıszak lép érvénybe; ez, minimum 261 évig, majd ezt követıen 
az új koordinátor kinevezéséig tart. Az átmeneti idıszakban a katonai és kereskedelmi átjárást 
biztosító csatornák felügyeletét a regnáló koordinátor veszi át, jelenesetben a DAR-3 
koordinátora. 

– Tehát, lényegében önként átengedjük a határaink felügyeletét a DAR-3-nak egy 
meghatározott idıre. Ez egy kicsit furcsának tőnik, nem? 

– Földi szemmel kétségkívül… Ám azt is látni kell, hogy az egyezmény a múltban mindkét 
fél érdekeit szolgálta, s mivel közel négyezer éve nem volt hasonló válság, ennek 
felülvizsgálatát, illetve a közös megegyezéssel történı felbontását, egyik részrıl sem 
szorgalmazták. 

– Milyen jogi akadálya van az egyezmény felbontásának avagy hatályon kívül 
helyezésének? – jött a következı kérdés. 

– Ehhez koordinátori szintő konszenzus szükséges, tehát ez az út számunkra járhatatlan. 
Megoldás lehetne még egy, a dalgtor koordinátor által benyújtott önálló kezdeményezés az 
ideiglenes felfüggesztésre, de a DAR-3 által kiadott kommüniké leszögezi, hogy 
mindenképpen megvárják az új algaana koordinátor kinevezését, és vele kívánják az aggályos 
megállapodást felülvizsgálni. Ez lényegében – a szőkös határidı miatt – elırevetíti, hogy a 
szomszédunknak nem érdeke, és nem is szándékozik kihátrálni ebbıl a számára elınyösnek 
tőnı egyezménybıl. 

– Egy utolsó kérdés: Meloy elnök úr Tyxii-ez-hdriin-be utazott a huszonötök holnapi 
ülésére. Várható-e áttörés az utódlás kérdésében, illetve milyen szerepe lehet ebben Meloy 
elnök úrnak? 

– Minden faj megerısítette abbéli szándékát, hogy Algaana koordinátorát május 15-ig 
megnevezik, és azonnal be is iktatják. Ezt azonban erısen megkérdıjelezik a háttérben 
húzódó hatalmi csatározások. Meloy elnök úrnak, egy újonnan csatlakozott faj elnökeként a 
sikeres bemutatkozáson és a leadott szavazatán túl, komolyabb szerepe nem valószínősíthetı. 

– Kraig Lombard, Tyxii-ez-hdriin, köszönjük… 
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Odaléptem, kikapcsoltam a készüléket, és a vendégem felé fordultam. İ növekedni kezdett 
bennem, eltöltötte egész lényemet, majd mielıtt szétfeszített volna, pillanatok alatt apró 
ponttá zsugorodott, és mintha sosem lett volna, eltőnt, ezt hagyva hátra: 

– Tudtuk, hogy nem lesz egyszerő – lezsibbadtam, ezt sosem fogom megszokni. 
A válasz már könnyebben ment, most én költöztem át a szomszédomba egy villanásnyi 

idıre: 
– Hát, nem… az összes hírmősorban ugyanez megy. Láthatja ön is, az algaana politikusok 

pontosan tudják, mennyire idejétmúlt és aggályos ez az egyezmény. Nagyon szívesen 
kihátrálnának ebbıl az egérfogóból, és ennek csak egy módja van; mindent meg fognak tenni 
a beiktatásért. 

– Korábban nem kapálóztak ennyire – bólogatott gúnyosan a dalgtor. 
– Ez érthetı, amikor megkötötték mindkét félnek elınyös volt, most viszont már régen 

nincs közös ellenség. Önök egy galaxis, egy nép; az utódlást mindig megoldották egy 
bábkormánnyal, ha szorult a hurok. Ám mi képtelenek leszünk ilyen rövid idı alatt 
eredményre jutni. 

– A lehetıség fennáll, ezért kérjük az ön segítségét – a dalgtor távozáshoz készülıdött. – 
Holnap még beszélgetünk, elnök úr. 

Magamra maradtam kusza gondolataimmal. 
 

