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Kovács Ákos 
 

Isten elıtt az elsı 
 
 
 

A Portás már az üzenet érkezése elıtt tudta, hogy utasítást fog kapni, ám esze ágában sem 
volt bármit is elkapkodni. Az idık során megtanulta a türelmet, így most is hagyta egy 
darabig elméje hátsó szegletében pihenni a némán várakozó információ-szeletkét. Tisztában 
volt vele, kitıl érkezett, és nem akart kapkodó zöldfülőnek tőnni. Ásított egyet, és elméje 
aktivitását a lehetı legminimálisabbra csökkentette, ám csak röpke ideig tartott a révület. 
Régen érzetem ilyen lustaságot. Öregszem? Ezen a képtelenségen elmosolyodott, majd 
tudván, hogy túlfeszítheti a húrt, minden figyelmét az új üzenetre koncentrálta. 

A Portás régi bútordarab volt, így nem okozott gondot neki pillanatok alatt felmérni az új 
helyzetet. A feladat már számtalanszor lezongorázott rutineljárás volt, ezért haladéktalanul 
értesítette a Karbantartót, és megérkezéséig várakozó álláspontra helyezkedett. 

Ezeket a holtidıket szerette a legjobban. Ilyenkor módja nyílt az Univerzális Önképzésre, 
ami mások szemében csupán értelmetlen hobbi volt. A Portás viszont saját fejlıdésének 
elengedhetetlen eszközeként tartotta számon, és nagyon büszke volt rá. Sıt! Egy alkalommal, 
amikor az Építész felesleges ostobaságnak titulálta, annyira megsértıdött, hogy nem volt 
hajlandó szóba állni vele. A harag csak addig tartott, amíg a Fınök meg nem elégelte a 
civódást, és szét nem csapott közöttük, mivel harcuk már az üzemeltetést veszélyeztette. Ez 
régen volt, azóta a Portás kivívta az ıt megilletı tiszteletet. 

Most is egybıl megnyitotta az Univerzum Kertet, és izgatottan morfondírozott, melyik 
fısort kezdje tanulmányozni. Kisvártatva megjelent elıtte az összes számon tartott 
univerzum, mintha kabátok lógnának egymás mellett végtelen hosszúságban, ezernyi színben. 
Rövid töprengés után a fiatalabbak közül választotta a 00110110-00111110-10110011-
01010101 azonosítóval ellátott világot. Belemerült a tanulmányozásába, és csak a Karbantartó 
érkezése zökkentette ki. 

– Hello, dimenziók ırzıje! – harsogta barátságosan a Karbantartó. – Mi az ábra? 
– Megjöttél? – motyogta kissé kótyagosan a Portás. Állandóan belesétált a mohóság 

csapdájába, és túlterhelte magát az adott téma információözönével. Ilyenkor egy kis idıre volt 
szüksége, míg az aktuális tananyag leülepedett benne, és újra felvette a valóság ritmusát. A 
többiek ezzel tökéletesen tisztában voltak, így a Karbantartó is türelmesen várakozott. 

– Rendben – tért magához végleg a Portás. – Merre jártál? Jó ideje nem láttalak. 
– Nem csoda, rengeteg dolgunk volt. Nem mindenki teheti ám meg, hogy kiadja a 

kulcsokat, és aztán csak szájtátva üldögél a babérjain – dobott egy tüskét barátja felé. 
Mások nem nagyon viccelıdtek a Portással. Beosztása és zárkózottsága visszatartott 

mindenkit a bizalmaskodástól, ráadásul azon kevés kivételezett közé tartozott, akik közvetlen 
kapcsolatban voltak a Fınökkel. A Karbantartót viszont barátjának tartotta, és ennek 
megfelelıen építette fel kapcsolatukat. Amikor ketten voltak, lazábbra vette a figurát, de 
óvakodott, hogy más is megismerje errıl a fesztelenebb oldaláról. Kivéve persze a Fınököt. 
Elıle semmit nem titkolhattak, de az öreg, csip-csup ügyekkel nem foglalkozott. Mi több, 
mintha mostanában semmi nem érdekelte volna. 

