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Kovács Ákos 
 

Online 
 
 
 

Arron Burdo megnyitotta a Beállítások menüpontot, és figyelmesen átböngészte a 
lehetıségeket. Néhány másodperces keresgélés után nem akart hinni a szemének: nincs 
beépített hangvezérlés! Dühösen felhorkant, bezárta az egészet, és az uninstall-t kezdte 
keresni. Mire megtalálta, mérge lényegében teljesen elpárolgott; a hirtelen hangulatváltozás 
még önmagát is meglepte. A düh maradékának annyit még sikerült elérnie, hogy a sorsra 
bízza a program jövıjét. A zsebébıl érmét vett elı. 

– Fej vagy írás? – tette fel az ilyenkor szokásos kérdést, és a pénzt magasba pöckölte. Nem 
idegeskedett az eredmény miatt, ha írás lesz, újra dob; nem azért kérte kölcsön Alectıl a 
Barangolást, hogy látatlanul visszaadja. A pénzdarab pörgött, majd hangtalanul landolt Arron 
lába mellett a szınyegen. Nem erıltette magát, hogy elkapja, az eredmény számított. Fej, a 
program megmenekült. 

Elégedetten nyitotta meg ismét a Barangolás-t, majd rövid ismerkedés után magabiztosan 
utazgatott a naprendszerben. Annyi teendıje volt mindössze, hogy a felbukkanó ablakba 
beírta a kívánt csillag, bolygó vagy hold nevét, és rövid, de látványos utazás után szemügyre 
is vehette a célpontot, minden fontos és kevésbé fontos paraméterével együtt. Negyedóra 
elteltével úgy érezte, látta a lényeget: annak ellenére, hogy ennél a verziónál a Föld legkisebb 
települését is megtekinthette, és a marsi kolóniákat soha nem látott részletességgel tüntették 
fel, nem érdemes megvenni. Az alapverzió bıven megfelel, a naprendszert azon is látja, és 
hála az online frissítésnek, a legújabb felfedezésekrıl sem marad le. 

Szórakozottan beírta a keresıbe: 
HOLD 
A Föld gyors ütemben távolodni kezdett, látványos fordulat után feltőnt a Hold, és addig 

közelített, míg a bányák és a hajógyárak is láthatóvá váltak. 
MARS 
Elmaradt a Hold, és pár másodperc múlva a vörös bolygó töltötte be a képernyıt. 

Körbejárta, majd rövid töprengés után kajánul beírta: 
MARSLAKÓ 
– Na, most mihez kezdesz? 
A kép helyben állt. Arron megragadta az egeret, elfordult a Marstól, és az egérgörgıt 

kezdte pörgetni. A csillagok lomhán balra mozdultak, elıbb a Jupiter száguldott keresztül a 
képernyın, majd egyre gyorsulva a többi bolygó, míg a Naprendszer egészen kicsi ponttá 
zsugorodott össze. 

TEJÚT – jött a következı parancs. 
A naprendszer végleg eltőnt, egyre távolodva láthatóvá vált a Tejút egyik spirálkarja, majd 

az egész galaxis. Káprázatosan nézett ki, ámde Arron a saját változatával már bejárta minden 
zegzugát, így hát távolabbi, halványabb pontot keresett. 

Ötletszerően kattintott: az M 101 galaxist választotta ki. Odaérvén feltőnt neki, hogy 
mennyire hasonlít a Tejútra; bár nem volt biztos benne, mégis a programozók lustaságának 
tudta be a dolgot. Nem idızött sokat, tovább indult. M 51, M 63 és NGC 5033 galaxisok 
következtek véletlenszerő egymásutánban. Forgatott kissé a kamerán, hogy meglelje a 
következı tájékozódási pontot. Az NGC 4725 után az M 95-höz ért. Arron megállt: ezt már 
láttam egyszer, nem? Megpróbálta visszaidézni a korábbi helyszíneket, de nem nagyon 
sikerült – bosszankodott, amiért nem írta fel a neveket, mert úgy érezte, körbe-körbe jár. 
Beállította a képet, hogy semmilyen objektum ne legyen a látókörében, majd vadul pörgetni 
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kezdte az egér görgıjét. Amikor ujja zsibbadni kezdett, rádöbbent saját ostobaságára; 
lenyomta a görgıt, és különösebb erılködés nélkül folytatta képzeletbeli száguldását a 
semmibe. Egy idı után megállt, és kíváncsian fürkészte a monitort, meddig juthatott el. Hiába 
forgott körbe az egérrel, a sötétségen kívül semmit nem talált. 

