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1. fejezet 
 

– 97-es tétel – jelentette be a kikiáltó –, egy fiú.
A fiú szédült, és kissé émelygett, hogy ismét szilárd talajt érzett a lába alatt. A rabszolga-

szállító hajó több mint negyven fényévet tett meg; jellegzetes bűzt, összezsúfolt, mosdatlan testek 
izzadtságától, félelemtől, hányadéktól áporodott szagot szállított a rakterében. Azonban a fiú ebben 
az undorító légkörben valakinek érezte magát, egy közösség tagjának; joga volt a mindennapi ételé-
hez, s joga volt kiverekedni magának a lehetőséget, hogy békében ehessen. Még barátai is akadtak. 

Most újra senki és semmi lett: épp eladni készültek. 
Az előző tétel már elkelt, s most hurcolták le az árverési emelvényről azt a két szöszke 

lány, akikről ránézésre látszott, hogy ikrek; a licitálás gyors volt, az ár magas. A kikiáltó elégedett 
mosollyal fordult meg, és a fiúra mutatott. 

– 97-es tétel. Lökjétek fel! 
A fiú kapott egy pofont, és feltaszigálták az emelvényre; feszülten állt, és riadt szemmel 

nézte, amit a ketrecből nem látott. A rabszolgapiac a híres Szabadság tér űrkikötő felőli oldalán fek-
szik, szemben a dombbal, melynek csúcsát a Kilenc Világ fővárosának, Sargonnak még ismertebb 
Praesidiuma koronázta. A fiú nem ismerte; azt sem tudta, miféle bolygóra került. A tömeget für-
készte. 

Az árverési emelvény közvetlen közelében koldusok helyezkedtek el, akik azonnal kunye-
rálni kezdtek minden vevőtől, amint az átvette a tulajdonát. Rajtuk túl, félkörben székeken gazda-
gok és kiváltságosok ültek. E sor mindkét szárnyán rabszolgáik, hordáraik, testőreik és sofőreik he-
nyéltek a gazdagok járművei és a még gazdagabbak gyaloghintói és hordszékei közelében. Az urak 
és hölgyek mögött tolongott a köznép: semmittevők, kíváncsiak, felszabadított rabszolgák, zsebtol-
vajok, frissítőárusok, s azon kereskedők, akiknek nem volt joguk leülni, de készen álltak, hogy lici-
táljanak egy hordárra, írnokra, gépkezelőre vagy akár egy házi szolgára a feleségeik számára.

– 97-es tétel – ismételte a kikiáltó. – Egy pompás, egészséges kölyök, apródnak vagy kifu-
tófiúnak alkalmas. Képzeljék el, hölgyeim és uraim, házuk díszes libériájában. Nézzék a... – Szavai 
elvesztek a mögötte lévő űrkikötőbe leszálló hajó sivításában. 

Csonka Baslim, a vén koldus odafordította félmeztelen testét, és felsandított az emelvény 
széle felett. A fiút egyáltalán nem tartotta tanulékony háziszolgának; inkább űzött vadra hasonlított: 
mocskos volt, csontsovány és tele horzsolásokkal. Hátán a kosz alatt fehér forradáscsíkok látszot-
tak, előző tulajdonosai véleményének lenyomatai. 

A fiú szeméről és fülének formájáról Baslim úgy gyanította, hogy a mutációk nélküli, ere-
deti földi fajból származhat, de ez nem volt bizonyos, csak az, hogy kis termetű, hímnemű, rémült, 
és mégis dacos. A fiú elkapta a koldus pillantását, és viszonozta. 

A lárma elhalt, és egy elöl ülő gazdag piperkőc lustán intett kendőjével a kikiáltó felé. 
– Ne vesztegesd az időnket, te csirkefogó. Mutass valami olyat, mint az előbb! 
– Kérem, nemes uram, a jegyzék sorrendjében kell eladnom az egyes tételeket. 
– Akkor haladjunk vele! Vagy lökd félre azt a kiéhezett gézengúzt, és mutass igazi árut! 
– Köszönöm, uram. – A kikiáltó felemelte hangját. – Arra kértek, hogy siessek, és biztos 

vagyok benne, hogy ezzel nemes munkaadóm is egyetértene. Hogy őszinte legyek, ez a szép kö-
lyök még fiatal; új tulajdonosának be kell tanítania. Tehát... – A fiú alig figyelt. Csak felületesen is-
merte ezt a nyelvet, és amit beszéltek, úgysem számított. Kíváncsian vette szemügyre a lefátyolo-
zott hölgyeket és az elegáns urakat, s latolgatta, vajon melyiküknek fog meggyűlni vele a baja.– 
...csekély kikiáltási ár, és remélem gyorsan túlesünk rajta. Licitáljanak! Hallok húsz stellárt? 

A csend kínosan növekedett. Egy szandálos, csipkefátyolos arcú, csillogó, előkelő hölgy a 
piperkőc felé hajolt, valamit odasúgott, és kuncogott. Az összeráncolta a szemöldökét, elővett egy 
tőrt, és úgy tett, mintha a körmét piszkálná. 

