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Kovács Ákos 

Váratlanul hozzuk a reményt 

A rövid idıre elmélázó Chad Antoon azon vette észre magát, hogy egy ideje a semmit 
bámulja. A semmi a vele szemben ülı hirtelenszıke fiatalember feje helyén burjánzott el, 
magába olvasztva a széles mosollyal magyarázó, ellenszenves, hosszú arcot. A hívatlan 
vendég élénk gesztusokkal kísérte a szavait, melynek hatására aranybarna nyakkendıje kissé 
félrecsúszott. Sötétkék öltönyt viselt, vékony alakja, behízelgı stílusa és kelleténél talán kissé 
magasabb hangja minduntalan a mitugrász jelzıt juttatta a házigazda eszébe. Antoon óvatosan 
megköszörülte a torkát, és megpróbált a lófejőre figyelni, annak ellenére, hogy a hülye 
nyávogása kifejezetten idegesítette. 

– …gondolom ön is úgy áll a témához, Mr. Antoon, ahogy általában az átlagpolgár 
szokott: csak legyünk túl mihamarabb az egészen. Megértem, higgye el, nagyon is megértem, 
uram, s bízvást mondhatom, az ön helyében én sem viselkednék másképp. Nem ám, miért is 
tenném? Végül is mi történt öt perccel ezelıtt? Becsengetett egy öltönyös fazon, ez lennék én, 
hehehe… szóval magára törte az ajtót, bekönyörögte magát, és fuccs az ön jól megérdemelt 
délutáni pihenésnek! Most pedig ez az alak majd megesküszik égre-földre, hogy kizárólag az 
ön érdekeit tartja szem elıtt, a saját gyerekének sem kínálna ilyen elınyös szerzıdést, 
ráadásul elıad tízféle érthetetlen variációt, egyik jobb, mint a másik, amelybıl negyedóra alatt 
kellene önnek választania, s mindezt azért, hogy kirángassa a zsebébıl a pénzét. 

Nem fulladt meg, álmélkodott Antoon, amikor bıbeszédő látogatója végre lélegzetvételnyi 
szünetet tartott. Nem többet. 

– Nem, Mr. Antoon, ez nálunk nem így mőködik, ha így mőködne, én most nem lennék itt. 
Biztosíthatom… 

– Nem feltételeztem önrıl, Mr. Morn… – szólt közbe Antoon, holott szinte szó szerint ez 
járt a fejében, amióta az ügynök átlépett hetedik emeleti lakása küszöbén. Márpedig, döntötte 
el még az elıszobában, pénzt nem fog adni! 

– Morts! – mosolygott a szıke. – Eugene Morts. Bocsásson meg, ha esetleg elfelejtettem 
bemu… 

– Nem, én nem figyeltem, elnézést. 
– Ugyanis – emelte fel a mutatóujját figyelmeztetıen Morts –, minket nem érdekel az ön 

pénze, uram. Nálunk nem kell befizetnie semmit! 
Rövid csend telepedett közéjük. Antoon immár figyelt, és töprengett. Ha nem pénzt akar, 

akkor miért van itt? Mi lesz a trükk? Hacsak nem… Halk sóhajjal hátradılt a kopott fotelben; 
hamarosan úgyis megtudja. 

– Meglepıdött, ugye? – Morts élvezte a helyzet. Ezt az ezerszer begyakorolt, nálunk nem 
kell befizetnie semmit, mondatot, mint szakmai csúcsteljesítményt élte meg, akárhányszor 
lecsapott vele gyanútlan áldozatára. Szinte pontosan tudta, mi játszódik le a zsákmány 
fejében. Kételkedik. Bizalmatlan. Gyanakszik, ami nem csoda, hiszen aki ilyen lerobbant 
tízemeletesben tengıdik, annak mindenki gyanús, aki ajándékot hoz. Ezekkel az emberekkel 
nem szokás jót tenni. 

– Errefelé nem divat az ingyen sör – vonta meg a vállát Antoon, megerısítve az ügynök 
néma fejtegetését. 

– Életbiztosítást ajánlok önnek, Mr. Antoon! – vágta ki hirtelen Morts, mintha nyeremény 
vakációt adott volna át az Uránusz közkedvelt kaszinó holdjára, a Mirandára. 
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Antoon hallgatott. A lehengerlı felvezetés után ennél azért többet várt. Viszont a sejtése 
valószínőleg helytálló. Mindegy, semmilyen ügynöknek nem enged, és kész. 

– Khm… – köszörülte meg a torkát –, életbiztosítást, igen… 
Megszólalt az ügynök holofonja, és elgyötört nıi arc jelent meg a két férfi elıtt. 
– Kérem… kérem… segítsen rajtam! 
– Bocsásson meg, egy perc az egész – nyomkodta villámsebesen a széles kijelzı alatti 

ezüst billentyőzetet az ügynök. A hamarjában kikapcsolt holokép szétesett. 
– Lora, újabb ügyfél! Ide futott be, intézed? – kérdezte Morts hangosan, miközben 

feszülten fürkészte a maroknyi kommunikációs eszközt, néha megbökve egy-egy gombot. 
Antoon mozdulatlanul, faarccal ülte végig a következı három percet. 
– Kész! Újabb elégedett ügyfél – emelte fel a fejét önelégülten Morts. – Látja, uram, ennek 

a hölgynek mi voltunk az utolsó mentsvára – rázta meg az apró, acélkék készüléket, majd 
maga elé tette. 

