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Spirituális sci-fi regény



Előszó
Vajon létezik az anyagi testünktől független, örökkévaló lélek? A tudomány mai állása szerint

nem. De mi a helyzet akkor, ha a tudomány egyszerűen csak nem elég fejlett még ahhoz, hogy ebben
a kérdésben releváns megállapítást tehessen? Amennyiben bizonyítást nyerne a lélek léte, ez miként
befolyásolná tudományos projektjeinket, társadalmunk működését, illetve az emberek mindennapi
életét? Ez a 2019-ben keletkezett regény ezekre a kérdésekre igyekszik egy lehetséges választ adni,
ezzel indokolva a „spirituális sci-fi” szokatlan műfaji besorolást.

 

Ezen  a  helyen  szeretném  megragadni  az  alkalmat,  hogy  köszönetet  mondjak  kedves
ismerősömnek, Fekete Zitának, akihez régóta szokatlan, különleges barátság fűz, hiszen ez a regény
neki köszönheti létrejöttét. Ő adta az alapötletet, a történetben szereplő elmélkedések jelentős része
a közös levelezésünkre épül, továbbá segített a korrektúrázásban is. Nem véletlen, hogy ő kapta az
egyik  főszerepet.  Ezen  kívül  köszönöm  minden  családtagomnak,  minden  egykori  és  jelenlegi
barátomnak, továbbá az összes lánynak, aki kedves volt vagy kedves szívemnek, hogy segítettek
fejlődni, olyanná válni, hogy megírhassam ezt a regényt.

 

De nem rabolom tovább a Kedves Olvasó idejét. Amennyiben bármilyen kérdését, észrevételét,
megjegyzését  sz ívesen  megosztaná  velem,  örömmel  á l lok  rendelkezésére  a
gondolat.regoczi@gmail.com  e-mail  címen.



Felismerés
1.

A nem túl távoli jövőben:

 

Lilla  félelemmel  vegyített  izgatottsággal  lépett  be a  régi,  XX.  század elején felhúzott,  belső
udvaros  lakóépületbe.  Felkaptatott  a  harmadik  emeletre,  ami  az  ilyen  típusú  házak  nagy
belmagassága miatt jóval többnek, fárasztóbbnak tűnt a fiatal nő számára. Kilépve a körfolyosóra
kissé  megszédült  a  korláton  túl  tátongó  szédítő  mélységtől,  de  aztán  erőt  vett  magán,  és
becsöngetett a megfelelő ajtón.

– Jó napot kívánok! – üdvözölte az előbukkanó házigazda, egy mosolygós, teltkarcsú, középkorú
hölgy. – Fáradjon beljebb! – miközben ez megtörtént, már nyújtotta is bemutatkozáshoz a kezét. –
Piróth Ágnes vagyok.

– Üdvözlöm! Szepesi Lilla – viszonozta a gesztust a fiatalabb nő, aki egyelőre inkább feszélyezve
érezte magát.

– Örülök, hogy eljött hozzám. Nyugodtan szólíthat Ágnesnek, vagy Áginak, ahogy kényelmes. És a
közös munka jellegére való tekintettel, amit ma elkezdünk, talán célszerű lenne tegeződnünk, ha
önnek is megfelel.

– Persze, köszönöm – bólintott Lilla. – Így valóban közvetlenebb lesz. Úgyis nagyon izgulok.

– Pedig nincs rá okod. Tudom, hogy sokan úgy érzik, pszichológushoz elmenni szégyen, de ez nem
igaz. Mindenkinek az életében adódhatnak olyan helyzetek, amikor úgy érzi, összecsapnak a feje
felett  a  hullámok,  és  ha  egyedül  kell  ezzel  megbirkóznia,  az  sokkal  súlyosabb teher,  mint  ha
megosztaná valakivel a gondjait.

– Ez igaz lehet… – vélte még mindig bizonytalanul a fiatal nő. – Talán könnyebb a nagy hibákat,
csapdákat is elkerülni úgy, ha megfogalmazzuk valakinek a gondolatainkat, mielőtt cselekednénk.

–  Ez  a  beszéd!  Gyere  is  beljebb,  és  válassz  magadnak  egy  kényelmes  fotelt!  –  invitálta  a
barátságosan, meleg színekkel berendezett rendelőjébe Ágnes.

Miután mindketten kényelmesen elhelyezkedtek, kezdetét vehette a terápiás ülés.

– Az első alkalom a bemutatkozás ideje. Ilyenkor arra szoktam törekedni, hogy kaphassak egy
általános képet arról, aki hozzám fordul. Aztán a továbbiakban elindulunk a konkrét problémák
megoldásának az útján. Szóval, mesélj magadról valamit!

Lillának  fel  sem  tűnt,  hogy  miközben  kissé  bizonytalanul,  akadozva  hozzáfogott  önmaga
bemutatásához,  levette  szemüvegét,  és  nagy műgonddal  törölgetni  kezdte.  Mivel  így nem látta
annyira élesen a vele szemben ülő pszichológust, könnyebbnek érezte a beszédet, szinte mintha csak
önmagával társalogna fennhangon. Beszélt a gyerekkoráról, amelyre jó szívvel emlékezett vissza,
hiszen sok vidám, érdekes kalandban lehetett része. A munkájáról, amelyet szintén a kreativitás
jellemzett,  ugyanis  dekoratőrként,  díszlettervezőként,  formatervezőként  kiélhette  a  szépség,
igényesség  iránti  vágyát.  Eléggé  belefeledkezett  ezekbe  a  témákba  ahhoz,  hogy  ellazuljon,  és



szemüvegét újra felvéve immár beszélgetőpartnere szemébe nézzen.

– Látod, máris mennyi mindent találtál az életedben, amire örömmel, büszkeséggel tekinthetsz! –
szúrta közbe a terapeuta. – Ezekre mindig gondolhatsz, ha úgy érzed, elbizonytalanodsz önmagaddal
vagy a sorsoddal kapcsolatban.

A páciens ekkorra már kellően feloldódott ahhoz, hogy viszonylag nyugodtan és őszintén előadja
a valódi problémáját, amiért tulajdonképpen ide jött.

– Ez tény, de mindenben azért nincs ekkora szerencsém – vágott bele. – Rengeteget láttam a
szüleimet veszekedni. Minél nagyobb lettem, annál gyakrabban. Nem tudom, hogy azért, mert amíg
kicsi voltam, igyekeztek visszafogni magukat, vagy azért, mert az idő múltával egyre inkább egymás
idegeire mentek. De tán nem is ez a lényeg. Folyton azon töprengtem, hogy vajon miért jöttek össze,
ha ennyire nem bírják egymást, és ennyire nincs bennük semmi közös. És szilárdan elhatároztam,
hogy én másként fogom csinálni.

Ágnes testbeszédével jelezte, hogy kíváncsian várja a folytatást.

– Sajnos nem így alakult. Még harmadikos gimis koromban megismerkedtem egy sráccal, akibe
szerelmes lettem, és azóta is együtt vagyok vele.

– Mennyi ideje történt ez? – kérdezett közbe a pszichológus, aki menet közben szorgalmasan
jegyzetelt a keze ügyébe készített ívpapírokra.

– Körülbelül tíz éve.

Ágnes ebből ki tudta számolni, hogy páciense jelenleg a húszas évei második felében jár. Mivel
azonban igencsak fiatalos volt, még annyinak sem nézett ki. Lilla pedig folytatta.

– Az első időkben minden tökéletes volt. Aztán később egyre inkább azt vettem észre, hogy már
nem is igazán törődik velem. Semmit nem tesz, amiből azt láthatnám, hogy én is fontos vagyok neki.

– Tudnál egy példát mondani erre?

– Persze. Mi nem élünk együtt.  Viszont igyekszem minél többet vele lenni,  mert én tényleg
szeretem őt, és hiányzik. Múltkor is elmentem hozzá, gondoltam, örülni fog, ha főzök neki valami
finomat. Ez meg is történt, és úgy tűnt, hogy valóban boldog, szeretkeztünk is, de ezzel úgy eltelt az
idő, hogy már el kellett sietnem egy munkaügyi megbeszélésre. Aztán amikor több mint egy hét után
újra nála jártam, láttam, hogy az összes edény pont úgy hever a mosogatóban, ahogy otthagytam.
Annyira nem volt képes, hogy elmosogasson. Amikor erre rákérdeztem, még a szememre is hányta,
hogy én hagytam ott, az én dolgom rendbe rakni is. A flegmasága, közönyössége teljesen összetört!
Rádöbbentem, hogy csomószor történt már hasonló. Mintha csak akkor lennék jó neki, amikor épp
kéznél vagyok. Magától alig keres. Mindig én hívom. És mindezzel kihasznál – Lilla ezen a ponton
elsírta magát. – Többen mondták már… – fűzte hozzá szipogva –, hogy jobb, figyelmesebb párt
érdemelnék nála. De nem tudom elengedni. Tényleg szeretem őt. Félek, hogy nem találnék senkit
helyette, egyedül maradnék. Hiszen amúgy is lehetséges, hogy én csinálok valamit rosszul, azért
viselkedik így velem… Egyre jobban hasonlítunk arra, amit a szüleimtől láttam…

– Köszönöm, hogy mindezt ilyen nyíltan megosztottad velem – bólintott együttérző arckifejezéssel
a pszichológus. – Semmiképp sem szeretnék még első alkalommal, ilyen kevés konkrét információ
alapján ítélkezni. De ha jól érzem, akkor a párkapcsolati nehézségeid miatt fordultál hozzám. És
hogy emiatt az önértékelésed is sérült.



