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James Hill századszor igazgatta meg gondosan megkötött nyakkendőjét, de a 

homlokán gyöngyöző izzadtságcseppeken ez mit sem változtatott. Sejtelme sem 

volt, miként fog a felvetődő kérdésekre válaszolni. A Fajok Galaktikus Tanácsa 

– röviden, FGT – még annyit sem közölt a Földdel, miért rendelték az emberiség 

képviselőit a Tau Szigmára, vagy ahogy az őshonos am’zari faj nevezte: Ga’hor 

Octas.  

 

A Föld vezetői huszonnégyórás határidőt kaptak, hogy kijelöljék a 

nagyköveteiket. James szerencsétlenségére éppen akkor tért vissza egy 

diplomáciai küldetésből, Afrikából, és az Egyesült Országok Hivatala már az 

érkezési csarnokban lecsapott rá. Arra sem volt ideje, hogy hazaszóljon a 

feleségének, már suhant is vele a nagy fekete autó az űrrepülőtér felé. A hivatal 

szigorú tekintetű alkalmazottja csupán annyit közölt vele, egy am’zari űrhajó 

várja őt és nagykövettársát.  

– Mi lesz a feladatom? 

– Nem tudjuk. Sürgős jelenlétünket kérték az FGT-ben. Két követet 

engedélyeztek, mi magára gondoltunk. 

– Miért én? – jött James ajkára ösztönösen a kérdés. 

– Röviden szólva: maga a legképzettebb, a legrutinosabb az egész jelenleg 

aktív csapatban. Ráadásul szimpatikus a karaktere, ami általában bizalmat 

ébreszt – felelte kurtán a nő. A hivatal alkalmazottja a középiskolai matematika 

tanárnőjére emlékeztette Jamest, akit mindig is utált. 

– Ki lesz a társam? 

– Simon Zhang, a kínai konzulátus attaséja. 

– Csak ketten megyünk? Az oroszokkal mi a helyzet? 

– Nem tetszik nekik, de nem mernek vitatkozni az am’zarival. 



– Nekem sem tetszik! Mire ez a nagy sietség? – csóválta meg a fejét James. 

– Ezt sem tudjuk. Az am’zari egy napot adott, hogy megtaláljuk a megfelelő 

követeket, máskülönben a jelenlegi blokádjukat offenzívára cserélik. 

– És ezt csak ilyen nyugodtan mondja? – sápadt el a nagykövet. – 

Gyakorlatilag hadüzenetet kaptunk! 

– Köszönöm a felvilágosítást! – suhant át a bosszúság árnya a nő arcán. – 

Egy biztos, maga meg az a kínai utazik. Addig mi felkészülünk a védekezésre. 

– Örömmel hallom, hogy ennyire bíznak bennem! Persze, készüljenek csak 

fel! Talán két-három órával tovább tart majd az am’zarinak lerohanni a Földet, 

ha a hadseregünkkel találják szembe magukat. Remélem, nem csinálnak semmi 

hülyeséget, amíg én megpróbálom kitalálni, mi a fene folyik itt! 

– Igyekszünk. Kérem a telefonját! – nyújtotta a nő a kezét James felé. 

– Miért? 

– Nem szeretnénk, ha ez a dolog idő előtt kiderülne. A feleségét majd mi 

tájékoztatjuk. 

A férfi kelletlenül halászta elő a lapos készüléket, miközben agyában 

vadabbnál vadabb gondolatok cikáztak. 

 

Közel három éve már, hogy az első idegenek felbukkantak. Egy sérült, az 

eredeti pályájáról messzire tévedt kloosh kereskedelmi hajó automatikája 

érzékelte a Földet. Pontosabban, a földi technikát, így a kék bolygó felé vette az 

irányt. A hibernációból ébredő kloosh legénység legalább annyira meglepődött, 

mint az emberek, amikor a teherhajó, alig valamivel a Hold pályáján túl, kilépett 

a térugrás-kapuból. A földi hadseregek azonnal riadót fújtak, és ami orbitális 

pályán keringő fegyverük csak volt, a váratlan vendégre szegezték. Leküzdve a 

nyelvi nehézségeket, az emberek küldöttjei sápadtan adták tovább a hírt a 

világnak: a Föld nem az egyetlen lakott bolygó a galaxisban. Az országelnökök 

és vezetők elhűlve hallgatták az apró termetű, sokszemű kloosh kapitány élő 

adását, amiből szert tehettek pár alapvető információra.  

Az emberiség technikai szintje elégtelennek bizonyult, hogy a sérült 

teherhajót megjavítsák. A közel egy hónap alatt, mire az első am’zari cirkáló 



megérkezett, a Föld népei kezdték elfogadni a tényt: a Tejútrendszeren 

százharmincnégy, az emberiségnél jóval fejlettebb fajjal kell osztozniuk. No, 

nem mintha ez bárkit is igazán zavart volna, hiszen még az első marsi kolónia is 

csupán a tervezőasztalon és az álmodozók fejében létezett. Az érkező am’zari 

megjavította, majd útjára bocsájtotta a kloosh teherhajót, majd hallgatagon Föld 

körüli pályára állt. A katonai parancsnokok a hajukat tépték, mert érezték a 

fenyegetést, de a politikai vezetők nem engedték nekik szabadon ereszteni a 

rakétáikat. Az am’zari hadihajó szűkszavú rádióadásban közölte, figyelmeztetés 

nélkül elpusztítanak minden űrjárművet, legyen az fegyveres vagy fegyvertelen, 

ami bizonyos távolságra megközelíti őket. Pár ostoba egyenruhás nem hitt nekik. 

Vakon bízva a saját radarelnyelő rendszereikben, odaküldték a 

kémműholdjaikat. A hosszúkás, kicsit cápára emlékeztető formájú am’zari 

cirkáló pillanatok alatt végzett minddel. A bosszút lihegő tábornokok vérgőzös 

hangulata azonban jeges rémületté változott, mikor huszonkét, az elsőhöz 

hasonló idegen hadihajó csatlakozott a Föld körül keringő társához. 

Megkezdődtek a tárgyalások, de semmiféle információ nem szivárgott ki a 

zárt ajtók mögül, sem a még szorosabban zárt ajkak közül. James nem volt 

bevonva a megbeszélésekbe, de az egyik volt egyetemi szobatársa, Nigel igen. 

Egy barátságos vacsorameghívás alkalmával, a hatodik pohár tequila után James 

megtudott pár dolgot. Kiderült, hogy az am’zari az FGT katonai erejeként 

szolgál. Bár minden faj képes lett volna saját hadsereget felállítani, de pár száz 

éve a tanács úgy döntött, a magas, izmos humanoid am’zari lesz a 

legalkalmasabb a fegyveres feladatokra. James ezen csak a fejét csóválta akkor. 