Itt az idı, hogy megszabaduljunk tıle, gondolta Antoon, és kezeit összekulcsolva elıre 
dılt. 

– Tudja, Mr. Morts, nekem már van életbiztosításom, és nem szándékozom másikat kötni. 
– Ami után a családja pénzt kap, ha önt, ne adj isten, valami komoly baj éri, ugye? 
– Így van. 
– Apropó, a kedves családja? 
– A feleségem és a fiam az anyósomnál töltik a hétvégét – válaszolt szárazon Antoon. Nem 

mintha közöd lenne hozzá, tette hozzá magában. 
– Mi önnek ajánlunk életbiztosítást, Mr. Antoon, nem a családjának. Persze hagyományos 

kondíciókkal nekik is, de most speciálisan önnek. Cégünk a harmincöt-negyven feletti 
korosztály biztosítására szakosodott. 

– Nem értem – rázta meg a göndör, fekete fürtjeit a házigazda, holott már értette. 
– Hány éves ön, uram? 
– Harminchét. 
– Nagyszerő! A mi életbiztosításunk lehetıvé teszi az ön számára, mondjuk a 

kétszázharminchét évet vagy szerencsés esetben az örökéletet is. 
– Viccel? – kérdezte Antoon, mialatt elégedetten konstatálta, hogy jól gondolta: az ipse 

lélekügynök. 
– Nem! Valóban öröklétet mondtam – ragyogott a biztosítási ügynök. 
– Nem is tudom – vacillált Antoon. Hallott már az itt-ott felbukkanó lélekügynökökrıl, de 

soha nem találkozott velük. Váratlanul hozzuk a reményt – ugrott be neki a komor, fekete 
alapon vékony, aranybarna betőkkel írt lélektelen reklámszöveg. Csak ennyi, semmi harsány 
ezt vedd meg, ez kell neked, én adom a legjobbat! Antoont mindig rosszérzés kerítette 
hatalmába a színes reklámok között pár másodpercre megjelenı sötét, néma bejátszásra. A 
pozitív szlogen ellenére az összkép nagyon baljósra sikeredett. Úgy hallotta, irodájuk sincs a 
Földön, a lélekügynökök állítólag kirajzanak a Holdról, és felkeresik a szerencséseket. 

– Mr. Antoon, mi váratlanul hozzuk a reményt! – tárta szét a kezét mosolyogva Morts. 
– Értem, tehát ön lélekügynök. 
– Pontosan! Azt javaslom, csapjunk a közepébe! Íme, a szerzıdés – fogott lázas 

iratrendezésbe Morts. – Hopp, leesett, hehehe, személyes ügyintézésnél jobban szeretem a 
papírmunkát. Persze, ahogy az elıbb látta semmi akadálya a holofonon keresztüli 
ügymenet… affenébe, megint elejtettem, olyan vagyok, mint egy kezdı, bocsásson meg, 
hehehe… Olvassa csak, olvassa el nyugodtan, közben mondom a lényeget! 

Antoon szeme ide-oda ugrált a nyomtatvány bekezdésein: 
Egyéni Lélekszerzıdés, 
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amely létrejött egyrészrıl a Lélekpótló Rt. (Hold, Raspberry körzet, 5413/153), a 
továbbiakban Szolgáltató, másrészrıl …………………… (név) …………………………(cím), a 
továbbiakban Biztosított között, az alábbi feltételekkel. 

– A Lélekpótló Rt. életbiztosítása nem tucat szolgáltatás, Mr. Antoon, ám önnek itt a 
lehetıség az elmúlás kijátszására, az élet meghosszabbítására. Nem túlzás, mától a halál 
szemébe nevethet. Csak annyit kell tennie, hogy átadja a Lélekpótló Rt-nek a lélekmásolatát, 
és mi önt ezzel a szigorúan ırzött másolattal visszahozzuk az életbe, amikor ön elhalálozik. 

Antoon figyelme a szürkés, szemlátomást újrafelhasznált papírról az ügynökre vándorolt, 
ezt követıen vissza a szerzıdésre. 

A jelen ügyletnél eljáró Eugene Morts, a Lélekpótló Rt. képviseletében az alábbi helyen és 
idıben… 

– Az örökélet sem ámítás – folytatta Morts –, ugyanis tízévente plusz egy bonusz 
lélekpótlást biztosítunk, abban az esetben, ha az elızı tíz évben nem vette igénybe a 
szolgáltatásunkat. Ezt természetesen hozzáadjuk az alapszolgáltatáshoz, tehát elméletileg a 
végtelenségig növelhetı az újraélesztések száma. 