– Én mondtam, hogy menjünk tovább! – morogta. A kikiáltó sóhajtott. 
– Könyörgöm, ne feledjék, hogy számadással tartozom a megbízómnak. De... talán kezdjük 

még alacsonyabban! Tíz stellár... igen, most már kimondtam. Tíz! Fantasztikus! 
Döbbenten nézett körül. 
– Nem jól hallok? Emelte valaki az ujját, én meg nem vettem észre? Könyörgöm, fontolják 

meg! Ez az üde fiú tiszta lappal indul; arra használhatják, amire akarják. Ezért a hihetetlenül ala-
csony árért, amit ráfordítanak, akár meg is némíthatják, vagy megváltoztathatják hóbortjuk, kedvük 



szerint. 
– Vagy odavethetik a halaknak! 
– "Vagy odavethetik..." Ó, mily elmés, nemes uram! 
– Unom már. Miből gondolod, hogy ez a szerencsétlen kölyök bármit is ér? Talán a te fiad? 
A kikiáltó kényszeredetten elmosolyodott. 
– Büszke lennék rá, ha az volna. Bárcsak elárulhatnám önöknek e legény származását... 
– Szóval fogalmad sincs róla. 
– Habár ajkamat zárva kell tartanom, hadd hívjam fel a figyelmüket a koponyája formájára, 

és a füle kerek görbületére. 
Megragadta a fiú fülét, és megcibálta. A fiú elrántotta a fejét, és beleharapott a kezébe. A 

tömeg nevetett. 
A férfi elkapta a kezét. 
– Talpraesett fiú... de az ilyesmi korbáccsal gyógyítható. Jó áru, nézzék a fülét! Mondhatni, 

a legjobb a galaxisban. 
A kikiáltó megfeledkezett valamiről; a fiatal piperkőc a Syndon IV-ről származott. Levette 

sisakját, felfedve hosszú, szőrös és hegyes, jellegzetes syndoni fülét. Előrehajolt, és füle megrán-
dult. 

– Ki a nemes pártfogód?! 
Baslim, az öreg koldus a kőtömb sarkához vánszorgott, eltűnésre készen. A fiú megfeszült, 

és körülnézett. Bajt érzett, de nem értette, miért. A kikiáltó el fehéredett – senki sem mert egy syn-
donit szembe gúnyolni... legfeljebb egy alkalommal. 

– Uram – zihálta –, ön félreértett. 
– Ismételd csak meg azt a tréfát a „fülekről" és „a legjobb áruról"!
A rendőrök a közelben járőröztek, de nem jöttek erre. A kikiáltó megnedvesítette az ajkát. 
– Legyen kegyes, nemes uram! Éhezni fognak a gyermekeim. Csak egy közmondást idéz-

tem... nem a saját véleményemet. Igyekeztem gyorsítani ezen ingóság eladásán... mint ahogy azt ön 
is sürgette. 

A csendet egy női hang törte meg. 
– Hadd folytassa, Dwarol! Nem az ő hibája, hogy a rabszolga fülei formásak; el kell adnia. 
A syndoni nagyot sóhajtott. 
– Add el hát! 
A kikiáltó fellélegzett. 
– Igen, uram. – Összeszedte magát, és folytatta. – Könyörgöm, uraim és hölgyeim, bocsás-

sák meg, hogy pocsékolom az idejüket erre a szerény tételre. Kérem, tegyenek bármilyen ajánlatot! 
Várt egy kicsit, majd idegesen mondta. 
– Nem hallok ajánlatot, nem látok ajánlatot. Nincs ajánlat egyszer... ha nem tesznek ajánla-

tot, kötelességem visszavételezni ezt a tételt a rakományba, és konzultálnom a pártfogómmal, mi-
előtt folytatnám. Nincs ajánlat másodszor. Sok szép tétel vár még árverésre; bűn lenne, ha nem mu-
tathatnám meg. Nincs ajánlat harmadsz... 

– Ott licitálnak – mondta a syndoni. 
– Mi? – Az öreg koldus tartotta fel két ujját. A kikiáltó rámeredt. – Te teszel ajánlatot? 
– Igen – krákogott az öregember –, amennyiben az urak és hölgyek megengedik. 
A kikiáltó a félkörben elhelyezett székek felé pillantott. 
– Miért ne? – kiáltotta valaki a tömegből. – Pénz az pénz. 
A syndoni rábólintott, és a kikiáltó gyorsan megszólalt. 
– Két stellárt kínálsz a fiúért? 
– Nem, nem, nem, nem, nem! – sikoltotta Baslim, – Két minimet! 
A kikiáltó indulatosan felé rúgott; a koldus félrekapta a fejét. 
– Takarodj innen! – üvöltötte a kikiáltó. – Majd én megtanítalak, hogy tréfát űzz az urak-

ból! 
– Kikiáltó! 
– Uram? Igen, uram? 
– Azt mondtad – szólt.a syndoni –, hogy bármilyen ajánlatot elfogadsz. Akkor add el neki a 

fiút!
– De... 
– Nem hallottad, mit mondtam? 
– Uram, nem adhatom el egyetlen ajánlatra. A törvény egyértelmű: egy licitálás még nem 



árverés. Még kettő sem, csak ha a kikiáltó minimumot állapít meg. Minimum nélkül nem adhatom 
oda három ajánlat alatt. Nemes uram, ezt a törvényt a tulajdonos védelmében hozták, nem szerény 
személyem miatt. 