– Mindjárt megsajnállak fiacskám! – váltott hıbörgı stílusra a Portás. – Azért, mert 
kigazolsz két nyomorult univerzális egységet, amíg más a világmindenség sarkalatos 
kérdéseinek megoldásán fáradozik, azt hiszed, már vagy valaki? Mégis mit képzelsz 
magadról, te senkiházi?! Úgy kiváglak az Építészhez feketelyukakat szortírozni, hogy térden 
állva könyörögsz bocsánatért! 
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Nagyon élvezete ezt a szerepet, különösen, amikor olyan frissen tanult fogalmakat 
csempészhetett mondandójába – mint például a „feketelyuk” –, amely a másik számára 
ismeretlen volt. A Karbantartót is mulattatták ezek a Portáshoz nem illı kirohanások, és már 
kész is volt a riposzttal: 

– Nézd már, milyen nagy szája van, mert közel van a tőzhöz! Azt hiszed, nem tudom, mire 
ez a nagy önképzés? Az öreg helyére pályázol! Sunyi karrierista vagy! – harsogta. 

Tompa moraj tudatta, hogy más is figyeli az eseményeket. Ideje volt abbahagyni. A Fınök 
pozíciója nem tőrte a hülyéskedést. Azért még van, ami foglalkoztatja. 

– Meg kell beszélnünk a következı megbízást – tért át a Portás hivatalosabb hangnemre, 
jelezve, hogy a játéknak vége. – Ismét feltőntek a múltkori paraziták. A 01100100001-es 
fısor univerzumai átkerültek a veszélyeztetett kategóriába. Íme a koordináták. Hopp, várj! Ez 
nem az. Ez sem. Igen. Ez lesz az, tessék. 

A fınöki figyelmeztetés kissé megzavarta. 
– Rendben – vette át a Karbantartó. 
– Nézz körül, és ha visszajöttél, akkor megbeszéljük a részleteket. 
– Jó! Amúgy csavarthálós dimenzióval nem lehet negyedszintő ikervilágokat negatív 

idısíkba fordítani az összeroppanás veszélye nélkül. Semelyik kiemelt fısorban sem. 
– Kivéve a csavartháló spontán torzulását. Bravó! Ügyes voltál! 
– Ez nem volt könnyő. 
– Nem is az a cél – mosolygott a Portás. 
Bár a Karbantartó elıször nem akart részt venni az Univerzális Önképzésben, a Portás 

addig agitálta, míg ráállt, hogy az általa feltett kérdésekre a gyakorlatban keressen választ. 
Nem nagyon főlött a foga a játékhoz, de barátságuk miatt elfogadta, ráadásul az öregnek sem 
volt ellenére a dolog. Elınye is származott az egészbıl: külön engedély nélkül bármerre 
mászkálhatott a világokban; a kapott feladat volt a belépıkártyája mindenhová. 

– Újabb feladvány? 
– Majd ha visszajöttél. Elıbb nézz körül a helyszínen! 
– Rendben! Nemsokára jövök. 
A Karbantartó elviharzott. 
A Portás küldött egy visszaigazolást az ügymenet elindításáról, majd átfutotta a 

folyamatban lévı teendıket. Egyik sem igényelt beavatkozást, ezért úgy döntött, visszatér az 
Univerzum Kerthez, de ekkor váratlan dolog történt. 

KARRIERISTA – villogott a baljós üzenet a korábban lehívott univerzum helyén. 
A Portás hátrahıkölt. 
Nee… erre csak az öreg képes! Komolyan vette a hülyéskedést. A fene enné meg azt az 

idióta Karbantartót! Még az állásomba kerül a szórakozása! 
Gyorsan új kulcsot választott egy teljesen más fısorból. 
KARRIERISTA – ugyanaz. 
Félelem járta át. 
Fınök, itt van? Ez egy totális félreértés. Én nem pályázok senki helyére. Kérem, higgyen 

nekem! Ez a hely nagyon megfelel. Hiszen ismer engem, én soha… Most mit csináljak? 
Elméjében megnyitotta a közvetlen kapcsolatot. Semmi. 
Kész! Kizártak! Az öreg elhitte. Most mi lesz velem? 
Leverte a víz, némán várakozott. Az Univerzum Kert magától eltőnt, helyén csak a 

módosult szöveg pulzált. 
SUNYI KARRIERISTA 
Ez rádöbbentette tévedésére. 
Szó sincs kirúgásról! Figyelmeztettek, hogy tudjam hol a helyem. Vagy vizsgáztattak, 

figyelték a reakcióimat. Biztos megbuktam! 
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Izgatottságában többes számban emlékezett meg Fınökérıl. Csapongtak gondolatai, belé 
villant a harmadik képtelen ötlet. 