– Igen. Szeretnék megoldást találni. De egyszerűen nem tudok dönteni. Hiába próbáltam meg
csoportosítani az előnyöket és hátrányokat, nem sikerült egyértelmű eredményt kapnom. Csak még
jobban összezavarodtam. Néha úgy érzem, értelmét vesztette az életem, vagy hogy meg fogok őrülni
– Lilla hirtelen más témára váltott.  –  Olyasmiken gondolkodom, hogy a tudat megléte legalább
akkora átok lehet, mint amekkora áldás. Létrehozhatjuk-átélhetjük vele világunk sok csodáját, de
egyúttal kaput nyit a szenvedés és bánat tudatos átélésére is. Márpedig a szenvedés több, és más
jellegű tapasztalat, mint a puszta fájdalom. Vagy az a kérdés is felmerült bennem, hogy vajon van-e
olyasféle lelkünk, mint amilyet a vallások említenek. Amelyek túlélhetik a testünk halálát, és esetleg
újjászülethetnek,  hogy legközelebb ne kövessünk el  olyan hibákat,  amelyek az  egész  életünket
tönkreteszik.

Ágnes  egy pillanatra  megrémült,  hiszen nem volt  nehéz  páciense kifakadásából  halálvágyra
következtetni. Minden igyekezetével azon volt, hogy megnyugtatóan és egyúttal őszintén válaszoljon.

– Megértem, hogy csalódott, zavarodott vagy. Amit a tudatról mondtál, megcáfolhatatlanul így
van.  Ezért  a  mi  feladatunk  abban  áll,  hogy  igyekezzünk  ennek  a  csodálatos  eszköznek  vagy
képességnek minél gyakrabban az előnyös oldalát meglátni. Azt a kérdést pedig sajnos nem tudom
egyértelműen megválaszolni,  hogy mi  a  helyzet  a  lélek  ügyében.  A  tudomány szerint  az,  amit
léleknek,  öntudatnak  érzünk,  azért  alakul  ki,  mert  agyunk  eléggé  bonyolult  ahhoz,  hogy
létrejöhessen benne a világnak egy olyan leképezése, szimulációja,  amelyben saját magunkat is
elhelyezzük, megpróbálván a jövő lehetőségeit, eseményeit is előre jelezni. Viszont pontosan eme
képességünk  miatt  tartunk  a  végleges  és  tökéletes  elmúlástól,  megsemmisüléstől,  ezért  az
emberiség önámításként kollektíven kitalált olyan menekülőutakat, mint a lélek léte. Azonban ha
onnan közelítjük meg a kérdést, hogy a tudomány alapelve annak a belátása, hogy nem tudunk
mindent, és a későbbi eredmények ismeretében mai, biztosnak hitt tudásunk is megkérdőjeleződhet,
akkor az egyáltalán nem bizonyítja a lélek fiktív voltát, hogy a mai tudomány nem ismeri el a létét.
Számtalan  megmagyarázhatatlan,  természetfelettinek  tűnő  jelenségről  hallani  szóbeszédeket.
Előfordulhat,  hogy  ezek  némelyikéről  kiderül  majd,  hogy  van  valódi  tudományos  alapjuk  is.

– Igen, de…

– Tudom jól, hogy ezzel nem válaszoltam a kérdésre. Mert nem tudok rá válaszolni. Talán nincs is
olyan ember, aki tudna. A kegyes hazugság pedig gyakran nem helyes megoldás. Helyette annyit
tudok  javasolni,  ígérni,  hogy  amennyiben  legközelebb  is  eljössz  hozzám,  nekifogunk  feltárni  a
jelenlegi, valódi problémáid gyökereit. Nagyon sok embernek segítettem már, hogy magabiztosabbá
váljon, könnyebben vállalja a felelősséget a döntéseiért, vagy épp célt találjon az életében. Azt nem
ígérem, hogy könnyű vagy gyors lesz, de a kitartás meghozza az eredményt.

–  Köszönöm  a  bíztatást,  és  a  lehetőséget!  Sejtettem,  hogy  nem  lesz  könnyű.  De  amikor
elhatároztam, hogy eljövök ide, igyekeztem erősen elszánni magam, hogy végig is csináljam. Azt
hiszem,  ez  egy  jó  megoldás  lehet  arra,  hogy  egy  időre  eltereljem  a  figyelmem  borongósabb
gondolataimról.

– Így van. Meglátod, idővel nem is kell  majd a figyelmed elterelni,  mert maguk a borongós
gondolatok fognak eltűnni!

Lilla bizakodóbban, jobb kedvvel hagyta el a rendelőt, mint ahogy betért oda.

2.
Rita annyiszor járt már a Gyermekklinika évszázados, építészetileg is igényes megvalósítású,

belvároshoz közeli épületében, hogy szinte csukott szemmel is el tudta volna vezetni otthonától idáig



autóját, valamint eltalált volna saját rendelőjébe. Odabenn persze már környezete felé fordította
figyelmét, hiszen a folyosókon számtalan kollégájával, páciensével futott össze, akikkel váltott pár
kedves szót, de legalábbis egy barátságos mosolyt.

A  közösségi  helyiségbe  bekukkantva  megállapította,  hogy  éppen  egy  kis  csapat  dolgozik  a
gyermekbarát dekoráció felújításán, átalakításán, bővítésén. Mivel rendszeresen ugyanők végezték
ezt a szép feladatot, Rita személyesen is ismerte őket.

– Szia Lilla! – köszönt a kreatív csapat fiatal vezetőjének.

– Szia Rita! Jó újra összefutni veled – lépett közelebb a dekoratőr a nála valamivel idősebb
orvosnőhöz, miután társainál egy szünet erejéig kimentette magát a munka alól.

– Én is örülök. Igazán szépen alakulnak az új falfestmények – jelentette ki a doktornő elismerően,
majd  egy  ajánlattal  is  előállt.  –  Meghívhatlak  a  büfébe  egy  kávéra?  Rég  nem  láttalak,
dumcsizhatnánk kicsit – mosolygott fiatalabb barátnőjére.

Noha a „rég” enyhe túlzás volt, hiszen Lilla és csapata valóban rendszeresen, már-már gyakran
dolgoztak a kórház épületében, a beszélgetés csábításának egyikük sem tudott ellenállni. Elvégre az
ember meglehetősen szociális lény, szívesen megtud egyet s mást embertársairól és azok kapcsolati
hálójáról.  Szokták  ezt  rosszallóan  pletykálkodásnak  is  nevezni,  ami  jogos  lehet,  ha  átlépi  az
indiszkréció bizonyos szintjét. Sokkal inkább azonban ősi ösztön, amely fajunk evolúciója során a
társas együttműködést, így a túlélést segítette. Immár tudományos kutatások is kimutatták, hogy az
emberek közötti kommunikáció igen jelentős hányada mindmáig tulajdonképpen „pletyka”.

A két nő odaért a tágas büfébe, a kávé mellé végül péksüteményt is kértek, kiválasztották a
legcsendesebb sarokban lévő asztalt, és a frissítő hatású nedű szürcsölgetése közben folytatták a
beszélgetést.

– Na és mi van veled? Múltkor mesélted, hogy mennyire kiakasztott a pasid. Rápirítottál már
azóta? – csapott a közepébe Rita.

– Hát… Azóta sem jobb a helyzet, de még nem mertem ezt számon kérni rajta. Nem értem,
hogyhogy nem látja rajtam, hogy időnként annyira meg tud bántani az érzéketlenségével.

–  Talán  pont  azért,  mert  érzéketlen.  Nyilvánvalóan  nem erőlteti  meg  magát,  hogy  kellően
odafigyeljen rád ahhoz, hogy apró jeleket is észrevegyen.

– Biztosan igazad van, és tényleg le kellene ülnöm vele komolyan elbeszélgetni. Viszont az a
gond, hogy félek attól, hogy ha felbosszantom, akkor elhagy, én pedig egyedül maradok.

– Ha nem hajlandó meghallgatni a gondjaid, és egy cseppet sem fogékony arra, hogy a te érzéseid
is figyelembe vegye, akkor talán nem is szeret téged.

– Csak az a baj, hogy én viszont szeretem őt. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, hiszen
tényleg nem sok okot ad rá…

– Jó, ezt nem is mindig lehet megindokolni. Az érzelmeknek rengeteg tudatalatti összetevőjük
van. De akkor is érdemes lenne elgondolkodnod, hogy miként tudnád finomabban rávezetni arra,
hogy mit várnál el tőle. Ha minden így marad, az teljesen ki fog készíteni lelkileg. Sokszor még
egyedül is jobb, mint egy rossz kapcsolatban. Te pedig csinos vagy, okos, fiatal, biztos nem sokáig
maradnál lovag nélkül.



– Biztos igazad van… – bólintott szomorúan Lilla.

– Oké, tudom, hogy ez elég sablonos, sovány vigasz volt… Bocsánat érte. Amikor egy ilyen se
veled, se nélküled helyzetben vagyunk, nehéz új kapcsolatra gondolni.

– Így van – sóhajtott a fiatalabb nő. – A tudatom racionális része igazat is ad neked. Illetve saját
magam számára is egyre zavaróbb ez a helyzet, úgyhogy nemrég felkerestem egy pszichológust is.

– Ezt jó ötletnek tartom. Remélem, tud majd segíteni! Mit várnál el tőle?

– Csak annyit, hogy segítsen kideríteni, hogy miért félek konfrontálódni a párommal, vagy hogy
miért  rettegek  annyira  a  magánytól.  Illetve  hogy  miért  nem  tudok  magabiztosabban,
határozottabban  kiállni  önmagamért.

– Valóban fontos célok. És hasznosak is. Drukkolok neked!