– Ez a törvény! – kiáltotta valaki. 
A syndoni összevonta a szemöldökét. 
– Akkor jelentsd be az ajánlatot. 
– Amit csak óhajtanak, uraim és hölgyeim. – A tömeghez fordult. – A kilencvenhetes téte-

lért két minimes ajánlatot hallottam. Ki emeli négyre? 
– Négy – közölte a syndoni. 
– Öt! – szólalt meg egy hang. 
A syndoni magához intette a koldust. Baslim a kezén és egyik térdén mászott oda hozzá, 

másik lába csonkját a porban vonszolta, és alamizsnás tálát maga előtt tolta. 
– Öt minim először... – kántálta a kikiáltó. – Öt minim másodszor... 
– Hat! – reccsent rá a syndoni, a koldus tálára pillantott, majd erszényébe nyúlt, és egy ma-

roknyi aprót vetett oda neki. 
– Hatot hallok. Hallok hetet? 
– Hét – krákogta Baslim. 
– Hét az ajánlat. Maga ott, aki feltartja a hüvelykujját, nyolcat ajánl? 
– Kilenc! – vágott közbe a koldus. 
A kikiáltó rámeredt, de elfogadta az ajánlatot. Az ár most már egy stellárhoz közeledett, s 

ennyit a jelenlévők nagy része már nem engedhetett meg magának egy tréfáért. Az urak és a höl-
gyek nem akarták az értéktelen rabszolgát, és nem kívánták megzavarni a syndoni mókáját. 

– Kilenc először... – kántálta a kikiáltó. – Kilenc másodszor... harmadszor. Elkelt kilenc mi-
nimért. – Letaszította a fiút az emelvényről, egyenesen a koldus ölébe. – Fogd, és tűnj innen! 

– Finomabban! – intette a syndoni. – Az adásvételi szerződést! 
A kikiáltó türtőztette magát, és rávezette a vételi árat meg az új tulajdonos nevét a kilenc-

venhetes tétel részére előkészített nyomtatványra. Baslim kifizette a kilenc minimet – s újra a syn-
doni segítette ki, mivel az illetékadó több volt, mint az eladási ár. A fiú csendesen álldogált. Tudta, 
hogy újra eladták, és valahogy megértette, hogy az öregember lett az új tulajdonosa – nem mintha 
ez bármit is számított volna, hiszen egyiküket sem akarta. Míg mindenki az adóval foglalatosko-
dott, hirtelen megugrott. 

Az öreg koldus anélkül, hogy ránézett volna, kinyújtotta a karját, elkapta a bokáját, és 
visszahúzta. Aztán Baslim feltápaszkodott, egyik karját a fiú vállára helyezte, és mankóként tá-
maszkodott rá. A fiú érezte, hogy a csontos kéz megragadja a könyökét, és egyelőre letett a szökés-
ről. Majd legközelebb. Előbb-utóbb úgyis lesz rá lehetőség, csak ki kell várni. 

A koldus hálálkodva hajlongott a syndoni előtt. 
– Uram – mondta rekedten. – Én és szolgám köszönjük önnek. 
– Semmiség, semmiség. – A syndoni elhárítóan hadonászott a kendőjével. 

A Szabadság térről a barlangig, ahol Baslim élt, a távolság egy li (kb. fél mérföld) sem volt, 
de számukra sokkal tovább tartott, mint amilyet ekkora út megtétele igényelne. Az ugráló haladás, 
amelyhez az öregember a fiút használta egyik láb gyanánt, még lassúbbnak bizonyult, mintha két 
kezén és térdén vonszolta volna magát, és ráadásul pihenésképpen gyakran megálltak koldulni... 
Nem mintha bukdácsoló haladásuk közben nem kéregettek volna, hiszen az öreg megkövetelte a 
fiútól, hogy menet közben is odanyomja a tálat minden arrajáró orra alá. 

Baslim nem szavakkal érte ezt el. Próbálkozott közös nyelven, űrhollandiul, sargoniul, fél 
tucat patoisformulával, tolvajnyelven, zsargonban, rabszolganyelven, kereskedő tájszólásban – még 
ősangolul is – eredmény nélkül, bár gyanította, hogy a fiú nem is egyszer megértette a szavait. Az-
tán felhagyott a kísérletezéssel, és kívánságait jelekkel és pofonokkal közölte. Ha nem beszélnek 
egyforma nyelvet, majd megtanítja rá a fiút – mindent a maga idején, mindent a maga idején. Ba-
slim nem kapkodott. Sohasem sietett; hosszú távon gondolkodott. 

Baslim otthona a régi amfiteátrum alatt helyezkedett el. Amikor Sargon Augustus császár 
egy nagyobb cirkusz építését határozta el, a réginek csak a felét bontották le; a munka félbeszakadt 
a második ceti háború miatt, és sohasem fejeződött be. Baslim ezekbe a romokba vezette a fiút. 
Egyenetlen talajon botladoztak, és Baslim kénytelen volt inkább féltérden csúszva haladni, de a fo-
gásán nem lazított. Egyszer, amikor csak a rongyos nadrágjánál fogta a fiút, az majdnem kibújt a 
ruhadarabjából, Baslim épphogy elkapta a csuklóját. Attól kezdve lassabban haladtak. 