*** 
 
–… xii-ez-hdriin-bıl Kraig Lombard tájékoztat bennünket a legfrissebb fejleményekrıl. 
– Jó estét kívánok! Nem várt fordulat következett be a huszonötök ma délelıtti ülésén, 

melynek következtében az utolsó napon elnökünkre, Mr. Jerrod Meloy-ra hárulhat a feladat, 
hogy szavazatával ilyen vagy olyan irányba lendítse galaxisunk megrekedt szekerét. 
Legalábbis ez körvonalazódik a nergho’rol–ordewena vita kiújulásával. A politikai elemzık 
korábbi megállapításai igazolódni látszanak, melyek szerint a féléve ordewena 
kezdeményezésre, hathatós nergho’rol támogatással kikényszerített „Közös jövı” nyilatkozat 
a porond megtisztítására alkalmasnak bizonyult, ám tekintettel a mélyen gyökeredzı 
nergho’rol–ordewena ellentétre, egy közös koordinátor elfogadására e manıver is kevés lesz. 

– Az úgynevezett nergho’rol–ordewena paktumról van szó – vetette közbe a stúdió. 
– Így van – válaszolt Lombard. 
– Röviden, mi a „Közös jövı” lényege? 
– Mind a huszonöt faj hitet tett amellett, hogy jelenleg csak nergho’rol vagy ordewena 

vezetés alkalmas az Algaana galaxis irányítására, így más nem száll versenybe a koordinátori 
címért. A „Közös jövı” hozta elérhetı közelségbe a határidı elıtti megegyezés lehetıségét. A 
mai napon azonban négy faj váratlanul bejelentette tartózkodását a holnapi szavazástól. 
Indokként azt hozták fel, hogy nem látják biztosítottnak a szavazás eredményének vesztes fél 
általi ratifikálását. Ha szabad egy saját megjegyzést hozzáfőznöm, a négyek ezen 
megállapítása számomra nagyon is elképzelhetınek, mi több, ismerısnek tőnik; emlékezzünk 
csak a közlemúltban befejezıdött aszteroidabányászattal kapcsolatos viták lezárására. Ez a 
váratlan lépés természetesen nagy megdöbbenést keltett a többi vezetıben. Mind nergho’rol, 
mind ordewena részrıl hangsúlyozták e döntés felelıtlenségét, és mindkét fél a saját 
szavazatvesztéseként könyvelte el a visszalépéseket, ezzel máris a négyek nyakába varrva az 
esetleges kudarcot. 

– Hogy néznek ki jelenleg az erıviszonyok? – jött az újabb kérdés. 
– Tíz-tíz biztosnak tőnı szavazatot tudhat maga mögött a nergho’rol és az ordewena 

koordinátorjelölt is. Az egyetlen bizonytalanért küzd jelenleg mindkét fél, mégpedig 
elnökünk, Mr. Jerrod Meloy voksáért. 

– Tudunk valamit Mr. Meloy szándékairól? 
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– Az elnök úr egy dolgot ígért meg biztosan a sajtónak, mégpedig azt, hogy mindenképpen 
szavazni fog. Új tagként nem akarja felvállalni egy esetleges tartózkodással az algaana–
dalgtor egyezmény életbe lépését. Elnökhöz közeli hírforrások szerint, az emberi faj a 
negho’rol-ok mellett teszi le a voksát… 

Elnémítottam Kraig Lombardot. 
– Hát így állunk – fordultam a dalgtor politikushoz. 
– Tíz, tíz és négy. Véglegesnek tőnik. 
– Igen – hümmögtem. – A négyek vezetıi már el is hagyták Tyxii-ez-hdriin-t. 
– Meg kell fontolnunk a következı lépésünket. A tíz nergho’rol és a tíz ordewena 

szavazatot fixnek vehetjük, ugye? 
– Itt nem lesz változás – kezdett zsibbadni a fejem a párbeszédtıl. 
– És az emberi faj a nergho’rol jelöltet támogatja, elnök úr? – kérdezte. 
– Igen. 
– Arra kérem, elnök úr, holnap reggel még egyeztessünk a szavazás elıtt. Nem állunk 

rosszul, de nem lenne jó a cél elıtt elbukni. 
– Nem fogunk elbukni – mondtam határozottan. 
 

*** 
 
–… ma délután lejár, és nemhogy az új koordinátor személyérıl nem sikerült 

megállapodni, de a két vezetı hatalom viszonya is mélypontra jutott – hadarta egy szuszra 
Kraig Lombard. 

– Igaz-e a hír a nergho’rol – quarapt – iblydax közös hadgyakorlatról az ordewena rendszer 
határán? 

– Igaz, bár a részvevık hangsúlyozzák, hogy korábban bejegyzett csapatmozgásokról van 
szó. Tyxii-ez-hdriin hadbiztosa ezt határozottan cáfolta, ugyanis a koordinátorválasztás miatt 
nem engedélyeztek semmilyen, esetleg félreérthetı hadgyakorlatot a rendszerekben. 
Ordewena részrıl bejelentették, hogy azonnal hadihajókat vezénylenek a térségbe, 
biztosítandó a rendszer határát. 