Tárgy: Egyszeri lélekpótlás (tip: 4L.4822-10 év/ x1 göngyölített) 
– Ezért önnek semmit nem kell fizetnie, azon kívül, hogy hozzájárul a lélekmásolat szabad 

felhasználásához az ön végleges elhalálozása esetén. Azt mondják, egy idı után az öröklét is 
unalmassá válhat, hehehe – engedett meg magának egy viccet Morts. 

1/a. A tárgyi szerzıdés értelmében a Szolgáltató köteles a Biztosítottat 1 azaz egyszeri 
lélekpótlásban részesíteni, a szerzıdéskötéskor átadott/átvett másolati (lélek)példány 
igénybevételével, a Biztosított elhalálozása esetén. 

1/b. A Biztosított vállalja, hogy a Szolgáltató részére átadja saját lélekmásolatát, ezzel 
lehetıvé téve a Szolgáltató számára a szerzıdésben foglalt kötelezettsége maradéktalan 
végrehajtását (lélekpótlást). 

1/c. A lélekpótlás ellentételezésként a Biztosított hozzájárul, hogy végleges elhalálozása 
esetén a Szolgáltató adatbankjában ırzött lelkének tulajdonjoga a Szolgáltatóra száll, mellyel 
az szabadon rendelkezhet. 

– Ha ön aláírja a szerzıdést, akkor ezzel a kis villa formájú eszközzel apró chipet ültetek a 
tarkójába. Teljesen fájdalommentes. A chip automatikusan áttölti az ön lélekmásolatát az 
adatbankunkba, és a folyamatos adatfrissítés érdekében állandó kapcsolatot tart fenn a 
központtal, így szükség esetén a legutolsó önmagát állíthatjuk vissza. Az átvitel egy kicsit 
kellemetlen, szerencsére rövid ideig tart. Amikor a chip érzékeli a halál beálltát, elemzi az ön 
állapotát, értesíti a Lélekpótló elsısegély-szolgálatát, ezután dönt a pótlásról, és végrehajtja az 
újraélesztést. Ha az ön fizikai sérülései nem teszik lehetıvé az azonnali lélekpótlást, az 
újraélesztés az ön testének helyreállítása után történik meg. Apropó, helyreállítás! Mr. 
Antoon, ha önnek van biztosítása a Testvarázs Biztosító Rt-nél, nagyban megkönnyítheti a 
lélekpótlást, és számos elınnyel is jár. Vegyük csak az ingyenes, amúgy méregdrága 
léggömbklónt, amelybe a lélekmásolatát töltjük, ha a teste totálkáros lesz, bocsánat a 
megfogalmazásért, hehehe… 

– Léggömbklónt? – kérdezett vissza Antoon értetlenül. 
– Az ember tudatnélküli burka. A Testvarázs legyártja, mi megtöltjük élettel. 
– Aha – bólogatott tétován Antoon. 
– Tehát a Testvarázzsal szerzıdve a léggömbklón térítésmentesen jár önnek. Nem lesz 

szüksége feledékeny meghatalmazottra, aki ön helyett intézkedik, ha intézkedik, nincs véget 
nem érı utánajárás, nem vesznek el vagy sérülnek meg létfontosságú adatok, általában ez a 
legjellemzıbb, és még sorolhatnám. Probléma esetén a beültetett chip a Lélekpótló 
elsısegély-szolgálatával párhuzamosan haladéktalanul tájékoztatja a Testvarázst is, és az ön 
testét soron kívül elıkészítik a mielıbbi lélekpótlásra, a pontos diagnózis birtokában. Ha 
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szükséges, léggömbklónnal helyettesítik azt. És rajtam keresztül akár itt és most leszerzıdhet 
a Testvarázzsal is, ha úgy kívánja. Higgye el, megéri! 

3/d. Göngyölítési tétel: amennyiben a Biztosított a szerzıdéskötéstıl számított tíz évben 
belül nem veszi igénybe a lélekpótlást, a szerzıdés értelmében az alapszolgáltatás (egy 
tetszıleges idıben és helyen történı beavatkozás) mellé plusz egy lélekpótlásra jogosult, 
amely tízévente az ismertetett feltételek mellett automatikusan göngyölítıdik. 

– Tehát, mint mondtam, szerencsés esetben, akár örökéletet is biztosíthat – jegyezte meg 
Morts, aki miután minden rezzenését követte leendı ügyfelének, pontosan tudta, melyik 
bekezdést böngészi. 

4/b. Késedelmes beavatkozás esetén, a Lélekpótló Rt. köteles saját költségén 
testrekonstrukciót rendelni (Szerzıdött partner: Testvarázs Biztosító Rt.), és a Biztosítottat 
egy héten belül az eredeti formájába visszaállítani. 