– Köszönöm! Igyekezni fogok – mosolyodott el halványan Lilla. – És nálad mi a helyzet? Hogy van
a férjed, a gyerekek?

– Minden rendben velük. Ha már a párkapcsolatoknál tartunk, én azt mondhatom neked a saját
tapasztalataimról, hogy nem szabad azt elvárni, hogy a pároddal tökéletesen egyformává váljatok,
mindenről  ugyanazt  gondoljátok,  érezzétek,  ugyanazt  kedveljétek.  Ilyesmi,  a  teljesen  egy
hullámhosszon  rezgés  csak  a  rózsaszínű  romantikus  filmekben  létezik.  Az  én  férjem,  velem
ellentétben, például egy két lábbal a földön járó ember, aki tökéletesen elboldogul a való világban,
képes megszervezni és megoldani a hétköznapok minden feladatát. Tőle megkapom azt, amire a
házasságban nekem szükségem van: a biztonságot. Többet nem várok el. Ez fontosabb minden egyéb
pillanatnyi csábító ingernél, illetve nem is érzem szükségét annak, hogy ilyen ingereket keressek.
Ugyan nem tudom vele  megbeszélni  a  „világmegváltó  gondolataim”,  de  nem is  ez  a  házasság
lényege. Tudomásul veszem, hogy nem vagyunk egyformák. Elégedett vagyok így.

– Bocsáss meg, hogy ezt mondom, de ez így azért elég kiábrándítóan hangzik. Nyilván én még
ennyit sem kapok a mostani kapcsolatomban, de amióta csak ismerem a szerelem érzését, arról
ábrándozom, hogy egymásra találjunk a nagy Ő-vel. Legalább már a kezdeti időszak legyen olyan,
mint a rózsaszínű filmekben!

– Ne haragudj, hogy túlzottan realista voltam, amikor most inkább biztatásra lenne szükséged!
Igazából… talán néha a valóságban is létezhet olyan tökéletes egymásra találás, mint a filmekben.
Szeretném, ha neked sikerülne. Megérdemelnéd.

3.
– A francba! Olyan régóta nem éreztem már azt, hogy igazán élnék! – morgolódott Henrik.

Mivel rajta kívül senki nem volt a szobában, válaszra nem számíthatott. Kibámult az ablakon,
pillantása a Budai hegyek mögött lenyugodni készülő Nap narancsvörös korongjára és az aranyló
hasú felhőkre vetült. Gyönyörű látvány volt, de hangulatán ez sem javított.

„Mennyivel jobb lenne, ha volna valaki, aki szívesen csodálná velem együtt a hasonló természeti
szépségeket!  –  gondolta  szomorkásan,  aztán  folytatta  élete  fájó  pontjainak  felemlegetését.  –
Fiatalabb koromban is sokszor kudarcot vallottam. Túl félénk és gátlásos voltam, hogy szóba merjek
elegyedni  lányokkal,  akik  tetszettek.  Ha  valamilyen  komolyabb  kihívással  szembesültem,  ahol
hinnem kellett volna magamban és a képességeimben, mindig akkor bizonytalanodtam el, amikor
pont a legnagyobb szükségem lett volna az önbizalomra. Így nem mertem belevágni komolyabb



tanulmányokba, elkerültek a szakmai sikerek. De legalább igazán idealista voltam. Hittem az olyan
szép eszményekben, mint hogy a szeretet ereje mindenen felülemelkedik. A barátság fontosságában.
Vagy hogy az emberiség képes elkerülni a kapzsiság önpusztító útját. És ezeket a gondolatokat
novellákba, regényekbe is belefoglaltam. Jó, az egy dolog, hogy nem sokan olvasták őket, de akik
igen, azoknak általában tetszettek. Erre most? Már évek óta nincs ihletem, nem jönnek a gondolatok.
Teljesen elfásultam, kiégtem… Sokszor persze nincs is kivel közölnünk, ami bennünk van, mélyen
legbelül.  De  még  ha  akad  is  valaki,  aki  igazi  odafigyeléssel,  érdeklődéssel  meghallgatna,  a
kommunikációs  eszközeink  olyannyira  korlátozottak,  a  szavak  sokszor  nem  elegendőek  ehhez,
csupán a gondolatok, érzelmek felszínét kapargatják. Mi következik ebből? Mindig önmagunkba
zárva, egyedül maradunk… Vajon miért kell ennek így lennie? – tört elő belőle egy kissé letargikus
hangvételű,  filozofikus  gondolatsor.  –  Mikor  volt  egyáltalán,  amikor  utoljára  egy  jót,  inspirálót
beszélgettem,  és  nem  csak  felszínesen  cseverésztem  lényegtelen  apróságokról?  Akármilyen
korlátozott  is  az  emberi  kommunikáció…”

Henrik eltöprengett saját legutolsó kérdésén, hamarosan a válasz is felsejlett emlékei között egy
régi jó barát képében, akiről már hosszú-hosszú idő óta semmit sem hallott.

„Közel  másfél  évtizede láttam utoljára.  Aranyos,  életvidám, optimista lány volt,  aki  ráadásul
szeretett  a  világ kisebb-nagyobb dolgairól  is  elmélkedni.  Nem ismertem soha más embert,  aki
büszkén mesélte volna, hogy van filozófia füzetkéje, amelybe rendszeresen lejegyzi saját vagy mások
elgondolkodtató  felismeréseit.  Milyen  jókat  beszélgettünk  minden  találkozásunk  alkalmával!
Gondolataink fonalát pedig levelekben is tovább gombolyítottuk. De persze nem csak komoly dolgok
kerültek szóba, lehetett vele viccelődni, mókázni, mindenféle közös programokat szervezni. Bárki,
aki látott minket együtt, könnyen hihette volna, hogy egy pár vagyunk, hiszen még az is előfordult,
hogy barátilag kézen fogva sétáltunk. De valóban csupán barátilag. Aztán, amikor megismerkedett
leendő férjével, megkért, hogy szakítsuk meg a kapcsolatunkat, mivel jövendőbelije meglehetősen
féltékeny volt ebből a szempontból. Tiszteletben tartottam ezt a kérést, bár időnként nehezemre
esett,  főleg eleinte. Sokszor eszembe jutott már az évek során, hogy rákérdezzek, mi van vele.
Lehetséges,  hogy  most  jött  el  ennek  az  ideje?  Talán  önzőség,  de  muszáj  értelmes  dolgokról
beszélgetnem valakivel,  különben megőrülök.  Egy próbát  megér.  Ha nem akar,  maximum nem
válaszol…” – az elhatározás ezennel meg is született.

4.
Richard Brand, az USA űrkutatási hivatalának igazgatója értekezletre igyekezett. Amikor belépett

a hatalmas előadóterembe, és végignézett a tömött széksorokon, azonnal rájött, hogy helyénvalóbb
lett volna a konferencia szót alkalmazni. De ez a részletkérdés igazán eltörpült a rengeteg fontos
téma mellett, melynek megvitatására időt kellett szakítaniuk.

Amint fellépett az előadók számára fenntartott emelvényre, a teremben helyet foglalók moraja
elhalkult, a figyelem az igazgatóra összpontosult. A jó kiállású, őszülő hajú férfi alakja mögött jól
mutatott a hatalmas, kék alapszínű NASA-logó, de tévéstábok és kamerák hiányában ez is mellékes
mozzanattá jelentéktelenedett.

–  Üdvözlök minden jelenlévőt!  –  szólította  meg közönségét  Brand.  –  Nem szeretném sokáig
rabolni  drága idejüket,  ezért  a  lényegre  térek.  Először  is  köszönöm,  hogy mindannyian eleget
tesznek titoktartási kötelezettségüknek. Hivatalosan ugyan civil űrkutatási intézmény vagyunk, az
állampolgárok adódollárjaiból finanszírozva, de mindnyájan tudjuk, hogy a katonai jelentőségű vagy
nemzetbiztonsági  kérdéseket  felvető projektjeinket  a  kormány vagy a Nemzetbiztonsági  Hivatal
titkosíthatja.  Így  történt  ez  a  Mars  bolygóra  emberi  legénységet  juttatni  szándékozó  űrutazás
tervével  is.  Rövid áttekintésként annyit,  hogy a 2004-ben meghirdetett  programot 2010-ben az
emelkedő  fejlesztési  költségekre  hivatkozva  törölték.  Legalábbis  a  nyilvánossággal  ezt  a  hírt



közölték.  A  hitelesség  kedvéért  látványosan  le  is  bontottunk  néhány  félkész  indítóállást  és
hordozórakétát. De a színfalak mögött a projekt teljes erőbedobással folyt tovább. Miért volt szükség
erre a megtévesztésre? Nos, több rivális nagyhatalom, köztük a kínaiak és az oroszok, szintén a
miénkhez hasonló Mars-programot terveztek. A kiélezett versenyhelyzetben az autoriter államok
sokkal  könnyebben  előteremtették  a  finanszírozáshoz  szükséges  forrásokat,  akár  más,
humánpolitikailag fontosabb célok rovására is, mint ahogy ez nekünk sikerült. Mivel az elsőségről
nem akartunk lemondani, cselként a program lefújását vetettük be. Hírszerzői jelentések szerint a
stratégia bevált, ugyanis azóta riválisaink is komótosabban haladnak saját terveik megvalósításával.
Mi viszont időközben, csendben majdnem elkészültünk. Ezt a mai konferenciát azért hívtuk össze,
hogy  a  különböző  tudós-  és  mérnökcsapatok  tagjai  megoszthassák  a  többiekkel  eddigi
eredményeiket,  az esetleg még megoldásra váró problémákat, illetve összehangolhassák további
tevékenységüket a mielőbbi start érdekében. Amikor már az utolsó simításokon is túl  vagyunk,
természetesen nyilvánosságra hozzuk a küldetés indításának tényét, és az eseményt élőben fogják
közvetíteni a televízióállomások. Mielőtt még bárki felvetné morális aggályait, természetesen a terv
kidolgozói tisztában voltak vele, hogy csalárdságunknak lesz negatív hozadéka, ami a megítélésünket
illeti, de ez kevesebbet nyomott a latban, mint az elsőség lehetősége. Bevezetőként ennyit szerettem
volna megosztani önökkel. Most pedig következzenek a szakmai előadók…

5.
Amikor Rita munka után hazaért, és belenézett a postaládájába, észrevett egy kézzel megcímzett

borítékot, melyen feladóként csupán annyi szerepelt: Egy régi barát. Hirtelen nem is tudta mire vélni
a  dolgot,  de  azt  sem  tagadhatta  volna,  hogy  igazán  kíváncsivá  vált.  Mivel  szerette  megadni
mindennek a módját, most is ennek szellemében cselekedett. A családja még nem volt otthon, így
miközben  kényelmes  otthoni  öltözékbe  bújt,  készített  magának  egy  finom  teát,  ezt  követően
bevackolta magát kedvenc fotelébe, ekkor nyitotta csak ki a borítékot.

