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A  TIZENHÁRMAS 
 
 
Az Egyesült Földi Birodalmak elnöke befejezte a virtuális 

akta lapozását. Zúgott a feje a sok adattól, a feszült figyelem-
től. Megdörzsölte káprázó szemét. 

– Felzaklattak a vallomások, Hella – szólt, s fáradtan ki-
nyújtózott, miközben a meleg barackszínű falak nyugtató 
halványzöldre változtak. Langyos, virágillatú fuvallat suhant 
át a termen, halk szellősusogás közben besűrűsödött a leve-
gő. Eltűnt a komputer irányítópultja, helyette dús lombú fák 
zöldelltek. Kényelmes forgószéke lassan hátradőlt, kinyúlt, 
már puha pázsiton feküdt egy tó partján. Kezét a feje alá 
téve gyönyörködött egy darabig a lezúduló vízesés cseppjein 
megtörő fény játékában, tekintetével követte a szivárvány 
ívét, majd szemét lehunyva hallgatta a madárcsicsergést.  
Csak pár percig pihent, az elég volt, hogy rendezze a gondo-
latait. Felült, hagyta szétfoszlani a hologramot. Hátralökte a 
székét, s a sarokban terpeszkedő régimódi ülőgarnitúrához 
sétált. Rutinból odébb tolta az egyik fotelt, hogy hozzáférjen 
a kisasztalon álló gyümölcstálhoz. A személyzet gondosko-
dott róla, hogy mindig megtalálja ott a kedvenceit. Markába 
vett néhány szem kesudiót, szórakozottan rágcsálni kezdte. 

– Köszönöm, Hella! Add be a filmet! – utasította a köz-
ponti számítógépet, s visszaült az íróasztalához. A szemközti 
falba épített óriási képernyőn az űrflotta egyenruháját viselő, 
negyven év körüli férfi haladt a tisztjei élén. Néha oldalra 
nézett, biccentett köszöntésül, de nem állt meg, és nem szólt 
senkihez.  

– Úgy látom, ez a felvétel a visszaérkezésük után készült. 
Nagyítsd ki, Hella! Az arcát, főként a szemét akarom látni.  
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Az elnök parancsszavára a komputer ráközelített az űrha-
jóskapitány arcára. Solan hosszan fürkészte a vonásait, majd 
amikor pontosan szemből látszott, kimerevíttette a képet és 
erősebb nagyítást kért. Belemerült a kapitány tekintetébe. 
Hosszú percek után szólt újra:  

– Jól van, hozzák ide! Kikapcsolhatod a monitort!  
Tíz perc múlva halk csendüléssel nyílt a fogadószoba ajta-

ja, két férfi lépett be. Az iménti filmen látott űrhajós kissé 
kábultnak tűnt, tétova lépéseit talpig feketébe öltözött fegy-
veres őr vigyázta. 

– Üdvözlöm, kapitány! – fordult feléjük az elnök.  
Fürkész pillantása végigsiklott a fekete nadrágot és 

sötétbordó, hosszú ujjú, gallér nélküli felsőt viselő alakon. 
Lefogyott, állapította meg, pedig a hazaérkezéskor sem lehe-
tett túlsúlyosnak nevezni. Annak kifejezetten örült, hogy 
egyiküknek sem kell felnéznie a másikra. Tekintete megpi-
hent a fogoly nyakára feszülő széles pánton. Az átlátszó mű-
anyagon apró vörös fények villogtak. 

– Bionikus akaratblokkoló? – pillantott elhűlten a szemé-
lyes biztonságát vigyázó Ronwald hadnagyra. A helyeslő bó-
lintás után visszafordult a fogolyhoz. – Szükség van erre, 
kapitány?  

Endrik ráemelte a szemét, de nem szólt. Furcsa volt a né-
zése, Solan nem tudta eldönteni, mit lát benne. Nem harag 
volt, inkább megvetés, vibráló türelmetlenség, beletörődés, 
dac és eltitkolt fájdalom. Annak a büszke csillogásnak, ami a 
filmen úgy megragadta, most nyoma sem volt. Időnként úgy 
látszott, levegő után kapkod, izmai megfeszültek, kitörni 
készült, aztán lehiggadt.  