A beomlott átjáró sötét végén egy szűk barlangba jutottak, és az öreg előretuszkolta a fiút. 
Cserépdarabokon, törmelékeken vánszorogtak keresztül, és egy éjfekete, sima padlójú folyosóra ér-
tek. Aztán újból le... és a régi amfiteátrum szereplőinek barakkjaihoz jutottak a régi aréna alatt. 

A sötétben egy legyalult, sima ajtóhoz értek. Baslim betaszította a fiút, követte, és hüvelyk-
ujját a mágneszárhoz érintve bezárta az ajtót maga mögött; felkattintott egy kapcsolót, és világos 
lett. 

– Na, itthon vagyunk, legény. 
A fiú csak bámult. Rég elszokott már attól, hogy bármin is csodálkozzon. Ám most egyál-

talán nem azt látta, amire számított. Egyszerű, rendes kis nappali szobában álltak, mely szűkös volt 
ugyan, de takaros és tiszta. A világítóplafon kellemes, nem vakító fényt árasztott. A berendezés ke-
vés volt, de kielégítő. A fiú döbbenten nézett körül; bármilyen szegényes volt is ez, ő eddig ennél 
csak rosszabb körülmények között lakott. 

A koldus elengedte a vállát, a polcokhoz ugrált, letette a tálat, és valami komplikált szerke-
zetet vett elő. A fiú csak akkor jött rá, hogy mi az, amikor Baslim lefejtette magáról a gönceit, és a 
tárgyat felcsatolta: finom kivitelű műláb, mely egy hús-vér láb hatékonyságával versengett. Az öreg 
felállt, egy ládából nadrágot vett elő, felhúzta, és már nem is látszott rajta, hogy nyomorék. 

– Gyere ide! – mondta közös nyelven. 
A fiú nem mozdult. Baslim elismételte más nyelveken, türelmesen várt, aztán vállat vont, 

megfogta a fiút a karjánál, és egy másik szobába vezette. A kis helyiség egyszerre volt konyha és 
fürdőszoba; Baslim megtöltött egy lavórt, a fiú kezébe nyomott egy darab szappant, és így szólt: 

– Mosakodj meg! – Meg is mutatta, mit akar. 
A fiú makacs némaságban állt. A férfi sóhajtott, felkapott egy padlókefét, és mímelte, mint-

ha súrolná vele. A merev sörtéket a fiú bőréhez érintette, és újra próbálkozott. 
– Mosakodj meg! – mondta közős nyelven, és ősangolul is elismételte. 
A fiú tétova mozdulatokkal levette a ruháját, és lassan szappanozni kezdte magát. 
– Ez az – mondta Baslim. Felemelte a mocskos rongyokat, a szemetesbe dobta, odakészí-

tett egy törülközőt, majd a konyharész felé fordult, és hozzálátott valami ennivalót készíteni. 
Amikor néhány perc múlva visszafordult, a fiút sehol sem látta. 
Sietség nélkül kisétált a nappaliba, és ott találta a fiút pucéran és nedvesen, amint teljes 

erőbevetéssel próbálja kinyitni az ajtót. Az idős ember láttán megduplázta reménytelen erőfeszíté-
sét. Baslim megkopogtatta a vállát, hüvelykujjával a kisebb helyiség felé intett. 

– Fejezd be a mosdást! 
Elfordult, és a fiú somfordált utána. 
Amikor a fiú befejezte a mosdást és a törülközést, Baslim felkészítette a húslevest a tűz-

helyre, a kapcsolót „takarék"-ra állította, és kinyitott egy szekrényt, ahonnan üveget és növénykivo-
natokból készült kenőcsöket vett elő. A fiú régi és új sebhelyek, horzsolások, gyógyulatlan sebek, 
vágások, zúzódások mintázatát viselte megtisztult testén. 

– Maradj nyugton! 
A kenőcs csípett, a fiú izgett-mozgott. 
– Maradj nyugton! – ismételte Baslim atyáskodó, szigorú hangon, és nyakon legyintette. A 

fiú elernyedt, csak akkor rándult meg újra, amikor a kenőcs egy-egy frissebb sebhez ért. Az öreg 
gondosan megvizsgált egy régi kelést a fiú térdén, majd halkan hümmögve újra a szekrényhez lé-
pett, visszajött, és a fiú fenekébe szúrt egy injekciót – előtte elmutogatta a szándékát, hogy leveri a 
fiú fejét a válláról, ha nem marad nyugton. Amikor ezzel végzett, keresett egy régi ruhát, s intett a 
fiúnak, hogy takarózzon be vele, aztán folytatta a főzést. 

Hamarosan nagy tál húslevest rakott az asztalra a nappali szobában, miután úgy rendezte át 
az asztalt és a széket, hogy a fiú a ládán ülve ehessen. Adott hozzá egy maréknyi friss zöld lencsét, 
és pár vastag szelet kemény, fekete kenyeret. 