– A Testvarázs sem kér pénzt? – kérdezte gúnyos hangon Antoon. 
– Hasonló cipıben járnak, mint mi, a szerzıdés is lényegében ugyanaz. A beavatkozás 

ellenértéke, a késıbbiekben tulajdonjogilag átruházott léggömbklón másolat. 
– Értem. – És ha ebbe a léggömbklónba beültetik a lélekmásolatot, ki is van küszöbölve a 

klónozással kapcsolatban felmerülı összes kellemetlen kérdés, főzte hozzá gondolatban 
Antoon. 

6/a. Az egy alkalommal saját célra felhasznált lélekmásolatot a Szolgáltató köteles a 
felhasználás után visszaállíthatatlanul megsemmisíteni, és a törlésrıl készült jegyzıkönyvet a 
Human-Clone Felügyeletre egy héten belül eljuttatni. 

Antoon már a lap alján járt. 
6/c. A szerzıdés lejártának dátuma az utolsó rendelkezésre álló lélekpótlás 

felhasználásának a napja. A rendelkezésre álló lélekpótlások felhasználása után a szerzıdés 
meghosszabbítását a Biztosítottnak kell ismételten kérvényezni, melyet a Szolgáltató jogosult 
elbírálni. Az esetleges elutasításhoz a Szolgáltató indoklást mellékelni nem köteles. 

– Hány ügyfelük büszkélkedhet örökélettel? – nézett fel csúfondárosan a házigazda. 
Morts nem sértıdött meg, legalább is nem mutatta. 
– Szinte mindenkinek megvan az esélye – kacagott fel. – Tudja, Mr. Antoon, csupán négy 

éve vagyunk a piacon, de büszkén mondhatom, ügyfeleink maradéktalanul elégedettek a 
szolgáltatásunkkal. Van is nálam néhány grafikon, és ha vetne egy pillantást az ügyfél-
elégedettségi mutatókra… 

– Nem, köszönöm, elhiszem – tett elhárító mozdulatot Antoon. A következı oldalra 
fordított, és parányi betőkkel írt sorokat látott. 

– Az apró betős rész nem vonatkozik azokra a kötésekre, amelyeket ügynökeink személyes 
megkereséssel kezdeményeznek – vette vissza a szerzıdést gyengéd erıszakkal Morts. 

– Azért én megnézném. 
– Hogyne, parancsoljon. 
Amennyiben a Biztosított a szerzıdés megkötésekor az állapotából kifolyólag sürgısségi 

beavatkozásra tart igényt – a tranzakció célja kétségbevonhatatlanul az élet visszaállítása, 
nem jövıbeni biztosítása –, a szerzıdés 5/d. pontja lép életbe, mely szerint a Szolgáltató már 
a Biztosított életében jogosult a letöltött lélekmásolat felhasználására, tisztítására 
(emlékfosztás), módosítására, illetve értékesítésére. A lélekmásolat megsemmisítésre ebben az 
esetben is a 6/c. pontban leírtak vonatkoznak. 

Antoon felnézett. 
– Nos, mi véleménye az életbiztosításunkról, Mr. Antoon? 
– Azt hiszem, nem élek az ajánlatukkal, Mr. Morts. Sajnálom, hogy feleslegesen fáradt. 
Az ügynöknek szeme sem rebbent a tömör visszautasításra, rövid ideig még erılködött, 

majd elbúcsúzott. 



5 

– Itt az elérhetıségem, ha meggondolná magát – dobott egy szürke mőanyaglapot az 
asztalra Antoon elé. – Láthatta, szükség esetén szaruhártyán keresztül is megoldható a 
lélekpótlás – bökött a holofonjára, majd a zsebébe csúsztatta. 

– Köszönöm, a döntésem végleges – vette szemügyre a kis kártyát Antoon. 
Hívni fogsz te még, gondolta Morts, és egykedvő viszlátot mormogva kilépett az ajtón. 

*** 

Chad Antoon hanyatt feküdt az ágyon, résnyire nyitotta a szemét, körbepislogott. Az esti 
félhomály sötétszürkére festette a nappali színeit; negyedóra hiányzott a teljes sötétséghez. 
Megmozdította feje alá szorult jobb kezét, és lesodorta a mellkasára bukott újságot, amely 
sikeresen álomba ringatta. Megpróbált rájönni, mi ébreszthette fel, de az ablakon beszivárgó 
szürkület és az ágy végében álló virágállvány nem adott választ a kérdésre. Lustán ismét 
lehunyta a szemét, ám tudta, az ébredés feltartóztathatatlan. Az órájára nézett: fél nyolc. 