– A hülyék! Képzeld el, ha mondjuk az oroszokra bíznánk a világbékét, mi 

meg leszerelnénk minden katonánkat. Öt éven belül már cirill betűkkel kellene 

írnunk a kérvényeinket! 

Nigel kényszeredetten mosolygott, és kissé akadozó nyelvvel felelt. 

– Más a gondolkodásmódjuk, különösen a hinam fajnak. Úgy tűnik, ők a 

szellemi vezetők, az intellektuális erő az FGT-ben. 

– Hinam? Hogy néznek ki? 



– James, tudod, hogy nem beszélhetek róla! Felejts el mindent, amit 

véletlenül elkotyogtam! – józanodott ki egy pillanatra Nigel.  

Négy hónapig folytak a tárgyalások, majd az idegen flotta, tíz cirkálót 

hátrahagyva, belépett a térugrás-kapuba. A bolygó körül keringő, konokul 

hallgató csatahajók némasága eleinte idegessé tette az embereket, de ahogy 

teltek a hetek, az utca népe lassan meg is feledkezett róluk. Az emberek 

visszatértek a hétköznapi problémáikhoz, vitatkoztak sporteredményeken, 

latolgatták a politikai választások várható eredményeit, házasodtak, örültek és 

szomorkodtak. Élték az addigi megszokott életüket. A médiacsatornákon eleinte 

még fel-felröppentek találgatások, kósza hírek, leginkább álhírek, de végül 

mindig ugyanoda lyukadtak ki: az FGT döntéshozására vár a Föld, felveszik-e 

velük hivatalosan is a kapcsolatot vagy sem. Több mint két év telt el, anélkül, 

hogy akár csak egy mukkot is hallottak volna az FGT-től. 

 

Ezért is hatott Jamesre derült égből villámcsapásként a Tanács kérése, ami 

inkább parancsnak tűnt. Ráadásul ezúttal nem csupán rádió- és videó kapcsolati 

szinten, de személyesen. Ember nem hagyta még el a Naprendszert. A tudattól, 

hogy egy közel ezer fényévre eső idegen bolygóra kell utaznia, hideg veríték 

verte ki a homlokát. 

– Azt hiszem, itt az ideje, hogy átadjon nekem bizonyos titkos aktákat – 

fordult James a szigorú arcú nő felé. 

– Nem értem. Mire gondol? 

– Nem sétálhatok be úgy a tárgyalóterembe, hogy semmit sem tudok a 

fajokról, a szokásaikról. Mi van, ha eltüsszentem magam, azok meg ezt 

főbenjáró vétségnek veszik, és ott helyben lelőnek érte? 

– Ez esetben javaslom, ne tüsszögjön! – vont vállat a nő, de jókora 

táskájából előhalászott egy vékonyka mappát. – Tessék, ennyit közölhetünk. 

James rápillantott a világoskék címerrel díszített borítóra, majd dühösen 

felmordult. 



– Ne szórakozzon velem! Nem mondja, hogy hónapokon keresztül 

kapcsolatban álltak a fene tudja hány idegennel, és csak ennyit tudtak meg 

róluk? Vagy már megint túlzásba viszik a titkolózást? 

– Csupán ennyi adatba kaphat betekintést, Mr. Hill. 

– Elmennek a… – fortyant fel a nagykövet. – Személyesen találkozom 

velük, hát valószínűleg öt perc alatt többet megtudok, mint ami ezen a pár lapon 

áll, maguk meg rejtegetik előlem az információt? Édes, jó Istenem… Az idióta 

bürokrácia már megint! 

A hivatal alkalmazottja nem felelt, hát James inkább kibámult a kocsi 

ablakán. Sebesen suhant a limuzin, a délutáni csúcsforgalmat szétkergette előlük 

az élen haladó motoros rendőrök szirénája és villogó fényei. 

Az űrkikötőt kifejezetten az idegenek érkezése miatt, igencsak sebtében 

építették fel. A várostól majd’ húsz mérföldre emelt komplexumról kiderült, 

teljesen feleslegesen siettek: egyetlen am’zari űrhajó sem szállt le soha a 

bolygóra. A pánikszerűen felépített irányítótorony, fogadócsarnok, hangárok 

azóta is üresen álltak, csupán az őrzésére kirendelt katonák és a pár fős 

karbantartó személyzet lődörgött az elhagyatott épületek között. Egészen 

mostanáig. 

A média szagot foghatott, mert James már messziről kiszúrta a kapu mellett 

ácsorgó riportereket, kameráikat szorongató operatőröket és az elmaradhatatlan 

közvetítőkocsikat. Pár dühös tekintetű katona igyekezett a közeledő limuzin 

láttán meglóduló médiahiénákat kordában tartani. Leginkább csak a 

szerencsének volt köszönhető, hogy a nagykövet kocsija nem gázolt el egyet sem 

az izgatottan ágáló, a fegyveresek kiterjesztett karjai alatt átbújni igyekvő 

riporterek közül. 

Az ultramodern tervezésű, csupaüveg várócsarnok előtt tucatnyi rendőrautó 

és jelzés nélküli fekete kocsi várakozott. Egyenruhás, öltönyös biztonsági 

emberek nyüzsögtek, siettek a kijelölt posztjukra vagy éppen ácsorogtak tettetett 

nyugalommal. James kezdte úgy érezni magát, mint egy cirkuszi produkció fő 

attrakciója. Az épületbe lépve ismeretlen emberek vezették át a jókora termen, 

ajtókon és folyosókon át ragadták magukkal, miközben izgatott, feszült arccal 



próbáltak nagyon fontosnak tűnni. Az űrkikötő betonjára kilépve a nagykövet 

döbbenten megtorpant. Csupán homályos képeken látott eddig am’zari űrhajót, 

és a látványtól földbe gyökerezett a lába. A cirkálót kétezer láb hosszúnak és 

háromszáz láb magasnak becsülte. Szélessége sem maradhatott el sokkal a 

kétszáz lábtól. A hajó hosszúkás, zöldesszürke testén nyoma sem volt 

ablakoknak, de annál több, hosszirányban nyújtott kidudorodást látott. 

– Impozáns látvány, igaz? 

Kérdő pillantással fordult a hang forrása felé. Az ismeretlen, alacsony férfi 

halvány mosollyal nyújtotta a kezét. 

– Simon Zhang vagyok, a követtársa. 

– James Hill, örvendek! Mi lesz most? Odaballagunk, és bekopogunk? 

– Állítólag értünk jönnek. Hogy mikor, azt nem tudjuk, szóval várunk. 

– Itt a perzselő napon? 

A kínai követ megvonta a vállát, de nem válaszolt. James csak ekkor vette 

észre, hogy az eddigi, neki lelkesen ajtókat nyitogató kísérői magára hagyták, 

visszavonultak az épületbe. Kettesben álldogált a kínaival a forróságban szinte 

olvadozó betonon. 