– Kész a leves, kisöreg. Gyere enni! 
A fiú a ládára telepedett, de szökésre készen feszült maradt, és nem nyúlt az ételhez. Ba-

slim abbahagyta az evést. 
– Mi a baj? – Látta, hogy a fiú az ajtó felé villantja a szemét, majd lesüti. – Ó, hát így ál-

lunk? – Az öreg felállt, maga alá igazította műlábát, az ajtóhoz ment, és hüvelykujját a zárhoz 
nyomta. – Nyitva az ajtó – jelentette be. – Edd az ételt, vagy menj! 

Megismételte néhány nyelven, és elégedetten látta, hogy a fiú valószínűleg megértette azt a 
nyelvet, amiről gyanította, hogy az anyanyelve lehet. 

Nem firtatta a dolgot, visszament az asztalhoz, gondosan a székébe telepedett, és a kanalá-



ért nyúlt. 
A fiú is a sajátjáért nyúlt, majd hirtelen lepattant a ládáról, és kirohant az ajtón. Baslim 

nyugodtan evett tovább. Az ajtó nyitva maradt, fény szivárgott ki a labirintusba. 
Később, mikor Baslim befejezte nyugodt vacsoráját, tudatosult benne, hogy a fiú az ár-

nyékból figyeli. Nem nézett oda, hátradőlt, és a fogát piszkálta. Anélkül, hogy megfordult volna, 
azt mondta azon a nyelven, amiről úgy vélte, hogy a fiú anyanyelve lehet: 

– Megeszed a vacsorád, vagy kidobjam?
Semmi válasz. 
– Jól van – folytatta Baslim. – Ha nem jössz, be kell zárnom az ajtót. Nem kockáztathatom 

meg, hogy valaki felfedezze a villanyfényt. – Feltápászkodott, és az ajtóhoz ment. – Utolsó felszó-
lítás – jelentette ki. – Az ajtó bezárul éjszakára. 

Az ajtó már. majdnem becsukódott, amikor a fiú a Baslim által gondolt nyelven felrikoltott. 
– Várj! – És besurrant. 
– Üdvözöllek – mondta Baslim nyugodtan. – Nem zárom kulcsra. Ha meggondolod magad, 

elmehetsz. – Felsóhajtott. – Ha tőlem függne, nem engedném meg, hogy bárkit is bezárva tartsa-
nak. 

A fiú nem felelt. Leült, maga elé kapta az ételt, és úgy falta, mintha attól félne, hogy elve-
szik előle. Tekintetét jobbra-balra kapkodta, mint egy riadt állat. Baslim leült, és figyelte. 

Az evés irama a végére meglassult, de addig egy pillanatra sem hagyta abba a rágást és 
nyelést, míg az utolsó kanál levest is le nem nyomatta egy darab kenyérrel, és az utolsó szem len-
csét is le nem nyelte. Az utolsó falatokat pusztán akaraterővel kényszerítette le, de lenyelte. Aztán 
sóhajtott, az öreg szemébe nézett, és félénken elmosolyodott. Baslim visszamosolygott rá. 

A fiú mosolya elenyészett. Arca elfehéredett, majd elzöldült. Akaratlan nyálpatak csordult 
ki a szája sarkából – hányingerrel küszködött. 

Baslim félrehúzódott, hogy elkerülje a kitörő hányadékot. 
– Csillagok az égen! Milyen ostoba vagyok! – kiáltotta anyanyelvén. 
A konyhába ment, vödörrel és ronggyal tért vissza, megtörölgette a fiú arcát, szigorúan rá-

szólt, hogy ne nyüszítsen, aztán feltörölte a kőpadlót. 
Kis idő múlva sokkal kevesebb étellel tért vissza: zöldséges húslevessel és egy vékony sze-

let kenyérrel. 
– Mártogasd a kenyeret, és edd meg! 
– Én inkább nem... 
– Egyed. Nem lesz tőle bajod. Több eszem is lehetett volna, látva, hogy a hasad a gerince-

det éri, mint hogy kiadós vacsorát rakok eléd. Lassan egyél! 
A fiú felnézett, és az álla remegett. Aztán vett egy kis kanállal. Baslim figyelmesen nézte, 

mint végez a húslevessel és a kenyér jó részével. 
– Jó – mondta akkor. – Ideje lefeküdni, kisöreg. Igaz is, mi a neved? 
A fiú habozott. 
– Thorby. 
– Thorby... Szép név. Te szólíts papának. Jó éjszakát! 
Lecsatolta a műlábát, a polchoz ugrált, eltette a fémholmit, majd az ágyhoz ugrált. Egysze-

rű parasztágy volt, egy kemény matrac a sarokban. A falhoz préselődött, hogy helyet hagyjon a fiú-
nak, és azt mondta: 

– Kapcsold le a villanyt, mielőtt ágyba bújsz!
Behunyta a szemét, és várt. 
Sokáig csend volt. Hallotta, amint a fiú az ajtóhoz lopakodik; a világítás kialudt. Baslim 

várta, mikor nyílik az ajtó. Nem nyílt; helyette érezte, hogy a matrac besüpped mellette a fiú súlya 
alatt. 