Kezébe vette a program dobozát: „… utazás az univerzum határán túl” – harsogta a felirat. 
Ilyen gyorsan elért volna a határra? Ezt nem igazán hitte, ám nem tudta, milyen kulcsszó 
beírásával mehetne tovább. 

Megszólalt a telefonja, barátnıje hívta. Arron riadtan a faliórára kapta a tekintetét – te jó 
ég, még elkések! 

– Szia, kicsim! 
– Szia, Arron, nem aludtál el, ugye? – kérdezte nevetgélve a lány. – Anyuval már majdnem 

készen vagyunk. Mikor jössz? 
– Ahogy megbeszéltük! Hatra ott vagyok, de most le is teszem, Belinda, mert még el kell 

mennem tankolni – fél órája maradt csak a megbeszélt idıpontig. 
– Persze, persze, menj csak! Arron? 
– Igen? 
– Isteni lesz, ugye? 
– Az este is, meg a színjáték is, kicsim – ütötte le kötelességszerően a feladott magas 

labdát Arron, és letette a telefont. Bár a mamád és a színház nélkül még istenibb lehetne, 
gondolta, sajnos ezen már nem tudott változtatni. 

Gyorsan leszórta magáról a ruhát, és fürödni indult – szerencsére délelıtt a borotválkozást 
és a tankolást elintézte, így öt perc zuhanyzás még belefért –, ám a szobaajtóban megtorpant: 
Belinda szavai jártak a fejében. Visszament a számítógépéhez, behívta a Barangolás 
keresıablakát, és beírta: 

ISTEN 
– Ha megoldod, megveszlek – kuncogott, majd kisietett a fürdıbe. 
Tíz perc múlva, felöltözve, elsı útja a géphez vezetett. A monitoron változatlanul a mélyőr 

mozdulatlan sötétsége terpeszkedett. Félkört írt le az egérrel, de semmi mozgást nem 
tapasztalt. 

– Ez lefagyott – elégedetlenkedett. Lehajolt, hogy kikapcsolja a gépet, ám a következı 
pillanatban apró, aranyszínő pontok sokasága töltötte be a képernyıt. 

Arron tátott szájjal bámulta a monitort. Pár másodperc múlva alig észrevehetıen 
megváltozott a kép, a pontok kissé nagyobbak lettek: képernyıvédı, esett le neki, nem is 
rossz… 

Két ablak jelent meg egymás alatt a következı felirattal: NÉV, CÍM. Arron hangosan 
felnevetett; isten eléggé földi módon kommunikál. Regisztrálni kellene egy helyet a 
mennyországban, biztos, ami biztos, nevetgélt. A dolog annyira lekötötte a figyelmét, hogy az 
idırıl el is feledkezett. A saját nevét mégsem írhatja be! A Barangolás Alec-é, aki nyilván 
regisztrálta már magát, legyen hát Alec. Beírta barátja nevét és címét. 

LÉGY ÜDVÖZÖLVE, ALEC! – jött a válasz. Arron a fülét vakarta és azon töprengett, ki 
lehet a másik oldalon. Az tőnt a legvalószínőbbnek, hogy a program készítıi közül lépett 
valaki kapcsolatba vele, bár nem értette, miért. 