– A csomagjaink? 

– Nem hozhatunk magunkkal semmit, így szólt az utasítás. 

– Látom, engem csak félig informáltak… 

– Én sem tudok többet. Aha, nézze csak! – vonta össze a szemöldökét az 

ázsiai férfi, és az űrhajó irányába mutatott. 

Lapos, téglalap alakú tárgy vált el a cirkáló hasától, majd könnyed 

iramodással, halkan zümmögve ereszkedett le a két férfi elé. A fémesen csillogó 

felületet kapaszkodónak, korlátnak tűnő hengeres csövek keretezték. 

– Szerintem azt akarják, lépjünk fel rá… 

– Egyetértek. Csak ön után! – hajolt meg Zhang. 

„Én menjek előre, hogy én kapjam az első pofont” – jutott eszébe Jamesnek 

egy Közép-Európában hallott mondás, de bátorságot gyűjtve fellépett a betontól 

alig arasznyi magasságban lebegő platóra. Mikor a kínai is csatlakozott hozzá, a 

téglalap meglódult a hajó irányába. A két férfi csodálkozva pillantott össze, mert 



nem érezték sem a menetszelet, sem a gyorsulással járó nehézkedési erőt. A 

lebegő plató korlátjába kapaszkodva Jamesben gyökeret vert a gondolat: talán 

túlbecsülte a Föld védelmi képességeit, mikor úgy hitte, legalább pár óráig 

képesek lennének ellenállni az am’zarinak.  

„Vagy inkább lebecsültem a potenciális ellenséget” – javította ki 

gondolatban saját magát.  

A járművük a cirkáló előtt lelassított. A követek elhűlve figyelték, amint az 

űrhajó burkolatának darabja először kifehéredik, majd átlátszóvá válva feltárul 

mögötte egy jókora, csupasz falú szoba. A plató egyenesen belebegett velük a 

helyiségbe, finoman döccenve leereszkedett, majd éles csipogó hanggal jelzett. 

– Gondolom, ez jelenti, hogy kiszállhatunk. 

A kínai meg sem várta a mondat végét, már le is lépett a platóról. 

Tanácstalanul nézelődtek egy darabig, majd ijedten hátráltak pár lépést a 

kifehéredő, átjáróvá váló hátsó fal láttán.  

James a maga hat lábnyi magasságával nem számított alacsony embernek, de 

a megjelenő am’zari majd’ fél fejjel magasodott a nagykövet fölé. Habár 

humanoid volt, de mozgása túlságosan is emlékeztette a férfit egy őserdő mélyén 

portyázó nagymacskára. Kékesszürke, testre simuló ruháját mintha folyékony 

fémből készítették volna, mindkét alkarját valamiféle páncél védte, amin 

időnként apró, fénylő ikonok villantak fel. Kerekded sisakja alól csupán 

halványlila szeme villant az emberekre, ajka és orra – ha volt is neki – rejtve 

maradt a földiek tekintete elől. 

– James Hill vagyok, ő pedig a kollégám, Simon Zhang… 

– Tudom, kik maguk, de nem az én feladatom, hogy tárgyalásokat folytassak 

magukkal – felelte az am’zari. – Kövessenek! Ne csellengjenek el, ne 

maradjanak le! 

Megszeppenten igyekeztek lépést tartani az idegennel. Az ovális 

keresztmetszetű, enyhén kékes fényben fürdő folyosón haladva senkivel sem 

találkoztak. 

„Biztos parancsba kapták, hogy csak a legszükségesebb mértékben 

érintkezhetnek velünk” – gondolta James. 



Vezetőjük hirtelen megtorpant egy falszakasz előtt, ami pár árnyalattal 

halványabbnak tűnt a többinél. A feltáruló átjárón már meg sem lepődtek a 

követek. A kör alakú helyiségben fekvő jókora kapszulák láttán azonban kiült 

arcukra a gyanakvás. 

– Ezt mire véljük? – kérdezte mesterkélten szenvtelen hangon Zhang. 

– A maguk időszámítása szerint közel három hétig tart, mire elérjük Ga’hor 

Octast. Az utat mélyindukciós álomban töltik majd. 

– Erről nem volt szó! Mi azt hittük, vagyis, inkább csak reméltük, az utazás 

során jobban megismerhetjük a maguk civilizációját. Nem is említve, hogy talán 

arról is megtudhatunk valamit, mi vár majd ránk a Tau Szigmán – emelte fel a 

karját tiltakozóan James. 

– A kíváncsiságuk dicséretes, de nincs más módja, hogy eljuttassuk magukat 

a tanács elé. Nem vagyunk felkészülve emberek szállítására. 

– Legalább biztonságos? – lépett közelebb a kínai követ az átlátszó 

kapszulákhoz. 

– Teljes mértékben megfelel az emberei fiziológia és anatómia 

paramétereinek. 

A semmitmondó válasz hallatán az amerikai nagykövet fanyar mosolyra 

húzta a száját. 

– Nem gondolkodott még politikai pályán? Szerintem lenne hozzá tehetsége. 

Az am’zari válaszra sem méltatta a megjegyzést, az időközben feltáruló 

kapszulák felé intett. 

– Szálljanak be, helyezkedjenek el kényelmesen! 

– Három hétig heverünk majd étlen-szomjan? Hogy az egyéb testi 

szükségleteinket már ne is említsem? – vonta fel a szemöldökét Zhang. 

– Ne aggódjanak, a berendezés teljes mértékben gondjukat viseli majd. 

Szálljanak be! 

James óvatosan elhelyezkedett a kijelölt kapszulában. Amint lefeküdt, testét 

szokatlan, de kellemes bizsergés járta át. Még meg akarta kérdezni az am’zarit, 

hol tanult meg ilyen jól angolul, de a következő pillanatban ájulásszerű álomba 

zuhant. 



 

James ébredés után kábán pislogott az erős fényben, és pár másodpercig 

értetlenül bámulta a zöldesszürke plafont. Igazából már abban sem volt biztos, 

hogy aludt, de agya hamar kitisztult. Kipihentnek érezte magát, teste energiától 

duzzadt. 

– Megérkeztünk. Kövessenek! 

James kipattant a kapszulából, futó mosollyal üdvözölte a mellé lépő 

Zhangot. 

– Jól aludt? 

– Remekül! Mintha húsz évet fiatalodtam volna. Akármi is ez, de meg kell 

szereznünk a tervrajzokat! Egy vagyont lehetne vele keresni! 

– A hosszútávú, globális hatásról se feledkezzünk meg! Ha az emberek 

csupán pár órát töltenek a kapszulákban, frissebbek lesznek, jobban és többet 

lesznek képesek dolgozni… 

– Kövessenek! A tanács már várja magukat – zendült fel ismét az am’zari 

katona hangja. 

