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ELŐSZÓ 

Aki a kezébe veszi ezt a kötetet, nem kis meglepetésben 

lesz része. Egy olyan műre lel, amely élményekkel teli 

szórakozásban részesíti majd. Képzeletét oly mértékben 

kitágítják a dimenziók, és annyira a távolba röpítik, 

hogy valósággal kábultan zökken vissza egy-egy fejezet 

végeztével a mindennapokba. 

A szerzőpáros – a klasszikus science fiction modern 

irányzatának hazai képviselői – bemutatkozó regényét 

tartja kezében az olvasó. A cselekmény a nem túl távoli 

jövőben játszódik, egy, a Jupiter fölött lebegő, óriási 

űrállomáson. Különféle üzletemberek, politikai szemé-

lyek, a szakmai elit követei, művészek és újságírók gyűl-

nek össze ebben a keringő égi hotelben, hogy részt ve-

gyenek a XVI. Jupiter-konferencián. Még pár vendég 

csatlakozik hozzájuk, amikor észreveszik, hogy egy asz-

teroida által megrongált, elszabadult élelmiszerszállító 

egység közelít feléjük vészesen. A rádióparancsot fi-

gyelmen kívül hagyó robot-teherűrhajó menthetetlenül 

beleütközik az űrbázisba, ezáltal mélyen behasítva an-

nak burkolatát, és megrongálva az irányítási rendszer 

vezetékeit. Többen megsebesülnek, néhányan meg is 

halnak. A műszerek megbolondulnak, a pályahelyesbítő 

fúvókák bekapcsolnak, és az emberek egyre gyorsulva, 

megállíthatatlanul sodródnak a biztos halál felé. Tud-

ják, hogy itt már nincs mit tenni; a Procyon, ezervala-

hány utasával együtt, lezuhan majd a bolygóra. A Jupi-
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teren uralkodó rettentő légnyomás össze fogja roppan-

tani a kozmikus konferenciaközpontot. 

Az öt jól képzett űrhajós – a parancsnok, a parancs-

nokhelyettes, a navigátor, a tudományos tiszt és a fe-

délzeti orvos – nehéz helyzetbe kerül. Ők felelősek a 

hatalmas komplexum fennmaradásáért és vezérléséért. 

Menteni, ami menthető – de hogyan? Ebben a „pokoli 

vészhengerben” teljesen kilátástalanná válik a sorsuk. A 

reménytelenség tetőfokán állva, a fenyegetően közelgő 

felszín felé száguldva, egyszer csak felsejlik előttük a 

megmenekülés halvány ködfátyla… 

A pontos jellemábrázolás, a megfelelően adagolt 

pszichikai hatások, az élethű dialógusok mind-mind 

hozzájárulnak az alkotás színezetéhez. A Világminden-

ség objektumainak festői környezetben való bemutatá-

sa mélyen magával ragadja az ember fantáziáját. 

Ez a mű egy új határvonalat szab a realitás és a kép-

zelet közti, egyre szűkülő mezsgyén. Sugárzik belőle az 

írók hite: hogy az emberiség igenis át fogja vészelni a 

különböző katasztrófákat, miközben a szelleme tovább 

és tovább él – utódainkban. 

Varga Tibor 
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A Föld… 

Egy örök keringő, kék üveggolyó – itt van velem. Lágy 

kontúrjával, kiterjedt gömbjével terül szét alattam, s 

körülötte csak az űr feketesége. Ráérősen forog látha-

tatlan tengelye körül, egy elevenen létező, egységes 

rendszer benyomását keltve. Fátyolosan remegő, aktív 

légköre kékesen vibrál, mintegy ködlepelként veszi 

körül. Néhol fodros felhőfürtök úsznak egyirányba, ar-

rébb pedig, valamely áramlat hatására óriási ciklonba 

tömörülnek, tejfehér szőnyeget alkotnak. 

Igen, itt van velem most is… Ott lebeg a tudatom 

legeslegmélyén, erősen beleágyazódva az emlékekbe… 

Az ember nemigen felejti el a bolygót, ahol született. 

A sűrű felhőtakaró elvonul alattam, és az itt-ott fel-

szakadozó résein át édesgetően kikukucskál az élénk, 

zöldessárga felszín. Látom, ahogy a kontinensek arrébb 

gördülnek, majd kivillan a nagy kékség: az óceán. A 

sima, természetes víztükör fejfájdítóan élesen veri visz-

sza a beeső napsugarakat. Hunyorítok. 

Hunyorítok, és emlékezem. Emlékezem és hunyorí-

tok. Szemembe kövér könnycseppek gyűlnek – letör-

löm. 

Álomfigurák vagyunk. Valamennyien a múlt és a jövő 

kiszolgáltatottjai lettünk. Hogy mi történt akkor, szinte 

már alig számít. Az itteni jelen, ez az, ami meghatározó 

lett mindannyiunk számára. Az a bizonyos nap, amikor 

megkezdődött zuhanásunk a semmibe, már egyre in-

kább ködbe vész. 
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I. 

INDUL A JUPITER-KÖRHINTA 

Ha valaki hat hónapnál hosszabb időt tölt el az űrben, 

folyton-folyvást keringve az alatta húzódó bolygóóriás 

körül, annak megadatik valami olyasfajta élmény, mint 

a halhatatlanság és a tisztelet összevegyülésének érze-

te. Ez minden bizonnyal új benyomást kelt az ember-

ben, amit addig talán sohasem tapasztalt. 

A Jupiter – a maga termetes megjelenésével – már ki-

csit sem váltott ki belőlünk megfutamodást. Inkább 

csodálat kerített hatalmába minket, ha lenn, a mélyben 

királyi méltóssággal trónoló planétára pillantottunk. 

Görbületét alig lehetett érzékelni. Pedig jókora távol-

ságban voltunk tőle, csak hát méretei miatt betöltötte 

az egész látóhatárt. Átütő, sárgásvöröses-zöldes színé-

ben mindig jelen volt valami idegenszerű derengés. 

A legnagyobb átmérőjű és tömegű bolygó volt a Nap-

rendszerben. A légkörében uralkodó igen nagy légnyo-

más a földinek a többszörösére hágott. Nem csoda hát, 

hogy a tudósok által lebocsátott seregnyi kutatószonda 

mindegyike felmondta a szolgálatot, és bizonyos idő 

után már nem küldte tovább vissza a rádiójeleket. A 

vastag felhőréteg alatt elterülő folyékony hidrogénóce-

án egyenesen megölte ezeket a mérőműszereket. 

A mérhetetlen nagyságú égitest felszínén különböző 

övek sávrendszere futott végig, az egyenlítője mentén. E 

csíkozások kontrasztja, de még a színe is gyakorta vál-