Vicc volt. A Fınök megtréfált. Igen! Csak egy rossz vicc! 
Még nem hallotta, hogy az öreg ilyenekkel szórakozott volna, de most kézenfekvınek, mi 

több reménykeltınek tőnt. 
Azt akarja, hogy hagyjuk ki az alpári játékainkból. A helyében én is így tennék. 
Az üzenetcsatorna hirtelen megnyílt, és a megszokott információáradat ömlött belıle. 

Összeszedte magát, és megpróbálta maradék méltósága romjain fogadni a jelentéseket, de 
nem tudott odafigyelni. 

– Fınök, ezt nem érdemeltem meg – remegett a hangja. – Még egy ilyen, és tényleg 
kereshet mást a helyemre. 

JÓ TANULÁST – váltott át a pulzálás, majd kérés nélkül megnyílt a Kert kívánt oldala. 
Semmit nem értett. 
Hát ez meredek volt. Hihetetlen, mennyire nem tudtam kontrollálni a reakcióimat. El kell 

beszélgetnem a Karbantartóval, még a végén kirúgat. 
Lassan megnyugodva újfent az Univerzum Kert felé fordította figyelmét, és elmerült a 

világok tengerében. 
 

*** 
 
A Karbantartó a vártnál korábban érkezett vissza. Azóta egyfolytában ez a különleges 

univerzum járt a fejében. Különleges? Mindegyik különleges a maga nemében. Inkább egyedi. 
Nem csodálta, hogy a fertızés itt ütötte fel ismét a fejét. Szomorkásan várakozott a 

Portásra, akit jelenleg más ügyek kötöttek le, de jelezte neki, mindenképpen maradjon a 
közelben, amint végez, hívni fogja. 

Szomorúsága abból a ténybıl táplálkozott, hogy nem fogja még egyszer látni ezt a világot, 
ráadásul ı maga lesz a hóhéra. Neki kell kimondani rá a halálos ítéletet a leendı újjászületés 
reményében, és nincs más választása; a fertızést nagyon komolyan kell venni. Az univerzum 
sterilizálását fogja javasolni, a Portás pedig már elindulása elıtt tisztában volt ezzel. Az 
ügymenetet viszont nem rúghatták fel, a döntést most kell jóváhagyniuk. 

Dühös volt a parazitákra, máshol is beágyazódhattak volna. Igaz, akkor valószínőleg soha 
nem jöhetett volna erre a világra. Bámulatos formákat és elrendezéseket talált, a színek 
lélegzetelállító kavalkádjáról nem is beszélve. Megpróbált minél több univerzális egységet 
felfedezni, de a rohanásban feléig sem jutott, azokat is csak felületesen érintette. Nem 
gondolta, hogy ennyire szélsıséges megnyilvánulási formák is vannak a felügyeletük alatt. 
Számtalan fısort végigutazott már, ez a világ azonban minden várakozását felülmúlta. 
Csodálta a Fınököt; újra és újra olyan kreativitásról tett tanúbizonyságot, amire senki más 
nem képes, akaratlanul is érzékeltetve felfoghatatlan nagyságát. 

Diszkrét jelzés érkezett a Portástól. Korábban ilyenkor még elszöszmötölt egy darabig, 
most azonban összeszedte magát, és haladéktalanul indult. 

Mire megérkezett, a Portást ismét önképzésbe mélyedve találta. Elhúzta a száját. Nem igaz, 
már megint… A megszállottságnak is vannak határai! 

