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Kovács Ákos 
 

Palánta 
 

– Az anyád vagyok, Bruut! 
A fiatal férfi döbbenten meredt az ajtóban álló, középkorú nıre. 
– Mit mondtál? Mi vagy te? – nyögött fel bizonytalanul. 
A fekete hajú nı kezében szorongatott tárgy azonnal riadóztatta éberségét: nagyon is 

gázostornak látszott. Egy lépést hátrált, és a biztonság kedvéért összekulcsolta a kezét a háta 
mögött. Azután megkönnyebbülten felsóhajtott: csak egy ion neszesszer. Az utóbbi hetek 
hihetetlen bőnesetei – az a cserbenhagyásos gázolás és a végzısök nyakkendılopásai – 
megviselte az összes diák idegeit. Nem csoda, ha az ember frász kap, futott át rajta. Ez a 
kollégium rosszabb, mint Godheqe utópiájában a Scar negyed sikátorai. 

A látogató Bruut felé nyújtotta nyitott tenyerét. 
– Az édesanyád. Én vagyok az evéká kihordód. Szeretném, ha velem jönnél. Mint anya és 

fia járhatnánk be a galaxist! 
A bénult Bruut Meshanko erıtlenül visszhangozta az ismeretlen kifejezéseket. 
– Anya? Fia? Mit akarsz? 
Kínos csend. Néhány másodperc elteltével elégedett dörmögés hallatszott a háttérbıl, 

amely hangos okításba csapott át. A felvilágosítás kétségkívül Bruutnak szólt. 
– Na, szóval, anya… Már meg is találtam… Csak jól kell kérdezni. Tehát, az anya régies, 

ma már nem használt kifejezés az evéká kihordóra. Eredetileg a Földön használták, jelentése 
magába foglalta az önzetlen szeretetet, a gondoskodást, az utód vagy utódok felnevelését. A 
kettıezer-háromszázhétben Egységes Viselkedési Kódex néven elfogadott utódlási törvény a 
gyerekek életre nevelését központilag kidolgozott rendszerben egyesítette, az addig 
kihasználatlan Hold státuszát besoroló holdra módosította, és Palánta-1 néven az egész 
bolygóra kiterjedı nevelde létesítését irányozta elı. Napjainkban számtalan Palánta típusú 
besoroló hold található a Galaxisban. A Palánták elterjedésével az anyák szerepe a kihordásra 
korlátozódott, elnevezésük fokozatosan átalakult evéká kihordóra. A törvény bevezetése a 
korabeli Földön a várakozásoknak megfelelıen… 

– Állj le, Dneb! 
– … heves ellenállásba ütközött… 
– Állj le! 
– Mondjam a fiút is? – lépett elı a szoba mélyébıl Dneb derős ábrázattal. 
Újra csend. 
– Dneb jól mondta – erısítette meg az idegen nı az elhangzottakat –, szeretet, 

gondoskodás, aggódás. Ez az anya. 
– És ez vagy te? – dohogott Bruut, értetlenségét dühvel palástolva. 
– Igen, Unthine Meshankónak hívnak. Tılem kaptad a neved. Itt van az evéká plakett, 

tessék. Ez alapján találtam rád. Nem volt könnyő – mosolyodott el. 
– Evéká plakett? Röhej! Az utcai győjtıben több plakettet találok, mint mőanyagflakont. 

Ez csak azt bizonyítja, hogy világra hoztál egy utódot. A rajta lévı adatok… 
– Te ismered az evékádat? – nézett a szobatársára kétkedve Dneb. 
– Egy frászt! Senki sem ismeri. Fogalmam sincs, mit hord itt össze ez a buggyant nı. 

Miért pont engem szúrtál ki, mi? – förmedt Unthine-ra növekvı magabiztossággal. 
Unthine csak állt, szemét le nem véve a fiáról, végül csendben megszólalt: 
– Álmodtam rólad, Bruut, és eljöttem, hogy megosszam veled. Bemehetek? 
A két végzıs bambán meredt Unthine-ra. A nı belépett, leült az egyik székre, kezét 

összekulcsolta az ölében. Bruut azon töprengett, szóvá tegye-e ezt a pofátlanságot. 
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– Az álom is régi kifejezés – magyarázta Unthine. – Kezdetben én sem tudtam, mi az. 
Átéltem valami nagyon furcsát, és… 

– Álom… Nézzük csak… – Dneb a következı pillanatban eggyé vált imádott 
elmegépével. Két másodperc múlva kinyitotta szemét, és elégedetten elmosolyodott. 