Felült, bekapcsolta a tévét. A vidám kiskutya átugrott a kutyatápszer reklám középsı O 
betőjén, a kép kimerevedett, és eltőnt. Rövid csend után tompa szívdobogás zakatolt a sötét 
készülékbıl, mind gyorsabb és gyorsabb ütemben, majd halk sóhaj után hirtelen csend lett. 
Barna betők úsztak be a képernyı négy sarkából: 

Vártalanul hozzuk a reményt! 
A szívdobogás újraindult, és normális tempóban folytatódott. Nocsak, van hangja, ért el 

Antoon tudatáig a változás. Ami azt illeti, jobb volt némán; a lélekreklám így sem nyerte el a 
tetszését. Eszébe jutott Morts. Mikor járt itt? Legalább három hete, igen, akkor is egyedül 
töltötte a hétvégét, Judith és a kis Liam az anyósát látogatták meg, mint most. Ideje lenne 
kibékülni a boszorkánnyal, ötlött fel benne sokadszor a hetek óta halogatott döntés. Judith 
anyja nehéz eset, ám nem haragtartó. Viszont a közeledést neki kell elkezdenie, 
makacsságban nem versenyezhetett a mamával. 

Felállt, és Judith anyján morfondírozva végigjárta a nem túl nagy lakást. Fürdıszoba, 
elıszoba, konyha, majd vissza a nappaliba. Amerre ment felkapcsolt lámpák jelezték az útját. 
Sovány sonkásszendviccsel a kezében tért vissza, és nagyot harapva letelepedett az ágy 
szélére. Eszébe jutott milyen patáliát csapna Judith, ha ebben a pillanatban belépne. Az égve 
hagyott lámpák mindig kihozták a sodrából. És igaza van, pislogott némi bőnbánattal a 
konyha irányába, de nem érzett sok kedvet újfent végigjárni a kitaposott ösvényt, annak 
ellenére, hogy a pörgı villanyóra (a vízórával egyetemben), mint megállíthatatlan porszívó 
szívta ki zsebükbıl a szigorúan beosztott kosztpénzt. 

A fikusz levelei enyhén megrezdültek, amikor megszólat a holofon. 
– Szia, drágám! – Úgy döntött, nem ad se normál, se holoképet; az elıszoba világítása 

rögtön lebuktatná. 
– Chad, mit csinálsz? Miért nem kapcsolsz be? – követelte Judith. 
– Fürdök – szaladt ki a száján a legkézenfekvıbb hazugság. – Nem szeretném, ha a 

rokonságod megbotránkozna, úgy is sok van a rovásomon. 
– Ne kezdd újra, légy szíves! Pláne most! Figyelj! Anyu arra kér, hogy holnap gyere el 

ebédre, és felejtsük el ezt az ostoba „haragszom rád”-ot. Jól tudod, ı nem szokott könyörögni, 
úgyhogy légy szíves fogadd el meghívást! 

– Menjek el holnap? – hökkent meg Antoon. 
– Igen! Ezt szeretné, és én is. Bármit gondolsz is a mamáról, ı szeret téged, és jó lenne, ha 

végre kibékülnétek. Szerintem a reggeli járattal kilencre itt lehetnél. 
Az agyagszín virágállvány növényei ismét megsuhogtatták leveleiket. Antoon 

összerezzent, valami nem stimmelt. Riadtan körülnézett, és fülelt. 
– Chad! Megnémultál? – türelmetlenkedett Judith. 
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– Nem, dehogy – szólt bele gyorsan. – Megyek, Judith, persze, hogy elmegyek! Én is 
örülnék, ha tisztáznánk a félreértéseket. 

– Rendben, megmondom neki, hogy jössz. Várni foglak… 
A holofon elnémult. 
– Hallo, Judith, itt vagy? – kiabált bele a süket holofonba. 
A nappali megremegett. A lezuhanó virágcserepek tompa puffanása összekeveredett az 

ablaküveg csörömpölésével. Antoon megtántorodott, riadtan próbálta visszanyerni az 
egyensúlyát. Elfojtott sikítás érkezett a távolból. Mély, visszhangzó dördülés kíséretében 
újabb lökés következett, majd hátborzongató csikorgás, sivítás vezette fel a mennyezetrıl 
leomló vakolatdarabok záporát. Sírt a ház. 

El Nieto! 
Antoon páni félelemben indult az ajtó irányába. Jobb vállába éles fájdalom nyilallt. 

Önkéntelenül a továbbguruló fél téglára pillantott, és már nem tudott kitérni az elészánkázó 
súlyos dohányzóasztal útjából. Beverte a térdét, és hangos kiáltással átesett rajta. Nem tudta 
fékezni az esését, kulcscsontja a leérkezés pillanatában eltörött. A lendülettıl továbbgördülve 
még látta az utca irányába kidılı teljes északi falat, a következı pillanatban az egyik kopott 
fotel a felsıtestére zuhant, és elveszítette az eszméletét. 

Amikor magához tért, kibírhatatlannak tőnı fejfájás gyötörte. Túl sokat ittam az este, ért el 
tudatáig az elsı lomha gondolat. De ez a szenvedés más volt, rosszabb, mint a jól ismert, 
lüktetı másnaposság. Megpróbálta felidézni a társaságot, ám nem talált kapaszkodót. Hason 
feküdt, arcát a párnából kiálló tollpihék bökték, széttárt karjával a hideg ágyat ölelte. A takaró 
lecsúszott róla, fázott. Megmozdította jobb kezét, vállába és mellkasába soha nem érzett 
fájdalom csapott. Vinnyogó hang hagyta el a száját. A váratlan kín visszaadta az emlékeit, bár 
ne adta volna. 