Önkéntelenül blokkolta a gondolatot, nehogy a másik véletlenül elcsípje. 
– Megjöttem haver! – A szükségesnél jóval hangosabbat kiáltott. 
– Jövök. – A Portás az eddigiekhez képest jóval hamarabb vergıdött a felszínre. – 

Fantasztikus ez a hely – állapította meg, majd bezárta a Kertet. 
Odafordult a Karbantartóhoz, közben azon töprengett, elmondja-e neki a távozása után 

történteket. Végül úgy döntött, hogy részben tájékoztatja. 
– Felkeltettük a Fınök figyelmét a legutóbb – közölte hideg, érzelemmentes hangon. 
– Honnan tudod? – lepıdött meg a Karbantartó. Látszott, ez most nem a viccelıdés ideje. 
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– Nem érdekes. Ráharapott a múltkori ökörködésünkre. Le kell állni a marhaságokkal, 
mert megütjük a bokánkat! Nagyon nem szeretném, ha bezárná elılem az Univerzum Kertet. 
– A Portás hangja komolyan csengett. 

– Értem.– A Karbantartó magába mélyedt, és emésztette a hallottakat. – Akkor a 
hülyéskedést szolgálaton kívülre számőzöm. Elnézést kérek – mondta határozottan. – Más 
valami? 

A Portás ezt szerette benne, pillanatok alatt fogta lényeget. A többiek még felesleges 
részletekért zaklatnák. Kissé megenyhült, és nem tudta megállni, hogy ne döfjön rajta egyet, 
hogy oldja a feszültséget. 

– Téged is említett. Ezek után átgondolja, továbbra is engedje-e a szabad mászkálásaidat – 
feszülten figyelte a reakciót. 

– Komolyan? – A Karbantartó megrémült, ez nagy csapást volt. 
– Azt mondta, keressek valaki mást, aki jobban megérdemli. Tudja mi a tisztelet, nem 

szórakozik mások háta mögött, és megfelelı alázattal tekint a Port… 
Túljátszotta. A Karbantartó gyanút fogott. 
– Ó, hogy a legsötétebb univerzum temessen maga alá örök idıkre, te dög – hadarta egy 

szuszra, majd megkönnyebbülve nézett az elégedetten vigyorgó barátjára. 
– Azért az elsı része igaz volt, úgyhogy nézzük a munkát – komolyodott el a Portás. 
– Igen. Felmértük a lehetıségeket, sajnos nincs sok választásunk. Az univerzum 

elhelyezkedésébıl adódóan az érintı dimenziók lehetetlenné teszik a szimpla immunizálást. 
Teljes sterilizálás javasolt a központi rendszer újraindításával. Biztonság kedvéért a 
szomszédos univerzálisszintő egységeket célszerő lenne ideiglenesen átfordítani egy szabad 
fısorba. Az elıkészületeket elvégeztük, jóváhagyás esetén a sterilizálás azonnal indítható. A 
beavatkozás utáni spontán kifejlıdés valószínősége 93 %, amennyiben az átcsapódás a 
megengedett érték alatt marad. Ellenkezı esetben az érintı dimenziók szívóhatása 
következtében csak 87 % lesz ez az érték, de még így is reális esély van mőködı univerzális 
egységek kialakulására. A paraziták beágyazódásának veszélye a 01100100001-es fısorban 
ezt követıen teljesen megszőnik, a veszélyeztetett státusz oldható. 

– Szabatos – mondta elégedetten a Portás. 
– Amennyiben a sterilizálás utáni kifejlıdés eléri a hármas szintet, kérek engedélyt a világ 

univerzális egységeinek tanulmányozására… önképzés keretében – tette hozzá hatalmasat 
nyelve. 

A portás felfigyelt. 
– No, lám! Az elvetett mag kikelt. Mire ez a nagy felbuzdulás? 
– Megtetszett ez az univerzum – vallotta be a Karbantartó vonakodva. – Ajánlom neked is, 

ilyen elrendezéssel még sehol nem találkoztam, érdekel az alapfelépítése. 
– Rendben, részemrıl semmi akadálya. Az újraindítás után majd szemügyre veszem. 

Érdekes, én is belebotlottan egy roppant figyelemre méltó univerzálisszintő egységbe, bár 
kevés idım volt még alaposan kiismerni. Visszatérve a munkára: a sterilizálási javaslattal 
egyetértek, a beavatkozáshoz hozzájárulok. 