– Meg is van. Csak jól kell kérdezni. 
– Mit találtál? – tudakolta türelmetlenül Bruut, és nem értette, miért nem rúgja ki két 

lábbal ezt a betolakodót. 
– A homo sapiens sapiens álmodott. És az elıdei. 
– Ki? 
– Jaj, Bruut – emelte fejét a mennyezet irányába Dneb –, ezt nem hiszem el! 
– Oké, oké, már emlékszem – bólogatott Bruut nem túl meggyızıen. 
– Tehát az értelmes ember éjjel alvás közben rendszeresen álmot látott, mintha alternatív 

valóságban élne. Természetesen ez nem valóság, az agyuk hozta létre azt az izét. Mi, a Homo 
lumen velum… – Dneb megállt, és sandán Bruutra nézett. 

– Tudom, a mai ember – vicsorgott Bruut. 
– …ezt nem nagyon tudjuk elképzelni, mert tisztán alszunk. Én legalábbis nem. Az 

elmegép szerint az álom az alsóbbrendő, illetve fejletlenebb fajok tulajdonsága. Az 
agytevékenység magasabb szintő kontrollálásával ez az érzés reprodukálhatatlanul 
„felszívódik”. Szóval álmodtál – fordult Unthine-hoz. 

– Igen, az hiszem. Megálmodtam, hogy felnısz, Bruut. Én neveltelek fel. 
– Te?! – kiáltott fel a két fiú egyszerre hitetlenkedve. 
– Igen. 
Bruut nem hitt a fülének. 
– Te neveltél fel?! Egy gyereket? Engem? A Palánta alapvetı szabályrendszere nélkül? 

Mindenféle elıképzettség, tapasztalat híján? 
– Az álmomban – pontosított Unthine. 
– Persze, hogy ott, én is úgy értettem. Még szép, majd a valóságban, nem? Hehehe – 

zavarodott meg kissé Bruut. 
– Nem volt szükség semmilyen szabályozásra, tudtam, mi a teendım. Az anyai ösztön 

segített. A tapasztalatot idıközben megszereztem. 
– Idıközben – elégedetlenkedett Bruut. – Tehát tudatlanul kísérleteztél rajtam. 
Dnebnek sem tetszett, amit hallott. 
– Anyai ösztön? És mi lett belıle, mondjuk húszéves korára? 
– Ez az! – követelte Bruut. – Mi lett belılem? Milyen utóddá formáltál? 
Unthine hallgatott. 
– Nos? 
– Olyan voltál, mint bárki más – nyelt egyet válaszul. 
– Nem nagyon hiszem – tamáskodott Dneb, szemét résnyire vonva. 
– Olyan volt, mint bárki más – ismételte meg nyomatékkal Unthine. – Nézd, fiam, most, 

hogy álmodtam, átéltem, milyen az igazi anya, szeretném… 
– Egy fenét álmodtál! – vágott közbe megvetıen Bruut. – Hallottad: mi tisztán alszunk. 
– Milyen az igazi anya? – kérdezte Dneb érdeklıdve. 
Unthine elmosolyodott. 
– Megıriztem, gyertek, megmutatom. 
A két fiú vonakodva bár, de engedett, és az elmegép segítségével röpke másodpercre 

összekapcsolódtak. 
Felkapta a csöppnyi fiút, néhányszor meglendítette a levegıben, majd vigyázva a széles 

ágy közepére fektette. A gyerek gurgulázva nevetett, ı maga a szélére telepedett. A játékot 
negyedszer ismételték meg, ennek ellenére a baba fáradhatatlannak tőnt: rövid erılködés után 
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a hasára hengeredett, négykézlábra tornázta magát, és a hívást várva ráfüggesztette sötét, 
kerek szemét. Ekkor a kisfiú felé nyújtotta a kezét. 