– Jó éjszakát! – ismételte. 
– Cakát! 
Már majdnem elszunnyadt, amikor arra lett figyelmes, hogy a fiú teste hevesen rázkódik. 

Hátranyúlt, érezte a kiálló bordákat, és megsimogatta őket; a fiú zokogásban tört ki. 
Baslim átfordult a másik oldalára, kényelmesebb helyzetbe igazította csonkját, átölelte a fiú 

remegő vállát, és melléhez húzta könnyes arcát. 
– Nincs semmi baj, Thorby – mondta gyengéden –, nincs semmi baj. Most már túlvagy raj-

ta. Sosem történik meg újra. 
A fiú hangosan felkiáltott, és hozzátapadt. Baslim szorította, és halkan beszélt hozzá, míg a 



roham el nem múlt. Aztán addig tartotta, míg meg nem bizonyosodott róla, hogy Thorby elaludt. 

 
2. fejezet 

Thorby sebei begyógyultak: a testiek gyorsabban, a lelkiek lassabban. Az öreg koldus be-
szerzett még egy matracot, és elhelyezte a másik sarokban. Néha mégis arra ébredt, hogy egy kicsi, 
meleg batyu kucorodik az ágyában, és erről tudta, hogy a fiút újabb lidércnyomások gyötrik. Ba-
slim éber alvó volt, és nem szerette megosztani az ágyát senkivel. De sosem kényszerítette 
Thorbyt, hogy menjen vissza a saját ágyába, amikor ilyesmi megesett. 

A fiú gyakorta kiabált álmában anélkül, hogy felébredt volna. Baslim nemegyszer felriadt a 
nyöszörgésére. 

– Mama, mama! 
Baslim nem kapcsolta fel a villanyt, a fiú szalmazsákjához mászott, és nyugtatgatta. 
– Ugyan, ugyan, fiam, nincs semmi baj. 
– Papa? 
– Aludj tovább, fiam. Felébreszted a mamát. Veled maradok – tette hozzá –, biztonságban 

vagy. Most maradj csendben! Nem akarjuk, hogy felébredjen a mama... ugye? 
– Jól van, papa. 
Az öregember szinte lélegzetvétel nélkül várt, míg elzsibbadt, megdermedt, és a csonkja 

sajgott. Amikor meggyőződött róla, hogy a fiú elaludt, visszamászott saját ágyába. 
Ez az incidens vezette az öregembert arra, hogy hipnózissal próbálkozzon. E tudományt 

még akkoriban tanulta, amikor megvolt mindkét lába, mindkét szeme, és nem koldusként tengette 
az életét. Azonban a hipnózist sosem szerette, még terápiaként sem; szinte vallásosán tisztelte az 
egyéni méltóság fogalmát; egy másik személy lelkében turkálni nem fért össze az alapelveivel. 

Azonban a kényszer most rávitte. 
Biztos volt benne, hogy Thorbyt túl fiatalon szakították el a szüleitől, és nincs tudatos em-

léke róluk. A fiú emlékezete zavaros képek tárháza volt a gonoszabbnál gonoszabb gazdákról, me-
lyek mindegyike megpróbálta megtörni a „rossz fiú" makacsságát. Thorby világosan emlékezett 
néhányra közülük, és kültelki szavakkal élénken és hevesen jellemezte őket. Azonban, hogy mind-
ezek az élmények hol és mikor estek meg vele, sosem tudta megmondani – többnyire valami bir-
tokról, udvarházról vagy ültetvényről beszélt, sohasem egy bizonyos bolygóról vagy csillagról (el-
képzelései a csillagászatról merőben tévesek voltak, és járatlan volt a galaktográfiában), és a „mi-
kor" csupán „előtt", „után", „rövid" vagy „hosszú" idő volt. Minden bolygó saját nappal, évvel, sa-
ját időszámítási rendszerrel rendelkezik, ám ezeket tudományosan egyeztették standard másodper-
cekben kifejezve (amit a radioaktív bomlás alapján állapítottak meg), s az emberiség szülőhelyének 
standard évét vették alapul, no meg egy standard hivatkozási dátumot (az első űrutazás dátumát, 
melyet a Sol-III-ról tettek a bolygó körül keringő holdra), a tanulatlan fiú azonban képtelen volt va-
laminek az idejét ily módon behatárolni. A Föld csupán egy mítosz volt Thorby számára, és az egy 
„nap" az ő fejében a két alvás közti időt jelentette. 

Baslim nem tudta meg a legény korát. A fiú mutáció nélküli földinek látszott és nagyjából 
serdülőkorúnak, de ezen túl bármiféle találgatás csak egy bizonyítatlan feltételezésre alapult volna. 
A vandorik és az italo-glifek pont úgy néznek ki, mint az eredeti földiek, de a vandorik háromszor 
annyi ideig élnek. Baslimnak eszébe jutott a furcsa történet a konzul titkárának lányáról, akinek 
második férje az első ükunokája volt, és a nő túlélte mindkettőjüket. A mutációk nem szükségsze-
rűen látszanak a külsőn. 