– Ezek aztán nem vesztegetik az idejüket – morogta a kínai. 

– Na persze! Azért nem léptek velünk kapcsolatba vagy két és fél évig, mert 

éppen sietősre fogták a dolgot – fintorodott el James. 

Ismét megtették az utat a kihalt folyosókon át a lebegő platóig. Már szinte 

rutinosan léptek fel a téglalapra, és ragadták meg a korlátot. Kísérőjük vetett 

még egy utolsó pillantást rájuk, majd a repülő alkalmatosság az eltűnő falon át 

kiröppent az űrhajóból. Bár a plató stabilan mozgott, James mégis örült, hogy 

kapaszkodott, mert bizony megszédült az elé táruló látványtól. A földi 

nagyvárosokat idéző megapolisz vette őket körbe. Égbe nyúló, az ismert 

építészeti szabályokat és a fizika törvényeit semmibe vevő épületek között 

suhant velük sebesen az automatizált jármű. Alig volt ideje megcsodálni egy a 

felszín felé keskenyedő, tölcsér formájú, halványsárga toronyházat, tekintete már 

a közeli, szögletes blokkokból összeállított, geometriai rémálmot pásztázta. 

– Mi tartja ezeket össze? Egy földrengés vagy erősebb szél, és vége – 

dünnyögte inkább csak magának. 



– Biztos valami erőtér. Elvégre fejlettebbek, mint mi. 

A valószínűtlenül fehér, felhőtlen égbolt alatt légijárművek ezrei 

nyüzsögtek. Pár perces repülés után a plató óriási félgömb formájú épület kiugró 

teraszára ereszkedett le velük. 

Újabb hallgatag katona fogadta őket. Intésére a nyomába eredtek. A hosszú, 

egyenes folyosó padlóját lépteik zaját elnyelő anyaggal vonták be. 

– Nem értem! Miért nem látunk sehol egy lelket sem? Nem vártam 

rezesbandát, sem ünneplő tömeget, de ez már azért túlzás! – fakadt ki Jamesből 

az elégedetlenség. 

Zhang egyetértően bólogatott. 

– Szokatlan módja az üdvözlésnek, az biztos. 

Az am’zari egy hatalmas, természetes fényben fürdő, boltíves terembe 

vezette őket. A követek rosszat sejtve pillantottak egymásra. 

A helyiség leginkább egy modern színházteremre emlékeztette őket. A 

félköríves emelkedő sorokban elrendezett üléseket ismeretlen fajok képviselői 

töltötték meg. Ki személyesen, ki csak holografikus kivetítés útján volt jelen, de 

a két férfi csak a fejét kapkodta egyik idegen lényről a másikra. Rovarszerű 

teremtmény ült hozzájuk legközelebb, mellette sokcsápú csigára hasonlító lény, 

aki halkan bugyborékoló hangon szólva hajolt oda a másik oldalán helyet 

foglaló, túlméretes gyíknak tűnő képviselőhöz. 

A katona a széksorok előtti üres kis területre vezette az embereket, majd szó 

nélkül az ott elhelyezett kényelmesnek tűnő ülésekre mutatott. Velük szemben, a 

magas pulpituson álló egyetlen ülőalkalmatosság még üresen állt. 

Háttal ültek a százharmincnégy faj képviselőinek, de a kíváncsiságukat nem 

tudták legyőzni: hátra-hátra pillantgattak. 

– Nem tetszik ez nekem! Nem úgy tűnik, mintha megbeszéléseket akarnának 

velünk folytatni – morogta James. 

– Rómában, mint a rómaiak – bölcselkedett az ázsiai férfi. 

Emberi fülnek szokatlan, rövid dallam csendült fel. A terem túlsó végében 

megjelenő valószerűtlenül magas, vékony alak láttán a tanácstagok 

elcsendesedtek. A lény hosszú lábain enyhén imbolygó mozgással közeledett, 



majd komótosan elfoglalta helyét az emelvényen. Barnás, szőrtelen bőrét sötét, 

talárszerű ruha takarta. Hosszúkás, nyújtott fején látható egyetlen, hatalmas 

szeme meghökkentette a férfiakat. Félpercnyi csendes szemlélődés után 

meglepően mély, zengő hangon megszólalt. 

– Üdvözlök mindenkit a mai rendkívüli gyűlésünkön! Elnézést kérek az 

esetleges kényelmetlenségekért, de úgy gondoltuk, udvariasságból 

megpróbálunk vendégeinknek, az emberiség követeinek megfelelő 

körülményeket teremteni. Külön üdvözlöm magukat, James Hill és Simon 

Zhang, mint a Föld bolygó követeit! Tudom, maguknál szokás a bemutatkozás, 

és számos udvariassági formula használata, tehát engedjék meg: Kailum vagyok, 

a Fajok Galaktikus Tanácsának soros elnöke, a hinam faj képviselője. 

Gondolom, rengeteg kérdésük lenne, de erre is kerítünk majd sort a későbbiek 

során. Kérem, tartózkodjanak a közbeszólásoktól! Szeretném felhívni a 

figyelmüket, hogy bár igyekeztünk a tolmácsegységeinket a legjobb tudásunk 

szerint felkészíteni az emberi nyelvekre, de bizonyos szavaink, fogalmaink 

esetleg magyarázatot igényelnek majd. Amennyiben valamit nem értenek, azt 

kérem, jelezzék a konzoljukon található kérdőjel ikon megérintésével! Ha sürgős 

közbevetni valójuk lenne, úgy használják a felkiáltójel ikont! Nem részletezném 

a már ismert tényeket, de felsorolnám azokat a pontokat, amiket a tanács az 

emberekkel történő kapcsolatfelvételi procedúra során megvitatott. 

Első pont: a tanács elismeri az emberiség, illetve az emberi faj jogszerű 

követelését a Föld bolygó elfoglalásához. 

James már meg is nyomta a felkiáltójelet. Kailum rezdületlen arccal adott 

szót a férfinak. 

– Elnézést, de mi nem elfoglaltuk a bolygót, mi ott élünk! 

– Mint mondtam, sok fogalmunk nem egyezik a magukéval. Úgy tűnik, ez is 

egy ilyen. Az elfoglalás ebben az esetben nem feltétlenül negatív tevékenység, 

csupán elismerjük, hogy az ember őshonos faj a bolygón. Elfogadja a választ? 

– Ó, igen, elnézést a közbeszólásért… – motyogta megszégyenülten James. 

– Semmi probléma, de ha megengedik, folytatnám. A második pont: 

felvegyük-e a hivatalos kapcsolatot a Földdel? Ebben a témában sajnos elég 



heves viták folytak, és végül a részleges kapcsolatfelvétel mellett döntöttünk. A 

legfőbb akadályt az emberiség műszaki fejlettsége jelenti, ami, valljuk be, eléggé 

alacsony az itt megjelent fajok bármelyikéhez viszonyítva is. 