KI VAGY? – írt vissza. 
ISTEN – a pontok elmozdultak kissé, majd felvették az eredeti pozíciót. 
Na, ebbıl elég – ráébredt, hogy szórakoznak vele. Valaki pontosan követi minden 

mozdulatát, és amíg egymásnak írogatnak, ki tudja, hogy mit telepít, vagy mit lop el a 
gépérıl. Habozás nélkül bezárta a Barangolást, de semmi nem történt. Megpróbálta 
kikapcsolni a gépet, az sem sikerült. 

– A rohadék, hogy csinálja? – sziszegte maga elé egyre idegesebben. 
LE AKAROM!!! KAPCSOLNI A GÉPET!!!! – írta be tajtékozva. 
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Lenézett a lába mellett duruzsoló gépre, és megkönnyebbülve vette tudomásul a zúgó 
ventilátorok fokozatos lassulását; a gép leállt. Arron szeme tovább siklott sötétkék zokniba 
bújtatott lábára, ez visszatérítette a valóságba. Nincs rajta cipı, nyolc perc múlva hat óra, el 
fog késni! Felugrott a székbıl, és az elıszobaajtó felé lódult, amikor koppanást hallott. 
Automatikusan a véletlenül levert ceruzára kapta a tekintetét, de nem foglalkozott vele. A 
megtorpanás azonban elég volt ahhoz, hogy valami rendellenességet érzékeljen a szeme 
sarkából. Visszafordult, és értetlenül megállt. 

A monitort továbbra is betöltötték az aranyszínő pontok. Áll a gép – figyelmeztette a belsı 
hang. Miért van még ott a képernyıvédı? Szorongva töprengett, nem értett semmit; az elıbb 
a kikapcsolás körüli hercehurca, most meg ez. Bámulta képernyıvédıt, a pontokat. Pontok? 
Innen távolról olyan, mintha… szem… 

Ezek szemek! 
Halálra váltan lépett hátra kettıt, nekiütközött az ágy szélének, és bénultan lerogyott. 

Nézte a szemeket, a szemek nézték ıt. A pontok megmozdultak, most úgy tőnt számára, hogy 
az a valami fókuszál, és lassan végigméri. 

Ismét megjelent az ablak a képernyın, ám Arron az ágyról nem tudta elolvasni a szöveget. 
Lassan összeszedte magát, és közelebb óvakodott a géphez, olvasótávolságig. 

EL FOGSZ KÉSNI, ALEC! 
Még szinte végig sem olvasta, már változott is. 
NINCS MITİL FÉLNED, ALEC! 
Hacker! A káoszban értelmet keresı agyát szökıárként öntötte el a megnyugtató, 

biztonságot sugalló gondolat. Ezt követıen pofonegyszerő volt mindenre a válasz. Amikor 
belépett a Barangolásba, a hálózaton keresztül rászálltak, figyelték minden mozdulatát, majd 
elhatározták, hogy szórakoznak vele. Igen, teljesen egyértelmő! Átvették tıle a gépe 
irányítását, feltették ezt az idióta képernyıvédıt; nekik ez gyerekjáték. A monitort a saját 
gépükrıl vezérlik a rohadékok – lehet ilyen? –, ezek mindenre képesek. 

Visszaült a gép elé, és azon tanakodott, mit válaszoljon. Fenyegetızzön, vegye humorosra 
a figurát, vagy átkozódjon? Egyik sem tőnt eredményes stratégiának. 

KI VAGY? – gépelte be ismét a kérdést. Már meg sem lepıdött, hogy a billentyőzet is 
mőködik. Ha istent ír, széttöröm a monitort, határozta el. 

ISTEN. 
Most hogyan tovább? 
BIZONYÍTSD BE! – ez jó, ujjongott magában. A válasz nem késett: 
ALEC, AZ ISTENNEK NEM KELL BEBIZONYÍTANIA SEMMIT! A ZÉRT ISTEN, 

HOGY BIZONYÍTÉK NÉLKÜL IS ELFOGADD A LÉTEZÉSÉT. 
Na, jönnek a kifogások. Ujjai szántották a billentyőket. 
AMIKOR EGY NYOMORULT KIS HACKER EGYENÉRTÉKŐNEK TEKINTI 

MAGÁT A VILÁGMINDENSÉG TEREMTİJÉVEL, AKKOR ELKÉL A BIZONYÍTÉK. 
NEM GONDOLOD, ISTEN? 