„Kedves  Rita!  –  kezdte  olvasni.  –  Biztos  meg  fogsz  lepődni  váratlan  felbukkanásomon,  de
remélem, nem haragszol azért, mert annak ellenére írtam Neked, hogy annak idején, nagyon régen
megegyeztünk abban, hogy nem fogom keresni a kapcsolatot Veled. Több mint tíz évig képes is
voltam betartani ígéretem. Sosem felejtettelek el teljesen, de mostanság újra erősebben beférkőztél
a tudatomba. Sokszor gondolok azokra az időkre, amikor még rendszeresen összefutottunk, sokat
beszélgettünk,  megvitattuk a  világ  nagy dolgait,  megmutattad a  filozófia  füzetedet,  szellemileg
inspiráltál.  Persze  ugyanennyire  jó  szívvel  emlékszem  a  könnyedebb  időtöltéseinkre,  a
kirándulgatásokra, mókázásokra, játékokra, filmnézésekre is. Rengeteg kellemes élményt, emléket
köszönhetek Neked, arról nem is beszélve, hogy a lelkem, személyiségem fejlődéséhez is komoly
mértékben  hozzájárultál  már  fiatalon  is  érett,  elmélyült,  de  mégis  vidám,  optimista
gondolkodásmódoddal. További kertelés nélkül leszögezem, hogy hiányzik a barátságunk, az együtt
gondolkodás,  filozofálgatás  olyan  elvont  dolgokról,  amelyekről  az  emberek  nagy  többségével
egyáltalán nem lehetne beszélgetni. Természetesen nem szeretném túlfeszíteni a húrt, mindössze
annyit kérdeznék, hogy lenne-e kedved, lehetőséged újra levelezni, kicsit mesélni arról, mi minden
történt Veled az utóbbi években, illetve filozófiailag megvitatni,  hogy hova jutott azóta a világ.
Amennyiben a férjedet ez még nem zavarná… Persze azt is megértem, ha bármilyen okból úgy
éreznéd, hogy ezt nem akarod, nem lenne jó ötlet. Ha nem válaszolnál, tudni fogom, hogy ez a
helyzet, és nem fogok érte haragudni, vagy neheztelni Rád. De azért minden nap meg fogom nézni a
hagyományos és az e-mail postafiókom is… J

Találsz még egy pendrive-ot is a borítékban, erre felmásoltam az összes novellát és regényt, amit
valaha írtam, továbbá a kedvenc zenéim válogatását mp3-formátumban. Mostanában, nem tudom,
miért, de sokszor gondolok arra, hogy mit hagynék örökül a világnak, ha valamiért távoznom kellene.
Az  írásaim  ugyan  csak  kitalált  történetek,  de  mégis  ezek  a  gondolataim,  lelkivilágom  létező



legpontosabb leképezései. A zenék ugyan nem az én szerzeményeim, de mégis azt gondolom, hogy
képesek  hangulatokat,  érzelmeket  kifejezni  és  átadni.  Abból,  hogy  mik  a  kedvenc  zenéim,
valamennyire lehet következtetni arra is, hogy milyen a lelkem, az érzelemvilágom. Akár fogunk még
levelezni, barátkozni, akár nem, régi filozofálgatós barátságunk emlékére hivatkozva szeretnélek
megkérni arra, hogy légy a „szellemi örökségem” őrzője. Köszönöm!

Még egyszer remélem, nem hoztalak kellemetlen helyzetbe ezzel a levéllel és felbukkanásommal!
Ha mégis, bocsáss meg érte! Most, elsőre nem is szeretnélek tovább feltartani, szóval búcsúzom.
Legyen  szép  és  boldog  a  jövőd!  Én  pedig  izgatottan  fogom  várni,  hogy  érkezik-e  valami  a
postaládámba… J

Barátsággal, Henrik” – fejezte be Rita az olvasást.

A  nő tudatának mélyéről  rengeteg emlék feltört  a  levél  hatására.  Mindazok az  események,
melyeket Henrik csak egy-egy szóval  említett,  vagy épp utalt  rájuk,  most színesen,  részletesen
végigpörögtek lelki szemei előtt, kellemes érzéseket ébresztve benne. Viszont pontosan az, hogy
ilyen intenzív hatással voltak rá ennyire régmúlt történések emlékei, ráadásul még némi hiányérzet
is  lopakodott  melléjük,  kicsit  össze is  zavarta.  Hiszen az utóbbi  időben folyton azt  bizonygatta
önmagának és másoknak is, hogy az életében minden a lehető legnagyobb rendben van. Ez a kis
elbizonytalanodás  elegendő  volt  ahhoz,  hogy  elhatározza,  alaposabban  meg  kell  vizsgálnia
gondolatait, érzelmeit, mielőtt eldönti, hogy válaszoljon-e egyáltalán Henrik levelére, és ha igen, mit.

A pendrive-ot viszont bedugta laptopjába, és elindította a zeneválogatás véletlenszerű lejátszását.
Meglepve tapasztalta, hogy a sorra kerülő dalok nagyobb része neki is kifejezetten tetszik. Jókedvre
derülve táncra perdült, így fogott hozzá otthoni feladatai elvégzéséhez.

6.
Amikor másnap Rita beérkezett munkahelyére, a Gyermekklinikára, meglepődött azon, hogy a

megszokott sürgés-forgás helyett a folyosókon alig lézengenek néhányan. El nem tudta képzelni, mi
történhetett.  Útja  aznap  is  a  közösségi  helyiség  mellett  vezetett  el.  Amikor  bekukkantott,
csodálkozva vette tudomásul, hogy a jókora terem tele van felnőttekkel, akik mind a falra szerelt
lapostévét bámulják, amelyen a megszokottól eltérően nem valamelyik mesecsatorna műsora futott.

Már épp hangosan rá akart kérdezni, hogy mi folyik itt, amikor elhatolt tudatáig, hogy milyen
képeket is közvetít a televízió, és mit mondanak erről a kommentátorok. Ő is érdeklődve állt be a
bámészkodók sorába.

– Továbbra is az Egyesült Államok területéről helyi idő szerint tegnap éjjel felbocsátott tucatnyi
hordozórakéta híre tartja izgalomban a világot. Azért olyan különleges események ezek – magyarázta
a riporter –, mert előre nem tették közzé a kilövések tervét, és több rakéta is olyan állomásokról
indult,  amelyeknek a  létezéséről  sem tudott  eddig  a  nagyközönség.  A  bemutatott  felvételek  is
nagyrészt amatőr videók, melyeket a közösségi oldalakon és videómegosztó portálokon tettek közzé.

A kommentár alatt valóban számos különböző rakéta indítását tekinthették meg a tévénézők
különböző szögekből,  különböző minőségű amatőr felvételeken. A képsorok így is meglehetősen
lenyűgöző hatást keltettek.

–  Most  kaptuk a  bejelentést,  hogy Richard Brand,  a  NASA igazgatója  néhány percen belül
sajtótájékoztatót fog tartani. Úgy vélem, az egész világ kíváncsian várja, mivel indokolja majd az
Űrkutatási Hivatal vezetője ezeket a titokzatos eseményeket – folytatta a riporter.



A magyar nézőknek kis türelemre volt szükségük, amíg a hírszerkesztők gyorsan megoldották az
esemény tolmácsolását. Addig is további érdekes képsorokkal vigasztalódhattak. Végre megjelent a
képernyőkön egy jó kiállású, őszülő hajú férfi a NASA logójával a háta mögött.

– Brand úr! Elmondaná, kérem, hogy milyen program keretében került sor a néhány órával
ezelőtti rakétafellövésekre? – érkezett az első újságírói kérdés.

– Természetesen. A régóta tervezett, de ideiglenesen felfüggesztett, a Marsra embert juttató
projekt keretein belül állítottuk földkörüli pályára az űrállomás moduljainak jelentős részét.

–  Miért  kellett  annyira titokban tartani  a  terveket,  hogy a közvélemény azt  higgye,  hogy a
projektet már réges-rég határozatlan időre lefújták?