– Gyere a mamához, gyere gyorsan! 
A kicsi mászni kezdett. Elıször óvatosan, emlékezve a korábbi kudarcokra, azután a 

lelkesedéstıl hajtva felgyorsított, és kezét-lábát kapkodva mászott elıre. A koordinált mozgás 
összeomlott, a kisfiú elterült. Hason fekve rúgott egyet a lábával, fejét felemelte, és kuncogott. 
İ pedig gyermekét újfent felkapva, tiszta szívbıl, boldogan nevetett. 

– És? – nézett Unthine-ra Bruut értetlenül. 
– Te voltál az, Bruut, az a pirinyó kisgyerek. 
– Hol voltak a stabilizáló csövek? A Shorie-agypánt? A Leiduu-féle agressziócsillapítás és 

a többi? 
– Ez nem a Palánta, Bruut. 
– Nem az, láttam. Ezért jöttél ide? Hogy össze-vissza hazudozz? Hogy az állítólagos 

nevelési módszered a besoroló holdakon alkalmazott központi minta elé helyezd? Miért pont 
engem találtál meg az ırült meséddel? Édesanya… Álom… Milyen ostoba, értelmetlen 
szavak! 

– Nem is annyira – tőnıdött Dneb. 
Unthine kétségbeesetten nézett a barátságosabb fiúra. Miért nem ı? 
– Van még ilyen álomrészleted? – kérdezte rövid szemkontaktus után Dneb. 
– Persze – kapott Unthine a feléje dobott mentıöv után –, tulajdonképpen Bruut egész 

ifjúsága lefutott azon az éjszakán, habár magam sem értem, miként lehetséges. 
– Lássuk! 
Bruut kelletlensége ellenére ismét összekapcsolódtak. 
Széles lepedın üldögélt az árnyékban, keresztrejtvényt fejtett. Ötéves, szıkésbarna, 

rövidnadrágos fia a napon focizott egy férfival. A virágzó nyárfasor legvastagabb tagja 
jelképezte az egyik kapufát, a kiürített élelmiszeres kosár a másikat. Bruut hatalmas gonddal 
helyezte le kissé kopott labdáját a hétméteres pontot jelzı faág mellé, miközben a férfi a 
kapuban felkészült a sorsdöntı büntetıre; nagyot húzott a nyárfa hővösébe támasztott 
sörösüvegbıl, elégedetten megtörölte a száját, lerúgta lábáról gumipapucsát, majd nagyot 
kurjantott: 

– Gyerünk, Bruutie, lássuk, mit tudsz! 
Bruut kissé csámpás léptekkel hátrált, nyelvét kiöltve méregette a távolságot és a férfi 

nyúlánk termetét. 
– Gyere be a napról, fiam, mert megég a hátad! – szólt oda fiának az árnyékból. 
– Mingyáááá… – hangzott az elnyújtott kiáltás. 
– Nem mindjárt, most! Kerdino legalább neked lehetne ennyi eszed! – Nem tőrte az 

ellentmondást. 
– Még egy kör van hátra a világbajnoki döntıbıl, Unthine, és megyünk – tájékoztatta 

komolykodó képpel a Kerdinónak nevezett férfi. 
– Majd lesz nektek világbajnoki döntı, ha… – harapta el a mondatot, mivel úgysem 

figyeltek rá. 
Bruut nekifutott, és nagyot rúgott a labdába. Kerdino lomhán elvetıdött balra – inkább a 

balesetmentes földetéréssel, mintsem a labdával foglalkozott –, ennek ellenére a játékszer a 
térdérıl a fa törzsének, onnan a háta mögé pattant. Tervezni sem lehetett volna 
tökéletesebben. Bruut hangos visítással futott körbe-körbe: 

– Góól, góóóól! 
Kétpercnyi gólöröm, félbeszakítva egy menekülı gyík molesztálásával, és újabb nagy 

korty sör után cseréltek, a kisfiú állt a kapuba. 
– Ha kihagyod, én nyertem! – szögezte le határozottan Bruut. 
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– Tudom – sóhajtott Kerdino színpadiasan. Most ı következett, nem túl erıs lövése telibe 
találta a fát. A labda irányt változtatott, és a tíz-tizenkét méterre lévı sekély iparcsatorna felé 
gurult. Bruut egy pillanatig tátott szájjal követe az útját, majd felkiáltott: 