A levegőben felvillanó jókora, vörös kérdőjelet ezúttal a kínai követ hívta 

életre. A tanács elnöke halk, sóhajhoz nagyon hasonló hangot kiadva fordult 

Zhanghoz. 

– Már kérdése lenne? 

– Igen… Biztos vagyok benne, hogy a segítségükkel, megfelelő tudományos 

egyezményekkel viszonylag hamar elérhetjük a kívánt technikai szintet. 

A kupola sziszegő, cserregő, füttyögő hangokkal telt meg. A felbolydult 

képviselők olyan hangzavart keltettek, mintha lázadás tört volna ki egy 

madárházban. Kailumnak időbe telt, mire lecsillapította a tanácstagokat. Mikor 

az utolsó megbotránkozott hang is elhalt, az elnök a földi nagykövetekhez 

fordult. 

– Hogy megmagyarázzam a társaim reakcióját, a maguk számára is 

egyértelmű kérdést tennék fel. Maguk hagynák, hogy egy kisgyermek nukleáris 

töltettel játsszon a házukban? 

– Nem, természetesen, nem. 

– Ezzel meg is válaszolta a saját feltevését, Simon. A technológiai szakadék 

szinte áthidalhatatlanul hatalmas a tanács által képviselt fajok és az emberiség 

között. Elméletileg, apró lépésekben, sok generáción át elképzelhető lenne a 

fejlődés mesterséges felgyorsítása, de a jelenlegi helyzetből adódó egyéb 

problémák még a mérsékelt technikai beavatkozást sem teszik lehetővé. 

– Nem beszélne kicsit érthetőbben? Miféle egyéb problémák? – érintette 

meg James a megfelelő ikont. 

– Erre is rátérek majd, türelem! Tehát a második pontban a következő 

egyezség született: Elismerjük és elfogadjuk az emberiség létezését, de 

diplomáciai kapcsolatot nem építünk ki a Földdel. 

– Bocsánat, de én azt hittem, már kapcsolatba léptünk egymással – jegyezte 

meg csípősen James. 



– Tévedés. Hogy ismét emberi példát hozzak fel: ha beszélget pár szót egy 

idegennel az utcán, akivel akkor találkozott először, az már elég hozzá, hogy 

meghívja a lakására? 

– Vannak bizonyos esetek… – morogta Zhang a fejét lehajtva, de hangosan 

nem mert szólni. 

Kailum figyelmen kívül hagyta a félhangos megjegyzést. 

– A harmadik pont pedig abban állt, eldöntsük, intelligens fajnak számít-e az 

ember? 

A két férfi sápadtan egymásra nézett, szinte egyszerre nyúltak az ikonhoz. 

– Ez botrányos! – tört ki Zhangból. – Hogy kérdőjelezheti meg az emberiség 

intelligenciáját? Mi nem vagyunk állatok! Talán nem építünk városokat, 

nincsenek eszközeink, gépeink, nem fejlesztjük magunkat? Van öntudatunk, 

érzéseink, beszélt és írott nyelveink… 

Az elnök egy intéssel elhallgattatta a követet. 

– A maguk definíciója a miénktől igencsak eltérő. Behatóan 

tanulmányoztam a bolygójukat, tehát igyekszem majd ismert példákat hozni. 

Városokat építenek? Sok állat épít magának fészket, egyesek akár egész 

kolóniákat is. Eszközöket használnak? Bizonyos madarak köveket használnak, 

hogy megtörjék a kemény héjú gyümölcsöket. Vagy a maguk genetikai rokona, a 

majom is használ néha botot, ha le akarja verni a túl vékony ágon lógó 

gyümölcsöt. Fejlesztik magukat? Ez igaz, de vajon több-e ez, mint egyszerűen 

tovább növelni, kiterjeszteni az alkalmazkodási képességüket? Az állatok is 

igyekeznek alkalmazkodni a környezetükhöz. Van öntudatuk, érzelmeik? 

Honnan tudják, hogy az állatoknak nincs? A nyelvek pedig alapvetően nem 

többek, mint az alap kommunikáció továbbfejlesztett változata. Gondoljon bele, 

az állatok is kommunikálnak, hát ezen az alapon őket is intelligens fajként 

kellene kezelni. 

– Mi a helyzet a művészetekkel, a tudománnyal? Egyetlen állat sem képes 

zenét szerezni, festményt festeni, megérteni a természet vagy a világűr 

törvényszerűségeit – vetette közbe James. 



– Ebben teljesen igaza van, és pontosan ez az egyik ok, amiért most itt 

lehetnek. Valójában nem lennék köteles megmagyarázni a döntéseinket, de úgy 

véltük, a személyes találkozó talán képes lenne meggyőzni minket, ha véletlenül 

rossz következtetést vontunk le valahol. 

– Akkor hát mégis intelligens faj vagyunk? 

Kailum hátradőlt a magastámlás ülésében, és a választ mérlegelve hallgatott 

egy sort. 

– Igen és nem. Az önök civilizációja még nagyon fiatal, és bár van némi 

esély rá, hogy intelligensnek nyilvánítsuk, de túl sok minden szól ellene. 

– Mégis, micsoda, ha szabad kérdeznem? 

Az elnök megérintett pár ikont az ülése karfáján, mire a levegőben megjelent 

a Föld háromdimenziós holografikus képe. 

– Kérem, figyeljenek! Az emberi populáció alakulását szeretném bemutatni 

a kezdetektől indulva. 

Eleinte csupán egy-két piros pontocska villogott a lassan forgó bolygó 

felszínén, majd az alul növekvő évszámmal együtt a színes terület egyre nőtt, 

végül pár lakhatatlan terület és az óceánok kivételével mindent lefedett a piros 

szín. 

– Mit akar ezzel mondani? Tudunk a túlnépesedési problémáról, igyekszünk 

ellene tenni. 

– Nem értett meg. Várjon, mutatok valami mást! 

A Föld képe mellett egy majd’ két méter átmérőjű, lapos korong jelent meg, 

rajta rengeteg, oldalaikkal szorosan egymáshoz simuló sejtekkel. Apró, piros 

pötty jelent meg az egyik sejtben, majd kettő, aztán egy tucat, míg végül az 

összes sejtet hemzsegő vörös pacák tömege takarta el. 

– Nos, látják a hasonlóságot? 

James nem volt kifejezetten járatos a biológiában, de arra rájött, hogy a 

kerek mezőben terpeszkedő színes pontok valamiféle vírusok, amik 

gyakorlatilag szétszaggatták, megették a szövet sejtjeit. 

– Ilyennek tartanak minket? Vírusoknak? – kérdezte síri hangon a férfi. 



