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KIS LÉPÉS 

 

 – Békével jöttünk az egész emberiség nevében…. Békében jöttünk az egész emberiség 
nevében… – memorizálta Armstrong a kilépésre előírt mondatát, nehogy eltévessze az élő adásban. 

 – Nagyon ciki – jegyezte meg Aldrin. – A houstoni fiúk szirupban fürösztötték a szövegírójukat. 

 A két űrhajós a landolást követően végre megszabadulhatott kényelmetlen űrruhájától, és 
néhány íztelen falatot is sikerült magukba erőltetniük. Egyedül a fekvőhely hányzott átkozottul, ahol 
kinyújthatták volna elgémberedett tagjaikat. Pedig hamarosan elhagyják a holdkompot, és akkor minden 
energiájukra szükség lesz. 

 – Ezt tüntették fel a plaketten is, amit magunk után hagyunk. Fontos az összhang. 

 – Csak a véleményem mond... – Aldrin elharapta szavai végét, majd izgatottan kibökte: – Van 
ott valami. 

 – Hogy mi? 

 – Látok egy tárgyat a sziklák előtt. Nézz csak ki, Neil. Balra. 

 Armstrong a holdkomp ablakához szorította a fejét, és érezte, ahogy borzongás fut végig a 
testén. A Sastól talán ötven méternyire egy lencse alakú alkalmatosság pihent a porban, alig elütve annak 
hamuszürke színétől. Összemérhető tereptárgyak híján nehéz volt megbecsülni a méretét, de 
hatalmasnak tűnt, jóval hatalmasabbnak, mint a holdkomp. Fel nem foghatta a dolgot, hiszen félórája, 
amikor a felkavart por elülését követően szemrevételezték a környéket, a világ legsivárabb, 
legunalmasabb tája tárult eléjük. 

 Felkapta a keze ügyébe eső monokulárt, hogy alaposabban megnézze, mi az. Felnagyítva még 
inkább annak tűnt, ami: egy ismeretlen eredetű űrhajónak. Fémes csillogású test, tömzsi lábakkal és az 
oldalán ásítozó, sötét ablakokkal. Megpróbált higgadt maradni. Letette a monokulárt, és a kézi kameráért 
nyúlt. 

 – Úgy értettük, látsz valamit a Hold felszínén, Buzz – szólalt meg a rádióból a CAPCOM. 

 – Jól értettétek, Houston. Ezért is váltottam védett csatornára. 

 – Ne szórakozzatok, fiúk – kapcsolódott be Collins a beszélgetésbe. Éppen fölöttük járt a 
Columbiával, vagy száz mérföldes magasságban. –  Nem kellene ebből viccet csinálni. 

 – Eszünk ágában sincs. Ezt neked is látnod kellene, Mike. 

 Vizuális összeköttetés jelenleg nem volt sem Houstonnal, sem a parancsnoki modullal. 
Armstrong benyomta a gombot, hogy elindítsa a felvételt, de megmakacsolta magát az eszköz. 
Ellenőrizte a beállításokat, kapcsolókat állítgatott rajta, de nem lett jobb a helyzet. 

 – Veszitek kamerával? – érdeklődött a CAPCOM. 

 – Vennénk, ha működne – felelte Armstrong, és megrázta a készüléket. – Nem értem, egészen 
eddig nem volt vele gond. 

 – Beavatnátok a részletekbe? – kérdezte Collins. 



 – Úgy tűnik, fogadóbizottságot kaptunk – jelentette ki Aldrin. 

 – Odakint? 

 – Elsőre nem voltam érthető? 

 – Neil, ugye, nem ment el Buzz esze? – vetette fel a CAPCOM. – És nincs ott égő csipkebokor, 
vagy ilyesmi? Nem hiányzik, hogy megint vallásos megnyilatkozás miatt támadjanak minket. 

 A parancsnok visszagondolt az előző év végén történtekre. Karácsonykor az Apolló 8 útját érték 
éles kritikák, mert Lovellék a Teremtés Könyvéből olvastak fel nyilvános adásban, miközben a Holdat 
kerülték meg. 