Arron egyre inkább nyeregben érezte magát. Nem vitás, hogy ebbıl a szópárbajból a másik 
csak vesztesen kerülhet ki. 

ALEC! TE BEKOPOGTATTÁL VALAHOVA, KINÉZETT A HÁZIGAZDA, ÉS NEM 
HISZED EL NEKI, HOGY İ AZ. 

Arron a billentyőzet T betőjét bámulta, miközben a lehetıségeken töprengett; itt ez a 
hacker, aki egész barátságos, talán megérné jóban lenni vele! Vagy… tegyük fel egy 
pillanatra – csak egyre! –, hogy tényleg az, akinek mondja magát. Ez esetben megfogta az 
isten láb… felderült az ostoba gondolaton. A lehetıségei korlátlanok lennének: lehetne, 
mondjuk, a világ ura; esetleg a leggazdagabb ember, csak a lottószámokat kell megkérdeznie; 
vagy maga köré győjthetné a legjobb nıket a világon, mindennapra másikat; mondjuk, ha a 
világ ura lenne, a második két lehetıség, úgymint gazdagság és nık, automatikusan személyes 
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privilégiumává válna. Ám becsületszóra még az istennek sem hiszünk, határozta el, és 
megismételte: 

BIZONYÍTSD BE! 
A válasz nem késett, mintha a túloldalon számítottak volna az akadékoskodására. 
MILYEN BIZONYÍTÉKOT AKARSZ? – dobta vissza a labdát a hackeristen. 
Lássuk csak, dörzsölte meg az állát Arron. Temérdek arany a szoba közepére – nem ez 

még ráér. Akkor három meztelen nı az ágyába – valami egyedi kellene, erre biztos számít. 
Észre sem vette a gondolat képtelenségét. Lepjük meg a komát valami váratlannal. 

LÁTNI AKAROM A TEMETÉSEM! 
Arron kíváncsian várt. Kicsit morbid, de bizonyítéknak pont jó. Mivel Alec Cobrin nevét 

és címét írta be az elején, semmi gondja nem lehet az egészbıl. Késıbb ráér pontosítani, ha 
szükséges. 

ALEC, ÉLETÉBEN SENKI NEM LÁTHATJA A TEMETÉSÉT. 
Csak Tom Sawyer, mi? – Arron pont erre a válaszra számított. Úgy döntött, hogy 

elbúcsúzik a hackertıl. 
CSAK AKKOR HISZEM EL, HOGY ISTEN VAGY, HA LÁTOM A TEMETÉSEM. 

TALÁN NEM VAGY KÉPES MEGMUTATNI? JÓT BESZÉLGETTÜNK, VISZLÁT, 
HACKER! 

Hátradılt a székben, és a faliórára pillantott, hat óra múlt… 
RENDBEN! 
Riadtan kapta vissza a tekintetét, és tátott szájjal nézte a monitort. Az ezerszemő abban a 

pillanatban rabul ejtette a tudatát. Ahogy a szoba halványulni kezdett körülötte, nem maradt 
számára más, mint az elıtte pulzáló aranyszínő pontok. Az apró szemek a monitor fogságából 
kilépve fokozatosan körülölelték, lágyan ringatva könnyed hullámaikon. Hirtelen nagyon 
rossz érzés kerítette hatalmába, mintha szédítı körhinta közepén állna, és a körülötte lévı 
tőzvörös szemek egyre gyorsabb és gyorsabb forgásba kezdenének. Ahogy a forgás mind 
dühödtebbé vált, úgy lett egyre fájdalmasabb, elviselhetetlenebb az elmosódott szemek 
támadása, majd úgy érte el fokozatosan a könnyed lebegés is, a közelgı szabadulás 
hírnökeként. Aranyhullám és vörös kín váltogatta egymást. Érezte a testébe csapódó 
tőzdárdákat, fejét fogva jajgatott a számítógép elıtt, ám tudata legmélyén, már béklyóit 
ledobva vágtatott az aranyszemek nyomában. 