– A tegnapi események közrejátszhattak a fegyveres konfliktus lehetıségének 
kialakulásában? – kérdezte kötelességszerően a mősorvezetı. 

– Ez, véleményem szerint, teljesen egyértelmő. Közismert, hogy Meloy elnök úr 
szavazatával a nergho’rol koordinátorjelöltet támogatta, aki 11-10 arányban elnyerte a jogot 
Algaaana koordinátori székéhez. A beiktatás azonban az ordewena küldöttek kivonulása miatt 
elmaradt. A sajtótájékoztatón az ordewena kormányszóvivı az esetet magyarázandó, súlyos 
választási csalást hozott fel indoklásul, melyet késıbb kívánnak a nyilvánosság elé tárni, ám 
jelzésértékő, hogy a nergho’rol koordinátorjelöltet egyenesen a DAR-3 bérencének nevezte. 
Sajnos mi is érintve vagyunk: mivel az ordewenák szerint Meloy elnök és rajta keresztül az 
egész emberi faj nyilvánvalóan alkalmatlan még az intergalaktikus politizálásra, ezért 
felvetették tagságunk ideiglenes felfüggesztésének lehetıségét. Ez lényegében csak taktikai 
figyelemelterelésnek fogható fel ordewena részrıl, ám a figyelmezetés, úgy vélem, 
egyértelmő: a frissen csatlakozott tanulja meg, hol a helye. 

– Az ordewenák sem sokkal elıttünk csatlakoztak – jegyezte meg a stúdióból valaki. 
– Igaz, ám területi nagyságuk, gazdasági és katonai erejük révén joggal érezhetik magukat 

nyeregben. Szerencsére ez az indítvány nem talált különösebb visszhangra, köszönhetıen az 
elmaradt beiktatás körüli botránynak. 

– Térjünk vissza a kiinduló témánkhoz. Nincs koordinátorunk, mi lesz most? 
– A DAR-3 bejelentette, hogy biztonsági egységeik haladéktalanul elindulnak az algaana 

erık által felügyelt katonai és kereskedelmi utak kulcspozícióinak átvételére, az 
„egyezményben elıírtaknak megfelelıen, mindkét galaxis békéje és biztonsága érdekében”. 



- 4 - 

– Ez… mit jelent? – jött az óvatos kérdés. 
– Itt Tyxii-ez-hdriin-ben is nagy a bizonytalanság. A „kulcspozíciók” a szerzıdésben 

pontosan rögzítve vannak. Az én olvasatomban egyértelmően a katonai csatornák melletti 
őrállomásokat, egyéb biztonsági objektumokat, valamint a kiszolgáló létesítményeket jelentik. 
Talán nem kell részleteznem, milyen stratégiai és taktikai elınyt jelent ezek felügyelete adott 
esetben. 

– Adott esetben… Nem kerülhetjük meg a kérdést: van oka az algaana népnek egy 
esetleges dalgtor beavatkozástól tartani? 

Színpadias sóhajtás szakadt fel Kraig Lombardból. 
– Ez megjósolhatatlan. A nyugtalanság azonban már itt a fıvárosban is érezhetı. Több 

vezetı hírmősorban is felvetıdött egy érdekes kérdés: vajon mindig a dalgtorok voltak az 
egyetlen faj a galaxisukban? 

– És? 
Lombard tanácstalanul megvonta a vállát. 
– Legtalálóbban talán egy issrung kommentátor fogalmazta meg ezt: a félelem sokszor 

láttat valótlan dolgokat… 
A biztonsági tiszt érkezése vonta el a figyelmemet a hírmősorról. 
– Befejeztük az ellenırzést, uram, a hajó indulásra kész – jelentette. 
– Köszönöm, tessék az új útirány – adtam át neki egy kristálylapocskát. 
– DAR-3? – értetlenkedett a tiszt. 
– Diplomáciai csatorna, minden ellenırzı ponton koordinátori elsıbbségünk van – 

erısítettem meg az adatokat. 
– Igen, uram. 
A tiszt távozás elıtt még visszafordult. 
– Hogy halad a tanulással, uram? – kérdezte. 
– Nehezen! Lehet, hogy öregszem? Az elızı huszonhárom könnyebben ment. 
– Nem unja még, uram? – sandított a tiszt a hangszórók irányába. 
– Igaza van, rám fér egy kis pihenés – sóhajtottam, majd átállítottam a vevıt az ismerıs 

ordewena zenesugárzóra. 
 
 
Gyır, 2006-06-10 
 