– Nos, meglehetősen sajnáljuk, hogy nem csaphattunk nagyobb hírverést ennek a dicsőséges
küldetésnek. Sajnos azonban világunkban egyre több helyen felütötte fejét a terrorveszély. Ez nem
kerüli el az Egyesült Államokat sem. Egyszerűen nem kockáztathattuk meg, hogy egy több milliárd
dollárt érő, évek megfeszített munkájával előállított űrhajómodult ne adj’ isten felrobbantson valami
jöttment  terrorista  a  pár  száz  dolláros  plasztikbombájával.  A  titoktartásnak  pusztán
biztonságtechnikai okai voltak. Mivel azonban most már napokon belül a világűrbe kerül az összes
tervezett modul, ahol szerencsére nem fenyeget terrorveszély, így a projekt további alakulásáról már
folyamatosan be fogunk számolni a nagyközönségnek – ígérte Brand.

– Ez a bejelentés nyilvánvalóan mindenki fantáziáját megmozgatja. Megtudhatnánk, hogy milyen
ütemtervvel lehet számolni a jövőre nézve?

–  Természetesen.  A  jó  előkészítésnek  hála  a  modulokat  egyszerűen csak  csatlakoztatni  kell
egymáshoz  a  földkörüli  pályán,  feltölteni  üzemanyaggal,  elvégezni  egy  végső  diagnosztikát,
feljuttatni a legénységet, és már indulhat is a küldetés. Amennyiben minden a tervek szerint alakul,
mindez akár egyetlen hónapon belül is megtörténhet, nemzetünk legnagyobb dicsőségére.

Az újságírók megtapsolták a bejelentést, és megköszönték a sajtótájékoztatót.

– Úgy tűnik, nem mindenki lelkesedik ennyire az USA űrtervei iránt – jelent meg ismét a riporter
a képernyőn. – Megszólalt Oroszország és Kína elnöke is.

Váltott a kép, megjelent a Kreml, majd az orosz elnök, meglehetősen dühös arckifejezéssel.

–  Igazán  megható  mesével  igyekszik  a  NASA  tisztelt  igazgatója  –  a  titulust  és  jelzőjét
meglehetősen gúnyosan hangsúlyozta – álomba ringatni a világ közvéleményét, de legalábbis saját
honfitársait.  Pedig  könnyű átlátni  a  szitán.  A külvilág felé  azért  kommunikálták a  Mars-utazás
tervének törlését még 2010-ben, és vetették be a titkos készülődés cselét, hogy elaltassák más, az
űrkutatásban szintén érdekelt  országok éberségét.  Sajnos mi,  oroszok is  bedőltünk a trükknek,
mérsékeltük a Mars-utazásra szánt éves kiadások összegét, hosszabb távra elosztva a költségeket,
hogy  ne  legyen  annyira  megterhelő  a  költségvetés,  így  adófizető  polgáraink  számára.  Egy
tisztességes versenyben az USA talán alulmaradt volna, így viszont behozhatatlan előnyre tett szert.
Nevetséges a terrorveszélyre hivatkozni. Az űripari komplexumok és űrkikötők világszerte olyan erős
védelmet élveznek, hogy egyetlen terrortámadás sem vezetett eredményre ellenük. Nem is nagyon
voltak próbálkozások, mert ezek kevésbé ikonikus, szimbolikus létesítmények, mint mondjuk a World
Trade Center volt 2001-ben. Egyetlen oka volt, hogy miért titkolóztak, és miért egyszerre lőtték fel
közel  az  összes  modult.  Méghozzá  az,  hogy  egy  fokozatosan  épülő-bővülő  űrállomást  azonnal
felfedeztek volna az USA riválisai, de még az amatőr csillagászok is… Ez egy alávaló húzás volt a
többi, becsületes versenyt választó országgal szemben.



Hasonló véleményen volt a kínai elnök is, illetve minden olyan megszólaló államfő, aki bármely
egyéb területen az Egyesült Államok riválisának számított.

Miután a híradó külön kiadása véget ért, az összeverődött emberek egymás között izgatottan
beszélgetve lassan szétszéledtek, mindenki ment a saját dolgára. Rita ugyan szintén érdekesnek és
furcsának találta a nemzetközi események ilyentén alakulását, de azon sokkal jobban csodálkozott,
hogy a többieknél miért pont ez a hír váltott ki meglepően osztatlan figyelmet.

– Szia Lilla! – lépett oda fiatalabb barátnőjéhez. – Lecsöpögtetted a festéket – mosolygott rá.

–  Szia  Rita!  –  köszönt  vissza  amaz,  majd  lenézett  keze  irányába,  melyben  egy  ecsetet
szorongatott. – Úgy belefeledkeztem, hogy még ezt is elfelejtettem letenni… – nevetett saját szellemi
rövidzárlatán. – Most moshatom fel a padlót. Hát így jártam.

–  Talán  még nem száradt  rá  nagyon –  vélte  Rita.  –  De  mióta  érdekelnek  téged ennyire  a
nemzetközi erőfitogtatásról szóló hírek?

– Nem tudom megmagyarázni. Legtöbbször tényleg nem érdekel az ilyesmi, de most mintha
valami  leírhatatlan  bukkant  volna  fel  a  tudatalattimból,  amikor  meghallottam  ezt  az  egészet.
Valamiféle baljós előérzet.

– Végül is, nekem is gyanúsnak tűnik ez az egész. A NASA igazgatóját egyáltalán nem izzasztották
meg mélyebbre vájkáló kérdésekkel, illetve minden titkolózást a terrorveszélyre fogni is elég átlátszó
ürügy. Hihetőbb, amit az orosz elnök nyilatkozott. Remélem, azért háború nem lesz a dologból!

– Nem, nem. Én valami másra gondoltam – igyekezett Lilla az érzéseit jobban megmagyarázni. –
Magára  a  Mars-küldetésre.  Mintha  még  nem állna  készen  erre  az  emberiség.  Mi  van,  ha  az
űrhajósoknak bajuk esik?

– Az tényleg szomorú lenne. És nagy kudarc is.  Elvégre ez az út az emberiség újabb nagy
technikai-tudományos ugrása lehetne. Azért legyünk bizakodók! Attól még, hogy a NASA kapkod,
reméljük, hogy nem csúszik be semmilyen végzetes hiba.

– Úgy legyen!

–  Szerintem most  már  menjünk  dolgozni,  mielőtt  még  megszólna  minket  valaki  –  próbálta
mosolyogva oldani kicsit a borongós hangulatot, és másfelé terelni a szót Rita.

Miután a két barátnő elbúcsúzott egymástól, Lilla folytatta a fali dekoráció színes kifestését, a
doktornő pedig saját rendelője felé indult. Benyitott a Fellegi Rita feliratú ajtón, és előkészült kis
páciensei fogadására.

7.
Henrik is érdeklődéssel követte a nemzetközi adok-kapok fordulóit  a televíziós és internetes

hírportálokat forrásként használva.

„Hát igen… – gondolta. – Az emberiség már sokkal előrébb járhatna, ha nem mindig egymás
rovására próbálnának versengeni  a  különféle  csoportosulások.  Nem meglepő,  hogy most  is  így
történik. De maga az expedíció lenyűgözően érdekesnek ígérkezik. Igazán kíváncsi vagyok, hogyan
fognak az első felfedezők boldogulni a Marson!”

Elmélkedését  a  beérkező  e-mailt  jelző  pittyegés  szakította  félbe.  Odakattintott.  Nagy



meglepetésére  és  egyúttal  örömére  azt  konstatálhatta,  hogy  Ritától  érkezett  levele.

„Drága  Henrik!  –  fogott  azonnal  az  elolvasásához.  –  Valóban  meglepődtem  a  leveleden…
Nosztalgikus és nagyon kellemes érzés egy kézzel írt levelet olvasni a mai világban!

Csodálkozom, hogy engem tartasz a legalkalmasabb embernek arra, hogy az életműved őrzője
legyek. Megtisztel a bizalmad.

Leveledet olvasva nagyon sok téma, emlék, gondolat bevillant, köztük olyanok is akadnak szép
számmal, melyeket szívesen elmesélnék vagy megosztanék Veled. Próbáltam rangsorolni, mi az, amit
e levélben megemlítsek. Minden egyes téma kifejtésére egy-egy önálló levél sem lenne elég.

Először is a legfontosabb üzenetem a Számodra: úgy érzem, sikerült megdöntenem azt a tézised,
hogy erre az embertelen világra nem éri meg gyermeket hozni. Két gyerekem bebizonyították, hogy
a világ és az emberiség jó, és az élet egyetlen örökké igaz értelme az önzetlen szeretet.

Férjemmel való közös életünk sok mindent megtanított. Valóban létezik a házasságban történő
eggyé válás, ami nem azt jelenti, hogy egyformává is kéne válnunk.

Azóta is orvosként dolgozom. Büszke vagyok arra, hogy tudok a munkámmal másoknak segíteni,
és ez az ő számukra nem kerül pénzbe. Két éve kineveztek a kórház vezetőjének. Ez elsőre jól
hangzik, valójában azonban a hatalom akaratának közvetítését jelentette. Idén lemondtam vezetői
pozíciómról, ami nagy megkönnyebbülést hozott.

Egy apró rossz gondolat viszont gyakran nem hagy nyugodni: olyan életem van, amit véleményem
szerint  nem  érdemlek  meg,  gyakran  gondolok  rá,  hogy  mitől  van  az,  hogy  boldogabbnak  és
szerencsésebbnek érzem magam másoknál. Félek, ennek meglesz a rossz oldala is.

A gyerekek és a napi teendők mellett nem sok szabadidőm van. Azért a kíváncsiság csak rávett,
hogy elkezdjem olvasni az írásaid, és belehallgassak a zenékbe. De még nagyon az elején járok, nem
szeretnék elhamarkodottan véleményt mondani.