Túl közel van a pap – villant belé a következı gondolat; máshol volt, más idıben. Arron 
riadtan hátrált, miközben megpróbált felülemelkedni az események mindent elnyelı sodrán. A 
gyors korrigálás után, fentrıl már be tudta fogni a koporsó körül álló emberek csoportját. Az 
alakokat tisztán, az arcokat elmosódva látta. A hangok torzan érkeztek el hozzá, mintha 
lassított felvételen keveredett volna sírás és imádság. 

Ez nem igaz – leírhatatlan döbbenet lett úrrá rajta. Ez Alec temetése, ı pedig valahonnan a 
magasból nézi, ott volt velük, és mégsem. Akár láthatatlan kívülálló, figyelte a történéseket. A 
következı csapást saját helyzetének villámgyors elemzése jelentette, amikor ráébredt, hogy 
került ide, miért van itt, ki hozta ide. 

Te jó ég! Lehackereztem az Istent! – félelmében könyörögni kezdett. 
KÉREM SZÉPEN! ISTEN ÚR, HISZEK ÖNNEK, ÉN CSAK HAZA SZERETNÉK 

MENNI. 
Riadtan pislogott körbe. 
VISSZAMEGYÜNK, ALEC – a hang megnyugtatóan simogatta. 
KÉSİ, ALEC, SENKI NEM LÁTHATJA ÉLETÉBEN A TEMETÉSÉT – hallotta a 

másikat. 
Az igazság maradt az egyetlen kiút. 
ÉN NEM ALEC VAGYOK, HANEM… A BARÁTJA, ARRON. 
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Csend. Akaratlanul is a koporsóra vetette tekintetét: ALEC COBRIN, ÉLT… a dátum 
ugyanolyan elmosódott volt, mint az arcok. Arron borzongva nézte Alec koporsóját, amely 
lassan áttetszıvé vált, és meglátta benne… saját magát. 

A koporsóból aranyszínő pontok özönlöttek ki zúgó áradatként, és olyan szoros győrőbe 
fogták, hogy minden mást eltakartak a külvilágból. Az oltalmazó aranyszemek lassú forgásba 
kezdtek, miközben színük aranyról sötétvörösre változott, vissza aranyra, majd ismét a baljós 
vörös következett. Belsejükben apró lángocskák gyúltak, fenyegetıen nyújtogatva felé forró 
lángnyelvüket. A forgás addig gyorsult, míg Arront teljesen beborította a tőzkerék és a 
lángokból áradó szenvedés. 

Az imát mormoló pap hangja és a gyászolók sírása fokozatosan elhalkult. 
 
 
Gábrielt bosszantotta az ismételt vereség: 
JÓL JÁTSZOTTÁL, DE NAGY SZERENCSÉD VOLT. APROPÓ, LUCI! A FİNÖK 

SZÓLT, HOGY LEGKÖZELEBB İ IS BESZÁLL, HA VAN HELY. CSAK AZT 
KÖTÖTTE KI, HOGY MINDENKI KEZDİ KARAKTERREL INDUL. 

Rövid, tőnıdı csend: 
NEM IS ROSSZ, ÍGY LEGALÁBB TÖRLESZTHETEK VALAMIT. TETSZETT, 

AHOGY UTÁNOZTAD. NA, MEGYEK, ÜDVÖZLÖM AZ ÚJ JÖVEVÉNYT. SZEVASZ, 
GÁBRIEL. 

Gábriel felkacagott: 
SZIA, LUCI, LÉGY VELE KÍMÉLETES! 