 – Akkor miért vasárnapra időzítettük a landolást? – morogta Collins. 

 – Csak mert leszállás után is előjött az Úrvacsorával – tette hozzá a CAPCOM. 

 Armstrongnak nem volt kifogása, amikor társa nem sokkal korábban talányos szavak 
kíséretében elvégezte a bor és a kenyér szertartását. Mindig tiszteletben tartotta mások hitét, a különleges 
helyszín sem adott okot rá, hogy kivételt tegyen. Most Aldrinra nézett, aki felvonta a szemöldökét, 
mintegy megerősítést várva. 

 – Ismeretlen eredetű tárgy, kétségtelenül mesterséges – jelentette ki a parancsnok. 

 – Hű! – bukott ki Collinsból. – Szóval az útunk során sem a szemünk káprázott. Emlékeztek 
azokra a furcsa jelenségekre? 

 Armstrong pontosan emlékezett. Még a Hold felé haladtak, amikor felvillanásokat vettek észre 
az űrben, később pedig mozgó fényeket. Houstonnak persze azokra is megvolt a prózai magyarázata. 
Képzelődés, elhagyott panelek, meg hasonlók... 

 – Ugye, nem az oroszok? – kérdezte a CAPCOM. – Az indulásotok előtt fellőttek egy szondát, 
hogy belerondítsanak a küldetésünkbe. 

 – Egy automata egységet – emlékeztetett Aldrin. – Egy árva lélek sem utazott benne. 

 – Náluk soha nem lehet tudni. 

 – Legutóbb azt közöltétek, megküldék a szonda repülési adatait – mutatott rá Armstrong. – És 
a pályája nem keresztezi a miénket. 

 – Persze, de náluk soha nem lehet tudni. 

 – Dejà vu érzésem támadt, Houston. Mit tegyünk? 

 – Egyelőre várjatok. Meg kell beszélnünk a dolgot. 

 – Mégis meddig? 

 – Ameddig nem szólunk. Gondolom felfogtátok, ez mennyire... rendkívüli helyzet. 

 Armstrong nem akarta azt felelni, hogy a helyzet már enélkül is rendkívüli. Már negyedik napja 
szüntelenül rendkívüli pillanatokat élnek át. Egyszerre még szűkebbnek érezte a teret maga körül. 

 – Na, de mit tegyünk? – kérdezte. – Készüljünk fel a távozásra? Vagy szálljak ki üdvözölni az 
ismeretleneket? Amúgy is hamarosan a felszínre lépek. 

 – Nyugi, Neil. Időben szólunk. Még mindig nem működik a kamera? 

 Armstrong tett egy újabb próbát. 



 – Nem. 

 Ekkor recsegni kezdett a vonal, és egy ismeretlen hang csatlakozott a társalgáshoz. 

 – Nem is fog, amíg itt vagyunk. 

 – Ki volt az? – kérdezte a CAPCOM. 

 – Mi a szándékotok, földlakók? – kérdezte a hang. 

 – Ugye, ti is hallottátok? 

 – Megerősítve – felelte Armstrong. 

 – Mi a szándékotok, földlakók? – ismételte a hang. – Nincs itt semmi keresnivalótok. 

 – Bárki is az, szálljon ki a vonalból – csattant fel a CAPCOM. 

 Armstrong kinézett a lencse alakú tárgyra. Nem mozdult, fény sem gyúlt az ablakai mögött, 
mégsem volt kétsége, hogy ott találja a hang forrását. Összeszűkült a gyomra a szorongástól, de úgy 
hitte, nem maradhat néma. És mielőtt tudatosult volna benne, kimondta, ami elsőként eszébe jutott: 

 – Békével jöttünk az egész emberiség nevében. 

 – Ez később jön, Neil! – figyelmeztette a CAPCOM. 

 – Komolyan az idegenekhez szólsz? – kérdezte Collins. 

 – Hallgass már, Mike – szólt közbe Aldrin. – Elrobog melletted a történelem. 

 – Mi volt ez a mondat a békéről? – kérdezte a hang. 