Említetted, hogy hiányzik a filozofálgatás az életedből. Ez azért nagyon érdekes, mert nekem is
pont nemrég jutott eszembe, hogy az életem eléggé a hétköznapi feladatok köré szerveződött, és
nincs kivel a kicsit elrugaszkodottabb témákról beszélgetnem. Talán nem véletlen, hogy pont most
találtál meg újra. Régen, amikor barátokként sokat lógtunk együtt, gyakran éreztem úgy, mintha
lenne kettőnk között valamiféle lelki kötelék, telepátia. Lehetséges, hogy ez még mindig működik?

Hogy egy kis filozófiát is csempésszek levelembe, sokat járt a fejemben az utóbbi napokban a
Mars-expedíció kérdése. Gondolom, Te is hallottál róla. A politikai hullámok, amelyeket a bejelentés
kavart, csak a dolog egyik része. Vajon mikor válik az emberiség képessé arra, hogy az ilyen sunyi
módszerekkel  az  egymás fölébe kerekedés helyett  inkább kezdetektől  fogva az együttműködést
válassza?  Lehet,  hogy  ez  inkább  megmarad  költői  kérdésnek… Engem azonban  sokkal  jobban
megfogott magának az utazásnak és a marsi életnek a gondolata. Vajon hány embert küldenek az
első útra? Húszat, ötvenet, százat? Húsz biztosan kevés lenne ahhoz a rengeteg munkához, amit egy
kolónia kialakítása jelent. Száz pedig túl sok ahhoz, hogy elveszítsék őket, ha valami balul sülne el.
Talán  valahol  középtájt.  Mivel  már  folyamatosan  érkeznek  az  új  hírek,  biztosan  hamarosan
megtudhatjuk a pontos számokat is. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy csak az odavezető út
majdnem egy évig tart, ehhez jön az idő, amit ott töltenek, végül a legénység leváltása után a
visszatérés. Összesen több évnyi idő, amely során egy kis létszámú csoport viszonylag szűk helyre
összezsúfolva kénytelen együttműködni. Nyilván nagyon alaposan meg kellett vizsgálni az űrhajósok
pszichológiai alkalmasságát, hiszen a korábbi izolációs kísérletek szerint könnyen kialakulhatnak a



kisebb nézeteltérésekből komoly ellenségeskedések is. A szűk helyen kisebb a résztvevők számára
rendelkezésre álló  személyes tér.  Az új  emberek,  új  ingerek hiánya,  a  monotónia  is  fokozza a
stresszt. Ráadásul, ha az űrhajó valóban elindul, onnantól kezdve már nem lehet vészhelyzet esetén
csak úgy megszakítani a küldetést, mint egy földi kísérletet. Vajon lelkileg mit fognak átélni, amikor
tényleg rádöbbennek, hogy visszavonhatatlanul elszakadtak a Földtől, a többi embertől, és éveken
keresztül egymásra vannak utalva egy mindössze néhány tucat főt számláló kis közösség tagjaiként?
Hogy viselik majd az egyhangúságot? Vagy épp valami váratlan helyzet esetén miként kezelik az
esetleges nézeteltéréseket? Biztosan nehéz lesz nekik lelkileg. Nem is tudom, hogy ha alkalmas
lennék űrhajósnak, el mernék-e vállalni egy ilyen megbízást. Te hogy gondolod?

Elsőre ennyit írnék. Köszönöm, hogy gondoltál rám, nagyon jól esik olvasni léleksimogató leveled!

Remélem, Te is jól vagy!

Szeretettel: Rita” – ért véget a levél.

Henrik  fenemód  örült  a  pozitív  hangvételű  küldeménynek.  Az  pedig,  hogy  Rita  néhány
elgondolkodtató, filozofálgatásra alkalmas sort is belecsempészett, szinte azonnal megmozgatta a
férfi  régóta  alig  használt  elmélkedős  agytekervényeit.  Jókedvűen,  lelkesen  fogott  hozzá  a
válaszíráshoz.

8.
A Szibéria isten háta mögötti területein elrejtett titkos földalatti kutatóállomáson váratlanul nagy

sürgés-forgás  támadt.  A  központ  vezetője  személyesen  rohant  körbe,  benyitva  minden  egyes
laboratórium, közösségi helyiség és privát lakórészleg ajtaján.

– Gyerünk, Szergej, felkelni! – kiáltotta az egyik lakószobában az ágyán egy üres vodkásüveg
társaságában heverő tudós felé.

– Mi… mi történt, Ivan? – kérdezett amaz meglehetősen lassan forgó nyelvvel vissza, miközben
leverte az üveget, ami hangosan koppant a padlón. – Épp csak véget ért a műszakom – nézett
hunyorogva órájára.

– Az most nem számít! Az imént telefonált egy barátom a Kremlből, és megsúgta, hogy az elnök
személyesen jön el  hozzánk, sőt már úton is van. Előre be nem jelentett  vizit.  Megnézhetnénk
magunkat, ha az ismerősöm nem szól, az elnök ideállít, és csupa részegen fetrengő, lazsáló léhűtőt
talál…

– Jó, jó. De mit akar itt az elnök?

– Honnan tudjam? A lényeg, hogy tápászkodj végre fel, zuhanyozz le, vegyél fel tiszta köpenyt, és
negyed órán belül legyél a helyeden, különben búcsút mondhatsz a jól megfizetett,  kivételezett
állásodnak!

Úgy tűnik, a fenyegetés használt, mert a tudós megszeppenve állt fel, és támolygott a mosdó
irányába.  Az  igazgató  pedig  már  nyargalt  a  következő  helyiség  felé,  hogy  mindenkit  időre
összeszedjen.

Mire néhány órán belül az elnöki különgép leszállt a kutatóállomás álcázott, föld alá süllyeszthető
kifutópályájára, már mindenki frissen borotváltan, ropogósra vasalt fehér köpenyben, a takarítást és
rendrakást letudva sürgölődött műszerei körül.



Maxim  Voronov,  Oroszország  vezetője  magabiztos,  ruganyos  léptekkel  toppant  be  a
komplexumba,  melynek  igazgatója  alázatosan  elébe  sietett.

– Üdvözlöm, elnök úr! Nem is számítottunk önre. Minek köszönhetjük a látogatását?

–  Hagyjuk  az  udvariassági  köröket.  Azért  jöttem –  tért  Voronov  azonnal  a  tárgyra  –,  mert
elmondhatatlanul bosszant az amerikaiak alávaló húzása a Mars-expedícióval kapcsolatban. Azon a
területen már nem győzhetünk. Tájékoztasson, Ivan Nyikolajevics, hogy mi van a tarsolyunkban,
amivel visszavághatnánk!

– Igenis! – vágta magát szinte vigyázzba a kutatóállomás vezetője.

Gondolatai  sebesen  pörögtek,  hogy  vajon  mely  technológiát  tudná  megmutatni,  amely
legközelebb áll  a gyakorlati  hasznosíthatósághoz.  Végül egy terjedelmes laboratóriumba vezette
magas rangú vendégét. Részeges alkalmazottja szerencsére immár összeszedetten vizsgálgatta a
számítógépe monitorán megjelenő bonyolult függvényeket.

– Ő itt Szergej Kondratyev, kiváló kutatónk – mutatta be munkatársát az igazgató.

– Elnök úr! – ugrott fel a tudós, amint az ajtó felé pillantott.

– Üdvözlöm! Milyen érdekességet tudna mutatni nekem, amivel visszavághatnánk az amcsiknak?
– tért Voronov ismét hamar a tárgyra.

– Nos, uram, izé… – a kutató hirtelen nem találta a szavakat, nem volt hozzászokva ennyire
illusztris vendégek látogatásához. Azért igyekezett összekapni magát. – Én a teleportáció gyakorlati
megvalósításán dolgozom hosszú évek óta.

– Ez érdekesen hangzik. Be tudná mutatni az eredményeit?

A tudós kérdőn nézett főnökére, aki alig láthatóan biccentett. Így részletesebben is belemélyedt a
témába.

–  Szóval,  kétféle  módszerrel  is  kísérletezünk,  melyekkel  komplex anyagi  objektumokat  is  át
lehetne vinni egyik helyről a másikra. Az, amikor az eredeti testet akarjuk átjuttatni máshová a
téridő  hasadékán  keresztül,  egyelőre  nehézkesebbnek  tűnik.  Szeretné  megtekinteni  az  eddigi
eredményeket?

– Természetesen. Azért jöttem – bólintott az elnök.

A tudós egy bonyolult gép tálcájára helyezett egy dobókocka méretű fémtárgyat. Ráhajtotta a
búrát, melyet szintén mindenféle vezetékek és műszerek borítottak, de annyi rés azért volt közöttük,
hogy jól látsszon a kísérlet alanya, a kis kocka. Amint a készüléket bekapcsolták, egyre hangosabbá
váló  búgás  mellett  a  laboratórium  fényei  hunyorogni  kezdtek,  végül  a  gépben  vakító  kisülés
keletkezett, a tálca közepe ekkor mintha kilyukadt volna, és a fémtömb belezuhant. A következő
pillanatban  a  tálca  újra  épnek  látszott,  a  labor  távolabbi  sarkából  pedig  koppanás  hallatszott.
Mindenki odasietett.

– Az ott ugyanaz a kocka? – érdeklődött Voronov elnök.

– Igen, uram.

– Hát ez lenyűgöző! De mi a gond ezzel?