Még az is elképzelhető, hogy a fiú „öregebb", mint maga Baslim; az űr sokszínű, és az em-
beriség számos módon alkalmazkodott már a körülményekhez. Ám a kor nem is számít! – Egy ifjú, 
akinek segítségre van szüksége. 

Thorby nem félt a hipnózistól; a szó nem jelentett számára semmit, és Baslim nem magya-
rázta. Vacsora után egy este az öreg csupán annyit mondott: 

– Thorby, azt akarom, hogy tegyél meg valamit. 
– Igen, papi. Mit? 
– Feküdj le az ágyadra. Én elaltatlak, és beszélgetünk. 
– Mi? Nyelvbotlás volt, ugye? 
– Nem. Ez másfajta álom lesz. Tudsz majd beszélni.



Thorby ebben kételkedett, de engedelmeskedett. Az öreg meggyújtott egy gyertyát, lekap-
csolta a világítótesteket. A gyertya libegő lángjával fókuszálta a fiú figyelmét, és elkezdte a mono-
ton szuggesztió, lazítás, álmosság... alvás ősi eljárását. 

– Thorby, alszol, de hallasz engem. Tudsz válaszolni. 
– Igen, papi. 
– Addig fogsz aludni, amíg azt nem mondom, hogy ébredj fel. Képes leszel bármilyen kér-

désre válaszolni, amit felteszek. 
– Igen, papi. 
– Emlékszel a hajóra, ami idehozott. Mi a neve? 
– VÍG ÖZVEGY. Csakhogy mi nem így hívtuk. 
– Emlékszel rá, hogy beszállsz a hajóba. Most benne vagy... látod magad előtt. Mindenre 

emlékszel. Most menj vissza oda, ahol akkor voltál, mielőtt a fedélzetére léptél. 
A fiú megrándult, de nem ébredt fel. 
– Nem akarok! 
– Veled maradok. Biztonságban leszel. Na, mi a hely neve? Menj vissza! Nézd meg! 
Másfél óra elteltével Baslim még mindig az alvó fiú mellett kuporgott. Izzadtság csörgött 

ráncos arcán, és lelke felkavarodott. Ahhoz, hogy visszajuttassa a fiút abba az időbe, amit meg 
akart vizsgálni, végig kellett kényszerítenie az emlékein, s e foszlányok még Baslimot is megdöb-
bentették, hiába volt tapasztalt és kemény. Thorby újra és újra szembeszegült az akaratával, és Ba-
slim nem hibáztatta érte. Úgy érezte, hogy most már számba tudná venni az összes forradást a fiú 
hátán, és felismerné az azokat okozó gazembereket. 

Azonban a szándékát akkor is mégvalósította; mélyebbre hatolt, mint amennyire a fiú tuda-
tos emlékei terjedtek, vissza korai gyermekkorába, és végül vissza ahhoz a nyomasztó emlékű pil-
lanathoz, amikor a gyermeket elragadták a szüleitől. 

Mély kómában hagyta a fiút, míg összegezte megtépázott gondolatait. A keresgélés utolsó 
néhány pillanata olyan megrázó volt, hogy az öreg kételkedni kezdett döntése helyességében, hogy 
megpróbálja felkutatni a bajok forrását. 

Na, nézzük... mire jött rá! 
A fiú szabad embernek született. Ebben azonban eddig is biztos volt. 
Anyanyelvét, az ősangolt olyan akcentussal beszélte, amit Baslim nem tudott hová tenni; a 

gyerekes selypítés eltorzította. A Terra Hegemónián belül tanulhatta; még az is elképzelhető (habár 
nem valószínű), hogy a Földön született. Ez meglepetés volt, mivel Baslim azt hitte, hogy a fiú 
anyanyelve a közös nyelv, mivel azt jobban beszélte, mint a másik hármat, amit ismert. 

Mi van még? Nos, a fiú szülei bizonyára meghaltak, amennyiben a zavaros és rémülettől 
vezérelt emlékeknek hinni lehet. Baslim képtelen volt kiszedni a családi nevüket, sem bármi mást, 
ami azonosíthatná őket – csak „papa" és „mama" voltak – így hát Baslim lemondott homályos ter-
véről, hogy megpróbál valahogy üzenni a fiú rokonainak. 

Nos, a kínszenvedés, amin keresztülvitte a fiút, végül is megérte... 
– Thorby? 
– Igen, papi – nyöszörögte a fiú, és megrezdült. 
– Alszol. Nem ébredsz fel, míg azt nem mondom. 
– Nem ébredek fel, míg azt nem mondod. 
– Amikor szólok, hogy ébredj, azonnal fel fogsz ébredni. Remekül fogod érezni magad, és 

semmire sem emlékszel abból, amiről beszélgettünk. 
– Igen, papi. 
– Elfelejted a bajokat. Remekül érzed majd magad. Fél óra múlva újra elálmosodsz. Azt 

mondom majd, bújj az ágyba, és te azonnal az ágyadba mégy aludni. Egész éjszaka nyugodtan al-
szol, és szépeket álmodsz. Nem álmodsz semmilyen rosszat. Mondd utánam! 