 – Ez egy… Ez egy… – Armstrong feszélyezettsége múlóban volt, helyette kényelmetlen érzés 
telepedett rá. Nem készült arra, hogy magyarázkodnia kell a Holdon. – Üdvözlés. 

 – Valóban? És ránk tartogattad? 

 – A pillanatra, amikor kilépek a felszínre. 

 – Ki akartok lépni? 

 – Ha már itt vagyunk… – vélte Aldrin. 

 – De miért? 

 – Senki sem avatkozhat be a küldetésbe – figyelmeztetett a CAPCOM. 

 Hova akarnak kilyukadni az idegenek? Miért tesznek fel ilyen kérdéseket? Egyáltalán, mit 
akarnak tőlük? Armstrongban össze-vissza csapongtak a gondolatok, de nem jutott előbbre. 

 – Mert ez… fontos számunkra – jelentette ki. – Egy mérföldkő. 

 – Afféle szimbólum? – kérdezte a hang. 

 – Igen, az. Szimbólum. 

 – Szóval el akartok vele dicsekedni? Hogy ide is eljutottatok? 

 – Valahogy úgy. 

 Olyasféle hang támadt, mintha nagyot sóhajtottak volna a távolban. 

 – Jellemző. Ezért sem örülünk a jelenléteteknek. 



 – Elárulnátok, kik vagytok? 

 – Mondjuk azt, hogy megfigyelők. 

 – Mintha egy Kubrick-filmbe kerültem volna – vágott közbe Collins. – Régóta csináljátok? 

 – Régebben, mintsem gondolnátok. Azt hiszitek, az egész fajotokat képviselitek? 

 – Igen – felelte Armstrong. 

 – Akkor mi az a megkülönböztető jelzés a leszállóegységetek alján? 

 – Mire gondoltok? 

 – A csillagos-sávos mintázatra. Rémlik? 

 – Ezt ti nem érthetitek. 

 – Pedig jóval szűkebb halmaz az összes földlakónál. De ha már ezzel a szóval kezdted, békében 
él az emberiség? 

 – Nos… akadnak helyi nézeteltérések… 

 – Csak az elmúlt évben volt valami bevonulás Prágába, meg zavargások Párizsban. És 
Vietnamról se feledkezzünk meg. Hogy az érintettségetekről is szót ejtsünk... 

 – Ezekről honnan tudsz? – kérdezte a CAPCOM. – Fiúk, legyetek óvatosak! 

 – Jó ideje figyelünk bennetek. Békétlen faj vagytok, önteltek és önpusztítóak. A történelmetek 
permanens háborúk végeláthatatlan folyamata. 

 – Épp most lépjük át a korlátainkat – jegyezte meg Aldrin. – Az egész világ a sikerünkért 
szurkol. 

 – Hisszük, ha látjuk. És mint mondtam, már sok mindent megéltünk. Felemelkedéseket és 
bukásokat, nem is egyet. A fejlődésetek ismétlődő körforgását. Nehogy azt higgyétek, hogy a 
bolygótokról ti érkeztetek ide elsőként. 

 – Hogy micsoda? – szólalt meg a CAPCOM. – Mégis megelőztek az oroszok? 

 – Még ha azok lettek volna… Tényleg nem lehet ezen a mantrán túllépni? 

 – Várjunk csak! – vetette közbe Collins. – Most arra utaltok, hogy… 

 A kérdése recsegésbe fulladt, majd a Columbiával megszakadt az összeköttetés, ahogy eltűnt a 
Hold horizontja mögött. 

 – Miért mutattátok meg magatok? – kérdezte Armstrong. 

 – Hogy figyelmeztessünk benneteket. 

 – Mire? 

 – Önmérsékletre. És szerénységre. A bolygótokon azt csináltok, amit akartok, de a Hold nem a 
ti birtokotok. 

 Armstrong Aldrinra nézett. Buzz behunyta a szemét, a szája némán mozgott, mintha imádkozott 
volna. Valószínűleg azt is tette. 

 – Hát kié? – kérdezte a CAPCOM. 

 – Ebbe most ne menjünk bele. Tiszteletben tudjátok tartani? 