– Nos, hát több is akad… Az egyik, hogy egy ilyen apró tárgy teleportálásához is egy atomerőmű
teljesítményével vetekedő mennyiségű energia szükséges. A másik, hogy a startállomáson ugyan
egészen  pontosan  sikerül  megnyitni  egy  miniatűr  féreglyukat,  a  téridő  két  pontját  közvetlenül
összekötő  járatot,  de  a  cél  beállításával  még  nehézségeink  vannak.  Minél  távolabbra  akarunk
teleportálni, annál nagyobb a pontatlanság. Néhány kilométer fölött már végleg eltűntek a kísérleti
objektumok, sose találtuk meg őket. Vagy a talajba ágyazódtak, vagy annyira pontatlanná vált a
célzás,  hogy  sokkal  messzebbre  kerültek.  Ezen  még  dolgozni  kell.  A  harmadik,  és  egyben
legsúlyosabb probléma viszont az,  hogy a módszer összetett  objektumok vagy élőlények esetén
egyelőre egyáltalán nem működik.

Mivel Szergej nem akarta szörnyű torzszülött állatok látványával sokkolni az elnököt, így pusztán
egy játék kisautót helyezett a gép tálcájára. Miután megismételte az előbbi eljárást, és a játék a
korábbi  kockától  nem messze  a  padlóra  zuhant,  mindannyian  köréje  sereglettek.  Az  autó  alig
felismerhető módon eldeformálódott, ráadásul nem is úgy, mintha valamilyen eszközzel elgörbítené
az  ember  az  alkatrészeket,  hanem  mintha  korábban  nem  is  érintkező  részek  felcserélődtek,
egymásba ágyazódtak volna.

–  Szóval  a  harmadik  gond,  hogy  a  féregjárat,  amelybe  a  kísérleti  objektum  belezuhan,
tulajdonképpen  egy  miniatűr  fekete  lyuk,  roppant  erős  gravitációval.  Rengeteg  energia  kell  a
kordában tartásához is, hogy ne nyelje el végül az egész laboratóriumot, és talán az egész Földet is,
illetve hogy az eljárás végeztével vissza lehessen zárni. Még nem ismerjük pontosan a féregjárat
belsejében uralkodó erőket és folyamatokat sem, amelyek menet közben eltorzítják, majd a kijáratnál
visszaalakítják az anyagot, illetve az annak felépítését hordozó információt.

A tudós látta az elnök arcán a csalódottságot, így igyekezett valami jó hírrel is szolgálni.

– A teleportáció másik megközelítése viszont, ugyan hosszú kísérletezést követően, de meglepően
sikeresnek bizonyul.

– Ennek a módszernek mi a lényege? – érdeklődött az elnök.

–  Nagyon leegyszerűsítve  annyi,  hogy a  küldő állomáson molekulákra,  atomokra bontjuk az
átjuttatandó objektumot, eközben azok pontos elrendezését, tervrajzát feljegyzi a számítógép. Ezeket
az  adatokat  interneten  eljuttatjuk  a  fogadó  állomásra,  ahol  homogén  atomok  és  molekulák
masszájából a tervrajz alapján elkészítjük az eredeti objektum atompontos mását. Persze ahhoz,
hogy  ez  sikerülhessen,  évtizedek  munkájára  és  különböző  kutatási  területek  szoros
együttműködésére  volt  szükség.

– Ez nagyon érdekesen hangzik – mélázott el Maxim Voronov, az elnök. – Kicsit részletesebben is
érdekelne a dolog menete.

– Igenis, uram. Legnagyobbrészt a nanotechnológián alapul a folyamat. Meg kellett alkotnunk
olyan parányi, a molekulák méretével összevethető gépezeteket, robotokat, melyek képesek akár az
egyes  atomokat  is  „megfogni”  és  átrendezni.  Ezek  közismert  neve  a  nanobot,  esetleg  kicsit
szakmaibb  kifejezéssel  élve  molekuláris  gép.  Általuk  lehetővé  vált  a  molekuláris  össze-  illetve
szétszerelés.  A  küldő  állomásba  helyezett  objektumot  speciális,  ultrafinom  felbontású
elektronmikroszkóp szkenneli, pontosan megállapítva a tárgy atomi szintű szerkezetét. Ugyanerről a
nanobotok  is  folyamatosan  küldik  az  információkat,  miközben  alkotóelemeire  bontják  azt.  A
fogadóállomáson pedig ennek az ellentéte megy végbe. Nanobotok a legfejlettebb 3D nyomtatókkal
megtámogatva,  az  elektronmikroszkóp  által  ellenőrizve,  különböző  egyszerű  alapanyagokból
összeállítják  az  eredeti  test  tökéletesen  megegyező  másolatát.  A  folyamat  gyorsításán  még
dolgozunk, egyelőre annyit tudunk tenni, hogy párhuzamosan folyik a szét- illetve összeszerelés. A



már rendelkezésre álló adatok alapján a fogadóállomás megkezdi  az építést,  miközben a küldő
állomáson még tart a szétbontás és szkennelés.

– Valóban nem lehetett egyszerű mindezt megoldani. Mintha azt mondta volna az imént, hogy ez
a módszer már sikeres teszteléseken ment át. Meg lehetne tekinteni ennek a folyamatát is?

– Hogyne. Most valami olyat fog látni,  amitől  leesik az álla – a tudós annyira biztos volt  a
dolgában,  hogy  még  ezt  a  fajta,  kicsit  már  szemtelenségnek  is  értékelhető  közvetlenséget  is
megengedte magának.

A  laboratóriumban  volt  két  egyforma,  átlátszó  plexifalakkal  leválasztott  kisebb  helyiség  is.
Mindkettő  közepén  egy-egy  asztal  kapott  helyet,  hosszában  teknőszerű  bemélyedéssel.  Ezeket
számtalan,  sci-fibe  illő  küllemű  műszer  vette  körül.  Szergej  belépett  az  egyik  fülkébe,  teljes
természetességgel levetette az összes ruhaneműt, amit viselt, felült az asztalra, végül belefeküdt a
közepén húzódó mélyedésbe. Az elnök most döbbent rá, hogy az asztal miért emlékeztette már első
pillantásra is ember körvonalú kádra.

– Csak nem saját magán fogja végrehajtani a kísérletet? – hökkent meg Oroszország ura.

– Odabenn már nem hallja magát – reagált Ivan, a kutatóintézet igazgatója. – De ne aggódjon, az
eljárás már teljesen biztonságos. Korábban számos élettelen objektummal és különféle élőlényekkel
is teszteltük – azt már nem akarta hozzátenni, hogy emberen még sosem próbálták ki, és hogy
beosztottja azért veti saját magát alá a kísérletnek, mert ehhez senki másnak sem volt mersze.

– Akkor is igazán bátor! – az elnöknek tetszett ez a hozzáállás.

Eközben a kádban fekvő tudós feltartotta hüvelykujját, jelezve, hogy készen áll. Nyikolajevics
igazgató odalépett a számítógépekhez, és futtatta az átviteli programot.

– Teljesen automatikus az egész folyamat – magyarázta a komplexum vezetője. – Most az fog
történni, hogy a berendezés először elaltatja és lehűti a pácienst. Mivel az állatkísérletek tanúsága
alapján éber állapotban a művelet egyelőre meglehetősen fájdalmas, másképp még nem megy. De
ezt a nagyközönségnek nem kell tudnia.

Valóban, egy robotkar maszkot tartott az alany arcához, aki néhány lélegzetvételnyi gáz hatására
máris elveszítette eszméletét. Az csak a teleportációs helyiség falára szerelt hőmérő adataiból derült
ki,  hogy időközben egyre hidegebbé is  vált  a  benti  klíma,  a  tudós  életfolyamatai  a  végletekig
lelassultak. A kádat ekkor kristálytisztasága miatt alig észrevehető folyadék töltötte fel.

– Az micsoda? – érdeklődött az elnök.

– Közvetítő közeg a nanobotok számára. Egyelőre még csak úszva tudnak közlekedni, és abból a
folyadékból  nyerik  az  energiát  is.  De  már  dolgozunk  egy  olyan  továbbfejlesztésen,  hogy  az
elektromágneses  mezők  erővonalai  mentén  is  képesek  legyenek  lebegni,  tehát  úgymond
repülhessenek  a  levegőben,  vagy  akár  légüres  térben  is.

– Nagyon érdekes…

Eközben  bizonyos  műszerek  közelebb  mozdultak  az  emberi  testhez,  akár  a  folyadékba  is
belemerülve. Először az alany talpait, lábát pásztázták végig szisztematikusan.

–  A  nagyfelbontású  szkennerek  elkezdik  gyűjteni  az  adatokat  a  másoláshoz,  először  a  test
legkülső rétegéről. Aztán jönnek a nanobotok…



Kezdetben semmi különös nem látszott, aztán hirtelen mintha elkezdett volna a kádban fekvő
fickó lábfeje feloldódni a folyadékban. Mintha fehéres, sárgás, vöröses iszap, vagy hordalék lebegne
az áramlatban a kád pereme felé. Eltűnt a bőr, a körmök, feltárultak az izmok, inak, erek, és amikor
ezek is feloldódtak, végül a csontok is mintha elolvadtak, és füstszerű ködként tovalebegtek volna a
folyadékban. A szkennerek természetesen a folyamatot végig szoros közelségből követték. Mire a
lábfej eltűnt, már a lábszár bőrrétege is leoldódott az izmokról. Szépen sorban, fokozatosan, kívülről
befelé, alulról fölfelé haladva vált sodródó iszappá mindaz, ami korábban egy emberi test integráns
részét képezte. Eközben a kád mellett felállított lombikokba vékony vezetékeken keresztül különböző
színű és állagú anyag csepegett vagy pergett.