– És a Fınök? 
– Nem zaklatjuk feleslegesen. Úgyis csak rábólintana. 
Ezzel a hivatalos rész lényegében lezárult, a Karbantartó menni készült. Egy univerzum 

sorsa elrendeltetett. 
– Mikor lesz a mővelet? – kérdezte búcsúzóul. 
– Amint… nem várj csak, ez lesz a következı feladvány – ötlött a Portás eszébe, majd 

villámgyors fejszámolást végzett. – Mondtam neked, hogy én is találtam egy érdekes világot, 
ezzel lesz kapcsolatos. Tessék, itt van a belépési kulcs. Ennyi információd lesz: 2473. 
szeptember idusa. Ez alapján megtudod, ha ügyes vagy. 

Választ sem várva visszatért a félbehagyott tanulmányaihoz. 
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A Karbantartó ízlelgette a semmitmondó információ morzsát. 
– Elég értelmetlen. Szólj, ha van valami, addig nekiállok a feladványnak. 
A Portás már rég máshol járt. 
 

*** 
 
A Karbantartó egy búcsúpillantást vetett a csodálatos univerzumra, majd hozzáfogott a 

távozás elıkészületeihez. 
Amikor megérkezett, egy pillanatra meghökkent, majd elmosolyodott barátja 

nagylelkőségén. Ugyanabban az univerzumban találta magát, amelyiket kitisztítanak, és 
amelyiket sterilizálás után meg akart vizsgálni. A Portás a feladat álcája alatt visszaengedte 
még egyszer körülnézni. Akart valamilyen szuvenírt vinni neki hálából, de a paraziták miatt 
nem merte megkockáztatni. 

A feladat megoldása sokkal könnyebbnek bizonyult, mint az elızı. A megjelölt univerzális 
alegység lényei pillanatok alatt felvilágosították az értelmetlen kód lényegérıl, bár azt maga is 
sejtette, hogy valamiféle idıkövetı lehet. Meglehetısen furcsán néztek rá kérdései miatt, de 
nem vette a fáradságot, hogy magyarázatot adjon, pedig nyugodtan megtehette volna. 
Egyrészt úgysem értettek volna semmit a válaszból, másrészt hamarosan ık is az 
elkerülhetetlen kataklizma elszenvedıi lesznek. Kedvesek voltak, s ez nem könnyítette meg a 
dolgát. Azzal vigasztalta magát, hogy a kifejlıdés hármas szintjén újra megjelenhetnek, ha 
nem adódik komplikáció. Helyi idıkövetı egységben számolva négy nap volt a sterilizálásig. 
Úgy döntött, mielıtt visszatér két napot eme furcsa világ megismerésének szentel, s nem 
bánta meg a fáradozást. 

Eljött az idı, indulnia kellett. Utoljára még eszébe ötlött legnagyobb élménye, amikor a 
második napon az esı csendesen szemerkélni kezdett, majd vad zápor söpört végig a 
környéken. Eszméletlen csodálatos érzés volt. A lények fedezékbe húzódva tátott szájjal 
nézték, ahogy az ismeretlen jelenséget vizsgálta, mit sem törıdve vele, hogy bırigázik. 

Sóhajtott, majd kilépett a világból. Jelezte érkezését a Portásnak, aki meglepetésre egybıl 
fogadni tudta. Kivételesen éppen nem önképzett. 

– Megfejtettem a sterilizálás idejét. Amúgy kösz, hogy utoljára visszamehettem. 
A Portás helyeslıen bólogatott, majd megmerevedett. 
– Hogyhogy utoljára? – kérdezte élesen. 
– Az újraindítás elıtt – érezte, hogy valami nincs rendben. 
– Miféle újraindítás? Nem ám hozzányúltok ehhez a világhoz, mert nem állok jót 

magamért. Azt sterilizáljátok, amit megbeszéltünk, világos? Nem szeretnék kalóz akciókról 
hallani, különösen nem ott, ahol megfigyeléseket végzek! 

– Ezt adtad meg! – emelte fel a hangját a Karbantartó is. 
A Portás ráébredt, hogy egyikük nagyot hibázott, és kezdte sejtetni, hogy nem a 

Karbantartó. 
– Ezt a kódot adtam – kereste elı az aktuális belépı kulcsokat. 
– Nem – mondta a Karbantartó határozottan –, ezt kaptam: 00110110-00111110-

10110011-01010101. 
Archívum, visszapörgetés, elemzés. 
A Portás leizzadt. Rossz kulcsot adott, amikor ökörködtek. 
Kisöpörtem egy fiatal világot, ami teljesen egészséges volt. Ezt hogy magyarázom meg az 

öregnek? Kissé sokat hibáztak mostanában. Szerencsére nem valószínő, hogy fel fog tőnni 
neki. Jobb lesz hallgatni. 