Rengés, leomló falak, rémült menekülés. 
Erılködve kinyitotta a szemét, agya valamelyest kitisztult, annyira legalábbis, hogy 

felfogja reménytelen helyzetét. Sötét és csend vette körül, távolabbról ismeretlen fényforrás 
halvány sugarai törtek utat a romok között. Nem az ágyában feküdt, teste valahol a 
romhalmaz közepén hevert, arca mozdíthatatlanul egy érdes kılaphoz szorult, hátát fojtó súly 
préselte; talán a fotel. Bal keze a háta mögött kicsavarodva. Tájékozódási pontot, rendet 
keresett a káoszban. Amorf tárgyak, szerkezeti elemek zsúfolt, összeroncsolódott, 
felismerhetetlen körvonalai tornyosultak a homályban. Istenem, tehát így lesz vége! Mélyrıl 
ısi félelem kúszott fel benne. Félelem az ismeretlentıl. 

Ekkor vette észre, egészen közel. Szálkás végő, törött lécnek támaszkodott egykedvően, 
karnyújtásnyira mozdíthatatlan fejétıl. 

A holofon! 
Behunyta a szemét, beharapta alsó ajkát, és ismét megmozdította jobb kezét. Hangosan 

feljajdult. Megfeszítette a testét, mind hiába. Nem sok kell, gyerünk! Elıbbre akarata rúgni 
magát… s ekkor kis híján feladta. Nem parancsolhatott a lábainak, nem érezte az erılködést, 
az izmok megfeszülését, sem a fájdalmat. Semmit! Miért nem megy? Majdnem sírva fakadt. 
Nem tudott lenézni, és most már biztos volt benne, jobb is, hogy nem tud. Egy lehetısége 
maradt: a sérült jobb keze. 

– Kell az a holofon – sziszegte végsı elszántsággal –, beszélni akarok a fiammal! 
Újra próbálkozott, felüvöltött. 
– Judith, Liam, jaaaajj… – csapott át fájdalmas kiáltásba a következı kísérlet. 
Harmadszorra középsı ujja hegyével megérintette. Kinyitotta könnyes szemét, és 

megkönnyebbült zokogás futott végig rajta. 
Megvan, tudta, hogy megcsinálta. Összeszorította a fogát, utolsó erıfeszítést tett, és 

görcsösen markolta a holofont. 
Judith-ot hívta. Nem akarta elhinni, amit lát: 
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HÁLÓZATI ELÉRÉS NEM BIZTOSÍTOTT! 
– Neee… – nyögte kétségbeesetten. 
Kapkodva hívta Judith anyját, azután a fiát, Liam-et. Mindenütt ugyanaz a válasz: 
HÁLÓZATI ELÉRÉS NEM BIZTOSÍTOTT! 
Lekérte az elérhetı hálózati helyeket. Egy találatot kapott: 
EUGENE MORTS – LÉLEKPÓTLÓ RT. 
Fátyolos szemén keresztül értetlenül nézte a semmitmondó címet, ekkor beugrott az a régi-

régi kép. A lazán az asztalra hajított halványszürke névkártya. Az ügynök! Megmenekülhet! 
Láthatja még a családját! Milyen isteni sugallat vezérelte, hogy a biztosítási ügynökbıl áradó 
tömény ellenszenv dacára megırizte a számot? Öröme rövid idıre kilátástalan helyzetét is 
feledette. Összepréselve, bénult, törıdött testtel, de új reménnyel telve hívta az ügynököt. 

– Morts! – jött azonnal a rövid vakkantás. 
– Kérem… kérem… segítsen rajtam! – nyöszörögte az arca elıtt kirajzolódó holokép 

irányába. Morts mint apró, zöld glóriával körülvett manó hanyagul hátradılve ült az íróasztala 
mögött. 

– Kivel beszélek? 
– Chad… Antoon. 
– Á, Mr. Antoon, hogy van, hogy van? 
– Lélekpótlásra lesz… szükségem. 
– Természetesen, uram, ezért vagyunk… 
– De most, azonnal, nem bírom… ez a fájdalom… – Fejfájása erısödött, véres nyálcseppek 

hullottak a ki a száján. 
– Nyugalom, Mr. Antoon, a fájdalom elmúlik, az élet megy tovább, hehehe. Higgyen 

nekem, hamarosan nevet az egész histórián. Tehát szerzıdést akar kötni a Lélekpótló Rt-vel. 
– Igen. 
– Ahogy látom, sürgısségi beavatkozásról lesz szó. Meg kell kérdezzem, megismerte és 

elfogadja a 4L.4822-10 göngyölített szerzıdés feltételeit? Kérem, válaszoljon igennel vagy 
nemmel! 