– Több trillió apró nanobot úszkál a kád falába épített, szabad szemmel láthatatlan kapilláris
csöveken keresztül. Mindegyik kivisz és a megfelelő gyűjtőponton lead egy-egy atomot vagy kisebb
molekulát, aztán visszatér a következő adag rakományért. Egészen addig folytatják, míg a céltárgyat
az utolsó morzsáig le nem bontották, el nem szállították. A lombikokban pedig precízen szortírozva
gyűlik  mindaz,  amiből  egy ember áll.  Immár nem más,  mint  nyersanyag az  összeszerelő  oldal
számára…

– Lenyűgöző! – Voronov elnök nem tudott többet kinyögni.

– A számítógép előrejelzése szerint a nanobotok körülbelül egy óra alatt fognak végezni a teljes
szétbontással – mutatott a kutatóállomás igazgatója a monitorra. – Eközben viszont akár oda is
sétálhatnánk a másik, a fogadóoldalhoz. Ennyi idő alatt a gép elég adatot gyűjtött ahhoz, hogy
elkezdhesse az összeszerelést.

Így is cselekedtek. A kád már valóban nem volt üres, a korábbról ismert, hihetetlenül átlátszó
folyadékkal volt tele. Az összeszerelés viszont kicsit másként működött, mint az ellentétes folyamat.
Életre  keltek  a  3D  nyomtatók,  ezek  készítettek  rétegről  rétegre  haladva  csontokat,  izmokat,
érszakaszokat,  idegszálakat,  hámszövetet,  melyeket  a  folyadékba  merítve  végül  a  nanobotok
„hegesztettek össze”.

– Azt hogyan oldják meg, hogy a készülő szövetek sejtjei az eredeti személy DNS-ét tartalmazzák?
– érdeklődött a magas rangú vendég.

– Mivel a nanobotok mikroszkopikus méretben képesek igazán jó munkát végezni, először azok
összeállítják a DNS-t,  köré építik a sejtet,  és ha elkészül  megfelelő mennyiségű sejt  egy adott
szövetből,  akkor  kezd  működni  a  3D  nyomtató,  amely  jelentősen  fejlettebb,  mint  amikkel  a
hétköznapi életben találkozhatunk. Képes ugyanis a sejteket egyesével a megfelelő helyre illeszteni.
Szabad szemmel mi nem látjuk, de egyszerre több millió fúvóka dolgozik, hogy minél sebesebben
elkészülhessen a végtermék.

– Viszont újra összerakva ezek már élő sejtek, nem? Hogyhogy nem halnak el, amíg az egész
folyamat le nem zárul?

– Ez egy rendkívül jó kérdés! Több módszerrel is igyekszünk ezt elkerülni. Egyrészt a jelentősen
csökkentett hőmérséklet szinte teljesen megállítja az életfolyamatokat. Másrészt a kádba helyezve a
szövetet, a nanobotok nem csupán egymáshoz hegesztik azokat, hanem a szükséges mértékben a
tápanyag-utánpótlásukról is gondoskodnak. Harmadrészt, ezért készít a nyomtató egyszerre csupán
kisebb darabokat, hogy minél kevesebb ideig legyenek kitéve a káros hatásoknak. Az egész folyamat
mindezeket  figyelembe  véve  már  most  is  elég  gyors  ahhoz,  hogy  a  reprodukált  testben  ne
keletkezzenek károsodások. De a jövőben tervezett fejlesztések, például a közvetítő folyadék híján is
üzemképes nanobotok, tovább fogják növelni mind a sebességet, mind a hatékonyságot, mind a
biztonságot. Az még több évet is igénybe vehet, mire elég lesz az egész művelethez pár másodperc,



maximum  néhány  perc,  de  ez  nem  irreális  vágyálmokon,  hanem  tudományosan  megalapozott
elméleteken alapul.

– Értem. Ha sikerülne elérni azt a bizonyos néhány perces sebességet, az már elegendő lehetne
ahhoz, hogy megérje a módszer kereskedelmi hasznosítása. Gondoljon bele,  beszállok egy ilyen
gépbe, és öt percen belül a világ túlsó felén lehetek. Forradalmasítaná a közlekedést! – lelkendezett
az elnök. – No persze jobb, ha az emberek nem látják, mi történik az utazóval ilyenkor… – fűzte még
gyorsan hozzá.

– Természetesen a kabinoknak nem kell átlátszó falúaknak lenniük – bólogatott az igazgató. – Itt
is főleg azért ilyenek, hogy mindenki láthassa, semmilyen csalás vagy trükk nincs a dologban.

Miközben  beszélgettek,  végignézhették,  ahogy  egy  emberi  test  úgy  felépül,  mintha  legóból
raknák össze egy gyárban, gépek… Meglehetősen bizarr, sokkoló látvány volt, és egyúttal hatalmas
szenzáció is.

– Most már tényleg képesek vagyunk Isten nyomdokaiba lépni, embert teremteni! – Voronov
elnököt szinte megrészegítette ennek a hihetetlen hatalomnak az igézete.

Eközben a plexi mögött a gépek végeztek. A folyadék lefolyt a kádból, a hőmérséklet emelkedett.
A kísérleti  alany hamarosan ébredezni  kezdett.  Kissé nehézkesen,  de felült,  és  kikászálódott  a
kádból, le az asztalról. Kijött a helyiségből.

– Hogy érzi magát? – érdeklődött az elnök és az igazgató szinte egyszerre.

– Köszönöm, egész jól. Kicsit elgémberedtek a tagjaim, illetve picit szédelgek, nem tértem még
teljesen magamhoz. De ez gondolom, az altatógáz hatása. Sikerült az átvitel?

Szergejnek ezt persze nem kellett volna megkérdeznie, hiszen azt azért rögtön észrevette, hogy a
másik kabinból jött elő, mint ahol levetett ruhái hevernek. Oda is sietett, és felöltözött a tisztesség
kedvéért.

– Azt honnan lehet tudni, hogy az eljárás során biztosan nem változik meg semmi a testünkben?
Főleg az agyunkban, személyiségünkben? – kérdezte kicsit aggodalmasan az ország irányítója.

– Pont az az eljárás lényege, hogy ne történhessen ilyen – vette át a szót immár a módszert
létrehozó  tudós.  –  Nyilván  hamarosan  alávetem  magam  egy  teljes  orvosi  vizsgálatnak  és
testszkennelésnek a biztonság kedvéért, de nem érzem úgy, hogy megváltoztam volna. Ahhoz, hogy a
személyiségünk  ne  módosuljon  a  művelet  során,  elég  volna  az  agyunkat  az  idegsejtek  között
létrejövő  kapcsolatok,  idegi  útvonalak  pontos  térképe,  a  konnektom alapján  bármilyen  azonos
funkciójú idegsejtekből újra felépíteni. Hiszen a konnektom már tartalmazza az illető személyiségét
és összes emlékét is. Az én módszeremnél viszont atomról atomra megegyező idegsejtek fognak
pontosan a megfelelő helyre kerülni. Egyszerűen kizárt, hogy bármi megváltozzon! – szögezte le a
kutató.

– Nos, rendben, elhiszem. És be kell vallanom, le vagyok nyűgözve! Nem is számítottam rá, hogy
ma ilyesmit fogok látni. Szergej Kondratyev, ön kitüntetést érdemel.

– Megtisztel, elnök úr – bólintott szerényen, de hálásan a tudós.

– Elvégre kiérdemelte… Annyit  még, hogy az első bemutatott  módszer abból a szempontból
praktikusabb lenne, hogy fogadóberendezés nélkül is bárhol felbukkanhatnának az odatelepíteni
szándékozott  fegyvereink,  ügynökeink.  Szóval  igyekezzenek  stabilizálni  a  folyamatot  nagyobb,



bonyolult  rendszerekre,  élőlényekre  is!  –  kérte-parancsolta  az  elnök,  akiből  újra  előbukkant  a
politikus, egy nagyhatalom vezetője és vezérkari főnöke.

– Megtesszük, amit tudunk – ígérte határozottan a kutató. – Igazából az a módszer is nagy
fejlődésen van túl. Kezdetben egy gombostű néhány centiméterre való átjuttatása emésztett fel annyi
energiát, amennyivel ma sokszoros tömeget sokszoros távolságra juttathatunk. Idővel kiküszöböljük
az összes hiányosságot – fogadkozott.

– Helyes. Tetszik a hozzáállása. Addig is, technológiai fölényünk demonstrálására végrehajtunk
egy emberrel végzett kísérletet a Föld két átellenes pontja között a második módszerrel. Úgy, hogy
mindkét állomáson bármely ország tudósai részt vehetnek a kísérlet eredményének tanúsításában –
mivel a két kutató engedelmesen bólogatott, az elnök folytatta. – Köszönöm, hogy rám szánták az
idejüket, és megmutatták mindezt! További sikeres, hasznos munkát kívánok! Viszontlátásra!

– Mi köszönjük! Viszontlátásra!

Maxim Voronov, az elnök ekkor azonban már gondolataiba temetkezve sietett repülőgépe felé.
Intelligens arcán ravasz mosoly ült, lelki szemei előtt megjelent az a rengeteg pénz, amit a távolsági
közlekedés forradalmasításával  fog országa keresni.  Illetve a káröröm is  megmelengette szívét,
hiszen már előre látta a rivális államok légitársaságainak hamarosan elkövetkező csődjét. Tudatának
hátsó  zugaiba  azonban  egy  ennél  is  sötétebb  gondolat  fészkelte  be  magát.  Rájött,  hogy  ha  a
teleportáló készülékkel több másolatot készíttetne legjobb tudósaiból, mérnökeiből, megvalósíthatná
a tökéletes klónozást, mely az emlékezetet, a tudatot is átviszi, így elképesztő mértékben növelhetné
országa előnyét a világhatalomért folyó versengésben.