– Jaj, beleesik a vízbe! 
És rohant. Apró lábait teljes erıbıl kapkodva közeledett a lassuló labdához, a játékszer 

pedig a töltés enyhe lejtıbe forduló homokos széléhez. 
Enyhe, de Bruutie csak ötéves… A kétméternyi szintkülönbség Unthine szemében 

szakadéknak tetszett. 
– Állj meg, Bruut, mert elesel! – emelkedett fel nyugtalanul a pokrócról. 
– Állj, meg, Bruutie, nem süllyed el! Majd kihorgásszuk! – kacagott Kerdino. 
Érezte, hogy baj lesz, felpattant a pokrócról, kiszaladt az árnyékból. 
Bruut három méterre volt a lejtıtıl, kettı, egy és… 
– Bruutie! – szakadt ki belıle a sikoltás. 
A fiú elırevetıdött, és fél méterrel a töltés szélétıl a labdára hasalt. Mire Unthine odaért 

hozzá, lihegve ült a földön. Jobb könyökét lehorzsolta, szája sarkában néhány megsárgult 
főszál fityegett. Diadalmas mosollyal szorongatta a nyúzott labdát. 

– Ó, fiam! – sóhajtott fel megkönnyebbülten. Magához ölelte a gyereket, és érezte, hogy 
hangosan dörömbölı szíve versenyre kel Kerdino távoli, harsogó nevetésével. 

– Érdekes – ámuldozott Dneb –, a végén úgy éreztem, kiesik a szívem a helyébıl. Nézd, 
Bruut, le is izzadtam. Huh… Amúgy ez az álom azt a nagyon régi filmet idézte, amelyet 
Lerfine múzeumában láttunk. 

– Ki volt az a férfi – kérdezte Bruut tettetett közönnyel. 
– Az apád… 
– És ki az az apa? 
– Az apa tulajdonképpen a megtermékenyítı, de több annál… 
Az ajtó kettévált, és a kollégium három rendésze robogott be. 
– Jelzést kaptunk, fiatalurak. Mi a gond? 
– Na, végre, Forthanti, mi tartott ilyen sokáig? – csapott a térdére Bruut. – Ez a nı 

akadályozza a vizsgákra való felkészülésünket, és a nyakkendılopáshoz is köze lehet. 
Unthine szomorú szemmel, szótlanul nézte. 
– Ne aggódjon, fiatalúr, többé nem fogja zaklatni magukat – válaszolt Forthanti. 
– Nem akart bántani minket – mondta Dneb Forthantinek. 
– Azt sosem lehet tudni, fiatalúr, az ırült elme néhányszor felülírta már a Leiduu-féle 

tréninget. Átadjuk a hatóságnak. Nem fog ártani neki némi agressziócsillapítás. 
– Fiam, miért nem hiszel nekem? 
Bruut hátat fordított neki. 
– Vigyétek! – adta ki a parancsot Forthanti. 
Dneb felemelte a kezét, és elırelépett. 
– Várjatok egy percet! Unthine, mi lett az álom Bruuttal, akit felneveltél? Sikerült? Olyan 

lett, mint mi, többiek? Szükségtelen a Palánta? 
A nı hallgatott. 
– Válaszolj, kérlek, tényleg érdekel. 
– Az utolsó kép félbeszakadt – suttogta Unthine lehajtott fejjel. – De az esküdtek még 

nem döntöttek, talán nem is… 
– Hogyan? 
– Embereket támadott meg a pénzükért. 
Kövér könnycsepp hullott a padlóra. 
Dnebnek elakadt a szava. 
– Mehetünk! – intett Forthanti. 
A behatoló távozása után rövid ideig csendben tettek-vettek. Végül Dneb szólalt meg: 
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– Tudod, mire gondoltam? Megnézném a végeredményét, ha az anya mellett a 
megtermékenyítı is beleszólhatna a nevelésbe! 

– A megtermékenyítı? Teljesen megbuggyantál? Két teljesen eltérı egyéniség neveljen 
fel normálisan egy harmadikat? – tátotta el a száját Bruut. 

– Miért ne? 
– Szent ég! Te álmodsz! 
Hökkenten egymásra néztek, majd megkönnyebbülten felnevettek. 
 