– Gondoljon bele, hány növény és állatfaj pusztult ki az emberi 

tevékenységnek köszönhetően, csupán az elmúlt száz évben? Mennyi ideig 

elegendőek még a bolygójuk tartalékai, ha továbbra is ilyen ütemben használják 

fel azokat? A nagy kérdés pedig, hogy mi lesz, miután minden elfogyott? 

– Értse meg, az emberiségnek szüksége van a nyersanyagokra, az 

élőhelyre… 

– Ezzel mi is hasonlóképpen vagyunk, de a nagy különbség, hogy mi 

vigyázunk az egyensúlyra. Maguk viszont, hiába tudnak róla, agresszíven 

pocsékolják még azt a keveset is, ami megmaradt. Pontosan úgy, ahogy a 

vírusok is tették. Majdnem biztosak vagyunk benne, hogy a maguk vezetői 

általunk szeretnének megfelelő technikai eszközökhöz jutni, amivel a lassan 

használhatatlanná váló bolygójukat az emberiség elhagyhatja majd. 

– Ha ezt tudja, akkor azzal is tisztában kell lennie, igyekszünk 

újrahasznosítható energiaforrásokat használni, komoly kutatások folynak a 

környezetvédelem terén… 

– Igen, tudunk erről. Mindez sajnos, csupán – ahogy maguk mondják – 

csepp a tengerben. Bár az emberiség többé-kevésbé tisztában van a 

következményekkel, mégsem tesz eleget, hogy megakadályozza a degradációs 

folyamatot. Hadd tegyem fel a kérdést: Maguk szerint egy intelligens faj 

elpusztítaná az egyetlen bolygót, amin él, úgy, hogy közben esélye sincs az 

elmenekülésre?  

A követek sápadtan hallgattak. 

– Az intelligencia a tudáson alapszik, mi pedig igyekszünk tanulni! – vágta 

oda végül Zhang az elnöknek. 

– Itt eltérnek a fogalmaink, mert szerintünk nem a tudás maga, hanem a 

tudás felhasználási módja tesz egy fajt intelligenssé. Maguk a tudásukat rosszul 

használják, és ez a társadalmi struktúrájukon is jól látható. 

James dacosan felkapta a fejét. 

– Ez érdekes! Ha körülnézek a teremben, olyan, általam is felismert 

anyagokat látok, amit bányászni vagy gyártani kell.  



– Igaz, de mi olyan helyekről szerezzük be a szükséges nyersanyagokat, 

ahonnan az nem hiányzik. Aszteroidamezőkből, halott, lakhatatlan bolygókról. A 

gyártás is olyan bolygókon történik, ahol például amúgy is mérgező a légkör. 

– Biztos vagyok benne, hogy eleinte maguk is a saját bolygóik természeti 

kincseit használták fel, tehát nem vethetnek semmit a szemünkre! – szúrta oda 

Zhang. 

– Ismét igazat kell adnom, de hozzáteszem: mi saját erőnkből túlléptünk 

ezen a ponton, és mindannyiunk anyabolygója túlélte, velünk együtt. A maguk 

esete azonban más. Ha nem találnak hamarosan megoldást az egyre súlyosbodó 

problémáikra, akkor az emberiség, mint faj, pár száz éven belül eltűnik a galaxis 

térképéről. 

– Éppen ezért lesz szükségünk a segítségre! Ha például az összes 

erőművünket lecserélhetnénk valódi tiszta energiaforrásokra, akkor az már 

hatalmas lépés lenne. Ehhez viszont szükségünk lenne a miénktől fejlettebb 

technológiára. Az önök segítségével… 

Az elnök ujjával olyan mozdulatot tett, mint aki láthatatlan, függőleges 

vonalat húz a levegőbe. 

– Ne menjünk bele elméleti vitákba, mert az sehova sem vezet, de erre a 

megjegyzésére még reagálok. Ha mi átadunk a Földnek tiszta energiát előállító 

berendezéseket, mi történik majd velük? Mi a garancia rá, hogy nem akarnak 

belőle fegyvert barkácsolni? Mi a garancia rá, hogy nem csupán a 

kiváltságosokhoz jut majd el a tiszta energia? Hol van a biztosíték arra nézve, 

hogy a jelenlegi gazdasági vezetőik nem próbálnák meg kihasználni, lemásolni 

vagy éppen szabotálni a gépeinket? Amíg személyes érdekekből adódóan a Föld 

vezetői csupán haszonszerzésre igyekeznek használni a technológiát, ilyesmiről 

szó sem lehet! Őszintén tanácsolom, Simon Zhang, fontolja meg jól, mit mond 

és mit kérdez! Nem az én tisztem megmagyarázni az emberiség hibás lépéseit! 

Ha ezt maguktól nem tudják, akkor még talán a félintelligens kategóriát sem 

érdemlik meg! 

A követek lopva egymásra néztek. Valahol mélyen tudták, a hinamnak igaza 

van. Egy olcsó, tiszta energiatermelő berendezés tervei romba döntenék a piacot, 



a tőzsdét, de még talán az egész világgazdaságot is. Tisztában voltak vele, mi 

történne egy ilyen berendezés terveivel, és azzal is, hogy a vezetők talán soha 

nem változnának meg, hacsak nem kényszerítik őket. A pár másodperces csendet 

végül James törte meg. 

– Van még egyéb rossz híre is a számunkra? 

– Meglehet, de először összefoglalnám az eddigieket. Elismerjük az 

emberiség jogát a Földre. Nem kívánunk hivatalos kapcsolatba lépni a 

bolygójukkal. Bár a mi értelmezésünk szerint az ember nem tekinthető 

intelligens fajnak, de a Kulturális Altanács és a Tudományos Altanács meggyőző 

érvelésére, a félintelligens kategóriába soroljuk az embert. Hozzátéve a 

megjegyzést, miszerint az emberi faj potenciális veszélyforrás minden élő 

számára. Kihagytam valamit? 

– Ez nem megbeszélés, hanem bűnvádi eljárás! – sziszegte dühösen Zhang, 

miközben felpattant a székből. – Ez egy koncepciós per, amiben még védekezni 

sem tudtunk, mert az ítéletet már előre meghozták a fejünk felett! Még maguk 

hiszik azt, hogy intelligensek? 

James rémülten igyekezett a könyökénél fogva visszarángatni a kollégáját, 

de az lerázta magáról az amerikai kezét. 

Kailum összefonta ujjait és fejét ingatva megszólalt. 

– Még nem fejeztem be! Kérem, tartózkodjon az ilyen kirohanásoktól! Úgy 

látom, nincsenek tisztában vele, mennyire súlyos a helyzetük. Mindenesetre, mi 

mégis szeretnénk felkínálni pár lehetőséget az emberiségnek. Ha jól tudom, a 

maguk bírósági rendszere nem ennyire toleráns. Nyilvánvalóvá vált, nem 

engedhetjük, hogy az ember elhagyja a Földet, hacsak gyökeresen meg nem 

változtatja a szemléletmódját. Nem áll szándékunkban hagyni, hogy egy 

veszélyes, félig-meddig intelligens faj kilépjen a csillagok közé. Éppen ezért 

javaslom, azonnali hatállyal, hivatalosan is vonjuk blokád alá a Földet! Kérem a 

fajok képviselőit, szavazzanak! 