– Igen. 
– Köszönöm, akkor most letöltjük a lélekmásolatot. Nézze pislogás nélkül a 

vadászsólymot! 
A holokép váltott, az ügyök eltőnt, a helyén büszke madár jelent meg. Antoon kimeredt 

szemmel nézte a ragadozó fényes tollát. A sólyom lassan a levegıbe emelkedett, kényelmes 
szárnycsapásokkal közeledett felé, és minden mást kiszorított a világból. Hirtelen elragadta a 
zsákmányát, megfordult, és kérlelhetetlenül magával vitte. Ahogy szürkés-kék hátát mutatva 
távolodott, Antoon szédülni kezdett. Valami húzta, szaggatta, egy pillanatra mintha kívülrıl 
látta volna saját beszorult testét (és egy közeledı alakot?). Hosszú, gyötrelmes másodpercek 
következtek, végül kínzója megkönyörült rajta. Hiába fejezıdött be az átvitel, az elszakadás 
nem hozott megkönnyebbülést. Mintha a fátyolszerő vadászsólyom a retinájába égett volna. 

– Kész, Mr. Antoon, megnyugodhat, a lelke biztonságban van – tért vissza Morts fülig érı 
szájjal. 

– A szemem! 
– Chip hiányában így tartjuk fenn a kapcsolatot a halál beálltáig, hogy a legfrissebb 

élményekkel ébredhessen. Azt ajánlom, hogy az ön érdekében gondoskodjunk a testérıl is, 
mert a jelenlegi valószínőleg nem lesz alkalmas hosszú távú lélekpótlásra. A Testvarázs 
Biztosító Rt-t javaslom, akár most rögtön kapcsolatba léphetünk a központjukkal. Ne féljen, 
nem kell fizetnie, hehe. Akarja? 

A gyomorforgató émelygés a letöltés után sem múlt el. (Igen, akarom.) Az ügynök 
kérdezett (Elfogadja a feltételeket?), ı válaszolgatott (Igen, elfogadom). Nem értette, mit 
kérdeznek tıle (Beleegyezik, hogy a testébıl léggömbklónt készítsünk, és felhasználjuk…), 
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nem fogta fel, mit válaszolt (Igen, beleegyezem). Elgyötört elméje a biztosítási ügynök 
búcsúszavaira kezdett némileg világosodni. 

– …köszönöm, Mr. Antoon, ön mostantól nyugodtan meghalhat, hehehe. Remélem, 
hamarosan találkozunk. Viszontlátásra! 

Morts holoképe eltőnt, Antoon magára maradt. Nem érzékelte a múló idıt. Romok alá 
szorulva kábán várta a halált. 

– Eugene? Abbott vagyok… Nem, valóban nincs jó kedvem… Elıször is, túl erıs a Hód! 
Sok a halott, kevés a szerzıdés. Sinclair tábornok emberei állíthatnának rajta, vagy mit tudom 
én. Ez a fafejő vénember összekeveri a riogatást a mészárlással. Borzalmas, ami itt van 
körülöttem… Elhiszem, hogy ti kaszáltok, de a Testvarázshoz mindösszesen tizenhét ügyfelet 
irányítottatok át a múlt hónapban! Nem errıl volt szó, Eugene! Biztos, hogy egy oldalon 
állunk? 

Antoon eleinte fel sem fogta, hogy hangokat hall. 
– Igen, komolyan kérdeztem… Tudod, kicsit unalmas már, hogy állandóan az én ingyen 

pótlásaimmal hozakodsz elı… Te sem az istentıl kapott bırödben hirdeted az igét, van mit 
köszönnöd a Testvarázsnak… Igazad van, ne veszekedjünk, van elég gondunk így is… Miért? 
Sinclair állítólag duplájára emeli a Hód térítési költségét, ha nem szállítunk huszonöt 
százalékkal több klónt. Telhetetlen barom! Throup szerint a Mars mélybányáiba kellenek a 
klónok. Túl sok a lemorzsolódás… Mit vársz ettıl a kıagyú tábornoktól? Csak a saját haszna 
érdekli. Viszont vele legalább lehet beszélni… Ahogy mondod! Throup persze rögtön 
felemelte mindegyikünk kvótáját. 

Sinclair… túl sok a lemorzsolódás… telhetetlen barom… Throup… duplájára emeli… saját 
haszna… Throup… – lebegtek az összefüggéstelen mondatok Antoon körül. 

– Igen, Throup jó fınök, de ha nem hozod a kvótát, két lábbal rúg seggbe. Ezért is 
kevesellem a múlt havi tizenhetet… Jó, jó, figyelj! Szerdán találkozunk a szokott helyen! 
Addig küldd át a listát, hol utasították vissza a legtöbben az életbiztosítást… Jön Sinclair is, 
egyeztetjük a következı menet részleteit… El Nieto, hahaha, ha tudnák, hogy a Hód renget. 
Ja, Eugene, kikapcsoltathatod a térerı blokkolót. 

El Nieto… Eugene… a Hód renget… – Hangok! Emberi hangok! Az eszmélés pillanatában 
megmozdult körülötte a törmelékbörtön. 