A Karbantartó vele párhuzamosan döbbent rá az óriási bakira. Mindketten dermedten 
álltak, régen volt ilyen csend a Portásnál. 

A Karbantartó fényt látott az alagút mélyén. 
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– Nincs baj – sóhajtott megkönnyebbülten. – Megoldottam a kapott feladatot… 
– Örülök – recsegte dühösen a Portás. 
– Nem, félreérted! Rájöttem, hogy egyfajta idıkövetırıl van szó. 2473. szeptember idusa 

egyenlı a hónap felével, vagyis tizenötödik napjával. Az ottani idıkövetı szerint a mai nap 
szeptember 13-a. Van még két napunk, leállítjuk, és kész. 

– MILMO! – üvöltött rá váratlanul a Portás. 
– Tessék? – Azt hitte új feladatot kap. 
– Milmo – ismételte most már higgadtabban. – Így hívják. Március, május, július, október. 

Ezeknél a hónapoknál tizenötödike az idus. A többinél tizenharmadika. Szeptember 13-án, 
azaz ma tértél vissza, és nem sokkal utánad a sterilizáló kisöpörte az univerzumot. Csak éppen 
nem a megfelelıt. 

A Karbantartó most értette meg, hogy ıt is felelısség terheli. Felületes volt, elbukta a 
feladványt. Végük a kis lényeknek. Nem kellett volna azt a két napot elszórakozni. 
Megmenthettem volna ıket; ha a Portás hibázott, én legalább annyira bőnös vagyok. Jobb 
lesz hallgatni. 

– Most mi lesz? – kérdezte rekedten. – A múltkori dimenziókeveredés után ez nem 
hiányzott. Még ránk fogják, hogy szándékosan csináljuk. 

A Portás agyában kattogtak a kerekek. 
Nem fogják ránk! Valami nincs rendben a fınökkel. A többiek még nem jöttek rá, de tény. 

A múltkori reakciója is inkább egy szenilis vénemberéhez hasonlított, mint korábbi 
önmagához, és teljesen magába fordult. Vajon most mi a teendı? 

Az archívumba mélyedt, elemezve a korábbi fejlıdési szinteket. A Karbantartó pontosan 
tudta melyik résznél tart, gyorsan belekotnyeleskedett. 

– A harmadik szint elérése után újra megjelenhetnek, és nincs gond. 
– Elméletileg. Ezt gondoltuk a dinoszauruszokról is – vágott savanyú képet. 
– Mirıl? – A Karbantartónak már elege volt az ismeretlen kifejezésekbıl. 
– Nem fontos. Annyi biztos, hogy peches egy univerzális egység, ezentúl rajta tartom a 

szemem. Felejtsük el, végül is nem történt túl nagy baj! Egy univerzum még nem a világ. Az 
öreg valószínőleg észre sem veszi, mi meg nem kötjük az orrára. Viszont a fertızött világot 
rendbe kell hozni. Menj, és vizsgáld meg! 

– Persze, add a kulcsot! 
– Van egy ötletem. – A Portás ravasz arckifejezéssel rövid ideig gondolkodott. – Kössük 

össze a következı feladattal. 
A Karbantartó elhőlt. 
– Komolyan beszélsz? 
A Portás nem zavartatta magát. 
– A lépcsızetes beillesztések között kell körülnézned. Elkülöníted a tömegfüggı 

egységeket, majd meghatározod a fejlıdési rendszerük határértékeit. Ezeket összehangolod a 
felfutó térszerkezet mintájára, és kiválasztod a legkisebbet. Ha pontos vagy, megtalálod a 
fısort és a kódot. 

– És mi lesz, ha megint mellé nyúlunk? – aggodalmaskodott a Karbantartó. 
A Portás fölényesen legyintett. Mi lenne? Ami eddig: semmi. 
– Nem félj, míg engem látsz! Jó az öreg humorérzéke. Nekem elhiheted. 
A Karbantartó megvonta a vállát, és távozott. 