Az ázsiai férfi ujja szinte elfehéredett a felkiáltójel ikonon, olyan erővel 

nyomta. 



– Mégis, mit képzelnek magukról? Hogy merészelnek blokád alá venni 

minket? Semmi rosszat nem tettünk! Ez felér egy hadüzenettel! 

– Igaza van, talán nem a legszerencsésebb kifejezést használtam. Ha azt 

mondom, karantén alá helyezzük a Földet, akkor az megnyugtatja? 

– Nem! Hívja, aminek akarja, de az katonai agresszió! Beavatkozás a Föld 

országainak belügyeibe! 

– Aligha. Nem döntünk meg kormányokat, nem terjesztünk propagandát, 

nem igyekszünk lerombolni a gazdaságukat, nem tervezünk támadást. Csupán 

nem engednénk, hogy bármiféle űrjármű elhagyja a bolygó körüli orbitális 

pályát. Ha jól tudom, maguk sem engedik a halálos, fertőző vírusos betegeket a 

populációval érintkezni. Vagy tévedek? 

– Mi nem vagyunk betegek! Teljesen más a helyzet! 

– Ha a tágabb értelemben nézné, rájönne, nagyon is hasonló a két szituáció. 

Zhang tátogott egy sort, amit az elnök beleegyezésnek vett, és a tanácshoz 

fordult. 

– Tanácsosok, kérem, szavazzanak hát! 

Pár perces motozás, zörgés után megszületett az eredmény. A két sápadozó 

férfi számára is érthető nyelven megjelentek az adatok a holografikus kivetítőn. 

A javaslatot az FGT elfogadta. A hinam egyetlen fekete szeme elégedetten 

hunyorgott. 

– Ugyanakkor szeretnék további javaslatokat is tenni. Az első, hogy állítsunk 

fel egy bizottságot, amelyik figyelemmel kíséri az emberi civilizáció sorsát az 

elkövetkezendő kétszáz földi évben. Habár személy szerint erre csekély esélyt 

látok, de amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy az emberiség megváltozott, 

és már nem jelent veszélyt más fajokra, úgy engedélyezheti a blokád részleges 

vagy akár teljes feloldását. Kérem a képviselőket, szavazzanak a bizottság 

felállításáról! 

James az ülése párnázott karfájába mélyesztette elfehéredő ujjait, és 

kimeredt szemmel bámulta a kivetítőt. A tanács, csekély többséggel ugyan, de 

erre a javaslatra is áldását adta. Kailum enyhén hintázó fejmozgással vette 

tudomásul a számokat. Az amerikai követ megérintette a felkiáltójelet. 



– Elnézést, de szeretnék óvást benyújtani! Azzal, hogy ön a véleményének 

ad hangot, befolyásolja a Tanács döntését. 

– Valóban? Mégis milyen téren? 

– Az imént hangsúlyozta, ön szerint kicsi az esély arra, hogy az emberiség 

megváltozzon. Ezzel nem értek egyet! 

– Jogában áll tiltakozni, de szeretném, ha figyelembe venné a saját 

történelmüket, mielőtt felesleges vitába bonyolódnánk. Javítson ki, ha tévedek, 

de az elmúlt ötezer évben sokféle társadalmi formát kipróbáltak. Ez alapvetően 

akár változásra való hajlam jele is lehetne, de sajnos, az eredmény 

szempontjából gyakorlatilag mindig ugyanoda jutottak vissza. A rabszolgatartást 

felváltotta a feudalizmus, majd a kapitalizmus. Közben kísérletek történtek 

alternatív társadalmi formákra is, mint mondjuk a kommunizmus. Minden egyes 

struktúra a gazdasági, politikai és fegyveres hatalmon alapult, ami kiváltságosok 

kis százalékának kényelmes életet, míg az emberek nagy többségének 

nehézségeket okozott. Ne feledje, ötezer évről beszélek, tehát elég hosszú távú 

folyamatot veszek figyelembe, mikor azt mondom: nem hiszek az emberi 

gondolkodásmód megváltozásában. 

– De ez így nem igaz, mert túlságosan egyoldalúan vizsgálja a kérdést! 

Vegyük például az orvostudományt… 

– Ami jelenleg is azt a célt szolgálja, hogy az emberek tovább éljenek, 

tovább dolgozzanak, és ezáltal képesek legyenek a fennálló rendszer 

haszonélvezőinek hatalmát még tovább fenntartani. Teszem hozzá, hogy az 

igazán jelentős orvosi áttörésekhez csupán kevesen férnek hozzá.  

– Nem értett meg, de akkor mondanék egy másik példát: a szociális hálózat, 

ami az elesetteket, kevésbé szerencséseket támogatja. 

– Ez igaz, de ha jobban belegondol, mire elég a jelenlegi rendszer? Ha 

szerencséje van az illetőnek, éppen csak nem hal éhen. Ráadásul ez a hálózat 

csupán a fejlettebb országokban működik. Sajnálom, James Hill, de továbbra is 

tartom magam ahhoz, hogy amíg a monetáris rendszerük kizárólag az anyagi 

javakat halmozókat támogatja, az emberiségnek nincs helye a csillagok között. 



Lehet, nem hisz nekem, de az én véleményem nem befolyásolja a tanácstagok 

szavazatát. Nálunk nem így működnek a dolgok. 

James ösztönösen tiltakozásra nyitotta a száját, de meggondolta magát. 

Rádöbbent, hogy Kailum logikája egy perc alatt megsemmisítené minden 

ellenérvét. Csendben hátradőlt az ülésben.  

Az elnök pár másodpercig figyelte a szótlanul ücsörgő férfit, majd hirtelen a 

Tanács felé fordult.  

– Habár ez nem szerepelt az előre megadott napirendi pontokban, de 

szokatlan elképzelést szeretnék a tanács elé tárni. Mivel a Tudományos Altanács 

elemzése szerint, a Föld bolygó a jelenlegi kihasználtsággal és populációval, 

még ideális esetben is legfeljebb háromszáz évig képes természetes életet 

hordozni a felszínén, javaslom, kezdjünk meg egy könyörületességi, fajmentési 

protokollt. 

A kivetítőn háromdimenziós csillagtérkép jelent meg, majd nagy 

sebességgel ráközelített egy lila gázóriás körül keringő holdra. 