Solan hallott már erről a készülékről, de annak ellenére, 
hogy nem új konstrukció, még sohasem látta testközelből, 
működés közben. Tudta, csak a legveszélyesebb bűnözőkre 
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teszik ezt a fajta bilincset, ami rákapcsolódik őrzöttje ideg-
rendszerére, és már az első gondolati impulzus fellobbaná-
sánál blokkolja agresszív szándékát, saját bioenergiáját hasz-
nálva fel ellene. Minél jobban szabadulni akar az elítélt, annál 
erősebben fogja a bilincs. Programjától függően képes fizikai 
fájdalmat okozni, vagy az idegpályák stimulálásával úgy sza-
bályozni őrizettje életfunkcióit, hogy képtelen legyen moz-
dulni, lélegezni, akár csak gondolkodni.  

– Vedd le róla, Ron! – utasította a hadnagyot Solan. 
– Eszemben sincs! – vágta rá amaz, s mikor az elnök fel-

kapta a fejét, nyugodt hangon hozzátette: – Nem változott a 
véleményem. Továbbra sem helyeslem, hogy a Föld első 
embereként a magánlakrészedben hallgatsz ki egy elítéltet. – 
Solan tekintete lassú táncot járt a fogoly, a testőr és a bilincs 
között. – Meg se próbáld! Ismerlek, ezért a legerősebb biz-
tonsági fokozatra állítottam, csak nekem engedelmeskedik. 

Solan mélyet sóhajtott. Ő is ismerte a hadnagyot, hiszen 
félig-meddig barátok voltak. Tudta, hiába beszél neki, úgyis 
azt teszi, amit jónak gondol. Nem is hibáztathatta az ellenke-
zéséért, hiszen az a dolga, hogy vigyázzon az elnök testi ép-
ségére. 

– Hagyj magunkra! – parancsolt rá. A testőr állta a tekin-
tetét, de nem mozdult, csak a fejét billentette kissé oldalra. – 
Ron, ne ingerelj! 

– Nincs szándékomban, de ezt a kívánságodat barátként 
sem teljesíteném, a biztonsági szolgálat vezetőjeként pedig 
egyáltalán nem tehetem. Ez a katona megölte a feljebbvaló-
ját. Nem hagyhatlak egyedül vele. 

– Rajta van ez a… – tett egy határozatlan mozdulatot 
Solan. – Mit akarsz még? 

– Ő még így is veszélyes – felelte komolyan Ron. – Annak 
a halálos ítéletnek oka van! 
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Vagy száz éve eltörölték a Földön a halálbüntetést. A 
hadseregen kívül mindenhol tilos az alkalmazása, s a sereg-
ben is csak a legsúlyosabb esetekben szabhatják ki. De még 
itt is szükséges a végrehajtásához az Egyesült Földi Birodal-
mak elnökének jóváhagyása. Solan a beiktatása óta mindösz-
sze két esetben adott engedélyt kivégzésre. 

– Jó, maradj! – hagyta rá sóhajtva az elnök. – Ülj le és 
meg se moccanj! – mutatott a sarokba. Körüljárta a foglyot, 
alaposan megnézte minden oldalról a nyakára rögzült készü-
léket. Leolvasta a jelzését, de ahogy sejtette, semmiféle zár-
szerkezetet nem talált rajta. Megállt Endrik előtt, s hosszan a 
szemébe nézett. – BAB-27! Azonosíts! Ellenőrizd a jogosult-
ságaimat! – adta ki a parancsot, miközben nem eresztette el a 
kapitány tekintetét. 

A pánton fehér fény csillant, s egy ujjnyi szélességű négy-
szögben őrült sebességgel színes pontok villantak fel. Né-
hány másodperc múltán nyugodt zöld fény gyúlt. 

– Azonosítás kész – szólt egy géphang. Az ilyen szerkeze-
tekbe nem programoztak kellemes, dallamos orgánumot. – 
Azonosítva Gabriel Solan, az Egyesült Földi Birodalmak 
elnöke. Jogosultságok ellenőrizve. Az elnök szava minden 
parancs felett áll.  

– BAB-27! Őrizet vége… 
– Ne! – ugrott fel Ron, és feléjük iramodott. – BAB-27! 

Őrzés! 
– …válj le!  
Solan utasítására a bilincsen minden fény kialudt. A ké-

szülék levált Endrik idegrendszeréről, szabaddá téve eddigi 
foglyát. Ron rászegezte a fegyverét, de mire kimondta: „Ha 
megmozdulsz, szétlövöm a fejed!”, a kapitány már maga elé 
rántotta Solant, ujjait acélkapocsként a torkába vájva. Másik 