 – Ahogy mondtam, békével… – próbálkozott újra Armstrong. 

 – Na ezt hagyjuk. Egy pillanat. 

 Elcsendesedett a vonal, senki sem akart megszólalni. Aztán visszatért a hang. 

 – Rendben, kaptok egy esélyt. Mi most eltűnünk. Kiszállhattok, de semmi hőzöngés. Figyelni 
fogjuk minden lépéseteket, és szükség esetén közbeavatkozunk. 

 Odakint villanás támadt, majd a tárgynak nyoma veszett, mintha soha nem lett volna ott. A por 
sem kavarodott fel utána. Armstrong úgy érezte, mint akiből kiszakítottak egy darabot. Ennyi volt hát a 
találkozás. Apró kattanásra figyelt fel, és észrevette, hogy a kamera működni kezd a kezében. 

 Aldrin kisvártatva megkérdezte: 

 – Ugye, nem volt hallucinogén szer az ételünkben? Vagy igen? 

 – Mindez nem történt meg – közölte a CAPCOM. – Nem láttatok és nem hallottatok semmit. 

 Armstrong nem lepődött meg a reakción. Nemcsak azért, mert tudta, hogy az elmúlt percek 
nyilvánosságra hozatala pánikot keltene a Földön. Azzal is tisztában volt, a NASA költségvetése 
mennyire politikafüggő. 

 – Akkor mi legyen? – érdeklődött. 

 – Kezdjetek el beöltözni. Az előzetes tervek szerint fogtok kiszállni. Rövidesen bekapcsolódunk 
az élő tévéközvetítésbe. Több mint egymilliárd ember akarja látni és hallani az első embert a Holdon. 

 – Rendben. De… – Armstrong Aldrinre nézett, most ő várt támogatást – változtassuk meg a 
szöveget. 

 – Változtassuk meg? 

 – Legyen ez egy gesztus a részünkről. 

 – Biztos, hogy ezt akarod, Neil? – kérdezte a társa. – Igaz, a mostaninál csak jobb jöhet. 

 – Azt mondták, minden lépésünket figyelik. Ne okozzunk csalódást. És okot se adjunk semmire. 

 – De ott a plakett – mutatott rá a CAPCOM. – Meg az összhang... 

 – Tudom, de akkor is. Nincs ötletetek? 

 – Végig kell gondolnunk. – Egy darabig sercegés töltötte be az étert. – De várjatok csak. Ha már 
lépésről beszéltél… A fiúk azt mondták a vezérlőben, a tévéközvetítés elején a CBS kommentátora nagy 
lépésnek nevezte a küldetést. Mi lenne, ha átvennénk? Nagy lépés ez nekünk. Vagy valami ilyesmi... 

 – Kilépek, és mondjam azt, hogy léptünk egy nagyot? Ez olyan snassz... 

 – Nem biztos, hogy lépni fogsz – hívta fel a figyelmet Aldrin. – Talán ugranod kell a létra alsó 
fokáról. 

 Armstrong a társára meredt, aztán összecsapta a tenyerét. 

 – Zseni vagy, Buzz! Nagy ugrás. Ami nekem kis lépés, mindenki másnak nagy ugrás. 

 – Nem mindenki másnak: az emberiségnek – hívta fel a figyelmet a CAPCOM. – Legyünk 
stílusosak. 

 – Megint pátoszban tobzódtok odalent, fiúk – jegyezte meg Aldrin. 



  – Nekem bejön – vélte Armstrong. – Kis lépés nekem, vagyis egy embernek, de hatalmas ugrás 
az emberiségnek. Jól hangzik, Houston. 

 – Mindjárt hányok – közölte Aldrin. 

 – Engedélyezve – mondta a CAPCOM. – Csak el ne téveszd, Neil. 

 – Igyekszem. 

 És Armstrong elkezdte memorizálni az új kilépő-mondatot. 

 – Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek... Kis lépés egy embernek, de 
hatalmas ugrás az emberiségnek... 

 Két órával később nem is hibázta el. De az élete végéig ott hordozott a lelkében valami 
megfoghatatlan, fájó hiányérzetet. 

(2019) 