– Segítség! – tört ki belıle a halálfélelem. 
– Várj, van valaki a közelben! A fenébe… Nem tudom mennyit hallott… Nekem azt 

mondták, itt már csak hullák vannak… Ki? Nyugalom, megkeresem… Ne aggódj, nem fogja 
továbbadni. Majd hívlak. 

Antoon mellkasában a nyomás elviselhetetlenné vált. A pánik áttörte a gátat, süketen, 
vakon vergıdött. 

– Segííítsééég… erre… itt vagyok! Segíítséég! – kiabált megállás nélkül. 
A szemközti romhalmaz megremegett, és hangos döngések, csattanások kíséretében utat 

nyitott az érkezınek. 

*** 

Két szállító a kezénél fogva vonszolta végig a véres, poros testet a hatos járatban. Az 
alacsony vágat viszonylag szők volt, meleg és fullasztó. 

– Ahelyett, hogy feldobhatnánk a futószalagra ezt a dögöt – lihegte az egyik elégedetlenül. 
– Téged kellene feldobni rá, egy csákánnyal a hátadban! – fordult meg vicsorogva az egyik 

munkás, ruháján D6–0514 azonosítóval. 
A szállító „itt döglesz meg te is, nyavalyás” mosolyt küldött a győlölettel teli szempár 

irányába, de biztos, ami biztost nem válaszolt. 
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A bányászokat a párbeszéd rövid idıre kizökkentette a monotóniából. Leeresztették 
fejtıszerszámaikat, és szótlanul nézték, ahogy társuk örökre elhagyja a mélybánya D blokkját, 
sarkával párhuzamos vonalat húzva a porba. 

– Folytatni a munkát, ti apátlan-anyátlan senkiháziak! – hallatszott azonnal a védımaszkos 
munkafelügyelık ordítása. A többség visszafordult, csupán néhány vakmerı meredt komoran 
a távolodó szerencsétlen után. 

– Azt mondtam, ne állj meg! Már megint te? Látom, nem értesz a szép szóból?! 
A bányászok összeszorított foggal dolgoztak tovább, ahogy eddig is életük folyamán. 

Becsukták szemüket, befogták fülüket. Tudták mi következik. 
– Nesze, te fattyú! Neked mindent külön el kell mondani? Hát, tessék! 
– Hagyd abba, Moonlight! Nem volt elég az omlás? Ha elfogynak, te állsz a helyükre? 
– Ugyan, Pete, pénteken érkezik a következı emlékfosztott szállítmány. 
– És Sinclairnek te fogod megmagyarázni, a miért hullanak el ilyen gyorsan a klónjai? 

Higgadj le, mert esküszöm, búcsút mondhatsz kétheti bérednek! 
– Oké, oké, bocs, Pete. 
– Jól van, szólj a szállítóknak, és vitesd ki! 
A kitermelés folytatódott. 
– A munkádra figyelj! Aki forgolódik, az egy napig nem kap inni! 
Az izmok megfeszültek, szállt a por, terjengett a verejték szaga, és anélkül, hogy 

hátranéztek volna, pontosan tudták, az ötszáztizennégyes eszméletlenül hever a futószalag 
mellett a földön. 

A szállítók visszatértek. 
– Moonlight, a négyhuszonkettesnek holnap estig nem adhatsz vizet! 
– Örömmel, Pete! 
A D6–0514-es a hatos vágat kiszélesedı bejáratánál tért magához. Egymás mellé kiterített, 

összezúzott holttestek szomszédságában hevert. Sajgott a hátgerince, gyengének érezte magát, 
de olcsón megúszta. Nem örült neki: tehát lesz még egy út kifelé, egy utolsó. Mert azt a vörös 
szeplıs vadállatot elintézi, ha addig él is. Mozdulatlanul feküdt, ahova ledobták. Erıt kell 
győjtenie, talán ez az utolsó pihenıje: amint észreveszik, hogy mocorog, viszik vissza. 

– Telhe… tetlen barom… 
Meglepetten felemelte a fejét, és körülnézett. A harmadik, halottnak hitt fickó szája 

mozgott. 
– Mit mondtál, pajtás? – kúszott közelebb a nyomorulthoz, és szemügyre vette. Lábát az 

omlás szétzúzta, arca felismerhetetlen, D6–0583-as azonosítója vértıl ragacsos. 
– Telhetetlen barom… Throup… a Hód renget… 
– Nem értem, pajtás – hajolt közelebb. – Kirıl beszélsz? Ki az a Hód? 
– Eugene… a Hód renget… 
Félrebeszél, figyelte szomorúan az agóniát az ötszáztizennégyes. Ilyen nevekkel nem 

találkozott a D blokk zárt világában. 
– A Hód renget… – A férfi szeme lecsukódott, és halk sóhajjal meghalt. 
D6–0514-es bányásznak még akkor is az ötszáznyolcvanhármas furcsa szavai jártak a 

fejében, amikor a vörös szeplıs visszataszigálta korábbi munkahelyére. 