– A hatos szektor négyes körzetében felfedeztünk egy alkalmas égitestet, 

ami a rendszer lakhatási zónájában kering. Mivel jelenleg egyetlen faj sem 

nyújtott be új területre irányuló kérelmet, úgy vélem, az emberek aktív 

bevonásával megkezdhetnénk ennek a holdnak a lakhatóvá formálását. 

A tanácsosok pillanatnyi döbbent csend után felzúdultak. A földi követek 

ijedten pislogtak hátra az értetlenkedő, dühös és meghökkent lényekre. 

Az elnök ismét türelmesen megvárta, amíg helyreáll a rend, majd az előtte 

lebegő személyi képernyőre tekintett. 

– Látom, sok kérdés érkezett, hát hadd összegezzem a válaszomat. A 

bolygóformáláshoz a földi növény- és állatvilágot használnánk fel, nem a saját 

genetikai mintáinkkal dolgoznánk. Igen, ha úgy tetszik, valóban kialakítanánk 

egy második Földet, de ide kizárólag azok az emberek kerülnének áttelepítésre, 

akik elfogadják, megértik és betartják a mi feltételeinket. A technikai szintjük 

messze elmarad a mienktől, ezért aktív, generációkon keresztül tartó 

felzárkóztató képzésen kell átesniük az áttelepülő, illetve az új bolygón születő 

embereknek. Semmiféle fegyvertechnika nem kerül átadásra, és természetesen 



figyelemmel kísérjük majd az új Földön az emberek viselkedését. Hogy mi 

történik, ha egyetlen ember sem akar áttelepülni? Maradnak és lassan kihalnak. 

Ha pedig túl sokan szeretnék elhagyni a bolygót, akkor kénytelenek leszünk 

szelektálni. Végül pedig, a kérdésre, miszerint kevert fajú kolóniákat hoznánk-e 

létre a kiszemelt holdon, a válaszom: igen. Személy szerint, én bízom abban, 

hogy a Földet elhagyni szándékozó emberek, megismerve minket, együtt 

dolgozva, élve velünk, könnyebben elfogadják majd azokat az elveket, értékeket, 

amiket a magunkénak vallunk. Különösen a második, harmadik generációtól 

kezdve, akik már születésüktől fogva együtt nőnek fel a mi utódainkkal. 

Mondanom sem kell, ez csupán egy hirtelen támadt ötlet, tehát a részleteket még 

ki kell dolgoznunk. Viszont arra kérnék minden tisztelt tanácstagot, hogy 

szavazzon, egyelőre csak provizórikusan, elfogadja-e a javaslatot? 

Az FGT tagjai némi nyugtalan mocorgás után ugyan, de meglepően nagy 

többséggel támogatták Kailum tervét. James eltöprengve figyelte a holografikus 

táblázatot, majd nagy lendülettel megérintette a kérdőjel ikont. 

– Körülbelül mennyi időbe kerül, mire az új Földdel kapcsolatos részletek 

biztossá válnak? 

– Nehéz megmondani, de ha nem bukkan fel előre nem látható probléma, 

akkor a maguk időszámítása szerint, megközelítőleg két-három év. Most viszont, 

ha nem bánják, szeretném az ülést bezárni, hacsak nincs valakinek kérdése, 

megjegyzése. Nos, senki? – nézett körül az elnök, majd kis csend után ismét 

megszólalt. – Rendben hát, úgy vélem, mindent megvitattunk, amit szükséges 

volt. 

– Kaphatnánk írásos feljegyzést a találkozónkról? – kérdezte sötéten a kínai. 

– A főnököm nem fogja elfogadni a puszta a szavamat. 

– Természetesen. Az összes holo-felvétel kétdimenziós másolatát 

megkapják, amint visszatérnek az űrhajóra, azzal az információval együtt, 

miként tudnak majd a Földet blokád alatt tartó flotta parancsnokával beszélni. Ő 

lesz a kapcsolattartó a tanács és a maguk vezetői között. Amennyiben nincs más, 

úgy mindenkinek megköszönöm a megjelenést! Azt hiszem, ismét eredményes 

napot tudhatunk magunk mögött. 



– Ha ezt az oroszok meghallják… – dünnyögte Zhang. 

Amerikai kollégája nem felelt, kisebb gondja is nagyobb volt, mint a 

ruszkik. James fejében expresszvonat sebességgel száguldoztak a gondolatok. 

Feleségével, Amyvel néha tervezgették, milyen lenne elutazni egy idegen 

bolygóra, milyen érzés lenne a Central Parkban vagy a bevásárlóközpontban 

földönkívülieket látni. Az aznapi események apró darabokra tépték mindezeket 

az álmokat.  

A tanácstagok beszélgetve, cserregve, zörögve vonultak ki a 

kupolateremből. Kailum is felkelt, hogy magukra hagyja őket. James felpattant, 

és tett pár lépést az elnök felé, mikor megérezte a vállán a rájuk vigyázó am’zari 

katona vasmarkát. 

– Várjon! Én még szeretnék kérdezni valamit! 

A hinam meglepetten visszafordult. Fekete szeme háromméteres 

magasságból pillantott le a férfira. 

– A hivatalos előterjesztések ideje lejárt, sajnálom. Ha visszaért a Földre… 

– A kérdésem teljesen magánjellegű. Milyen szakmák kellenek az ilyen… 

izé… bolygóformáláshoz, vagy hogy valaki bekerüljön az áttelepülők közé? 

Lesz valami életkor-határ? 

– Ezt az információt is átadjuk majd maguknak, amint lehet. Miért kérdi? 

James gyors pillantást vetett az elképedt ázsiaira, majd ismét Kailumhoz 

intézte szavait. 

– Azt mondja, két-három év, mire elkezdődhet az új Föld formálása? 

Harmincöt éves vagyok, még tanulhatok valamit, amivel hasznossá tudnám tenni 

magam… A feleségem állatorvos… – fulladt dadogásba a férfi mondata. 

Az elnök hosszúkás arca ugyan nem tükrözött semmi látható érzelmet, de 

James meg mert volna esküdni rá, a hinam töprengve végigméri őt. 

– Nos, James Hill, erre csak azt tudom mondani, ha majd eljön az idő, adja 

be a jelentkezését. Az új kolónián nem csak kétkezi munkásokra, de vezetőkre is 

szükség lesz. Persze, nem ígérhetek semmit, de figyelembe véve, hogy magát 

választották a legalkalmasabbnak a Föld képviseletére, és ha tényleg hajlandó 

lenne akár munkát is váltani az áttelepülés érdekében, azt hiszem, jó eséllyel 



pályázhat majd. Állatorvosra pedig mindig szükség van egy olyan új világban, 

ahol az élet még éppen csak az első, óvatos lépéseket teszi.  

James bámulta az elnök enyhén imbolygó járású, távolodó alakját, és már 

tudta, hogyan érezheti magát a halálraítélt, aki az utolsó pillanatban kapott 

kegyelmet. 
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