– Nem álmodok semmilyen rosszat. 
– Soha többé nem álmodsz rosszat. Soha többé. 
– Soha többé. 
– Papa és mama nem akarják, hogy rosszat álmodj. Ők boldogok, és azt szeretnék, hogy te 

is boldog légy. Amikor róluk álmodsz, az mindig boldog álom lesz. 
– Boldog álom. 
– Minden jóra fordult, Thorby. Kezdesz felébredni. Felébredsz, és nem emlékszel rá, miről 

beszéltünk. Sosem fogsz újra rosszat álmodni. Ébredj fel, Thorby!
A fiú felült, a szemét dörgölte, ásított és elvigyorodott. 



– Jé, elaludtam. Kijátszottalak, papi. Nem sikerült, igaz? 
– Minden rendben van, Thorby. 

Több alkalomra is szükség volt azoknak a lidérceknek az elűzéséhez, de a rémálmok egyre 
csökkentek, majd elmaradtak. Baslim nem értett olyan jól hozzá, hogy eltávolítsa a fiú rossz emlé-
keit; még ott voltak. Csak annyit tett, hogy szuggesztiókat ültetett el közöttük, hogy ne gyötörjék 
Thorbyt. Ám még akkor sem távolította volna el a rossz emlékeket, ha képes rá; makacs meggyő-
ződése volt, hogy egy emberhez hozzátartoznak a tapasztalatai, és még a legrosszabbakat sem lehet 
elvenni tőle a beleegyezése nélkül. 

Thorby olyan elfoglalt volt nappal, mint amilyen békésen aludt éjszaka. Kapcsolatuk kez-
detén Baslim állandóan maga mellett tartotta a fiút. Reggeli után a Szabadság-térre bicegtek, Ba-
slim elterpeszkedett az útburkolaton, Thorby pedig állt vagy kuporgott mellette, kiéhezettnek mu-
tatkozott, és tartotta a tálat. A helyet mindig úgy választották ki, hogy akadályozzák a gyalogosfor-
galmat, de nem annyira, hogy a rendőrök többet tegyenek, mint morogjanak. Thorby megtanulta, 
hogy a téren egyik hivatásos rendőr sem kergeti el őket, legfeljebb morog; a Baslim által felkínált 
részesedés jól jött nekik a rossz rendőri fizetés mellett. 

Throby gyorsan kitanulta az ősi mesterséget – megtanulta, hogy a nők társaságában lévő 
férfiak nagylelkűbbek, de a kérést mindig a nőhöz kell intézni; magányos nőtől kéregetni mindig 
időpazarlás (legfeljebb azok adnak valamit, akik nem viselnek fátyolt); magányos férfi esetén so-
sem lehet tudni, hogy rúgást vagy adományt adnak-e; a frissen érkezett űrhajósok bőkezűen szórják 
a pénzüket. Baslim elmagyarázta neki, hogy mindig tartson egy kevés pénzt a tálban, nem a legki-
sebb aprót, de nem is a magasabb címletűeket. 

Thorby eleinte épp alkalmas volt a munkára; kicsi, kiéhezett, sebekkel borított teste, megje-
lenése önmagában elégnek bizonyult. Azonban a külseje hamarosan sokkal jobban kezdett kinézni. 
Baslim arcfestékkel korrigálta a problémát: karikákat festett a fiú szeme alá, és arcának beesett jel-
leget mázolt. Valami rettenetes kinézetű, képlékeny anyagot ragasztott fel a sípcsontjára, ami jóko-
ra, undok fekélynek látszott begyógyult sebei helyén; a cukros víz vonzotta rá a legyeket – az em-
berek elfordították a tekintetüket, miközben pénzt vetettek a tálba. 

Jóltápláltságát azonban nem lehetett ilyen könnyen palástolni, de egy-két év alatt gyorsan 
nőtt, és továbbra is sovány maradt a napi két kiadós étkezés és a kényelmes nyugvóhely ellenére. 

Thorby felbecsülhetetlen kültelki műveltséget is szívott magába. Jubbulpore, Jubbul és a 
Kilenc Világ fővárosa, a Nagy Sargon fő rezidenciája több mint háromezer bejegyzett koldussal di-
csekedhetett, kétszer annyi utcai árussal, több grogházzal, mint templommal, és több templommal, 
mint a Kilepc Világ bármely más városa, s ezen kívül megszámlálhatatlan mennyiségű besurranó 
tolvaj, artista, kábítószerkereskedő, macskatolvaj, feketéző, zsebtolvaj, jövendőmondó, rabló, or-
gyilkos, kis és nagy szélhámos lakta. Lakói azzal kérkednek, hogy a Kilencedik utca űrkikötő felőli 
végénél lévő távvezetékoszloptól mérföldnyi körzetben egy pénzes ember bármit megvehet, csil-
laghajótól a csillagporszemig, vagy akár egy szenátor köntösét is, a szenátorral együtt. 

Thorby a szó szoros értelmében nem tartozott az alvilághoz, hiszen volt hivatalos státusa 
(rabszolga) és bejegyzett foglalkozása (koldus). Azonban mégis ott élt benne, méghozzá a legala-
csonyabb szinten. A társadalmi ranglétrán az övénél alacsonyabb létrafok nem létezik. 

Rabszolgaként olyan természetesen tanult meg hazudni és lopni, ahogy más gyerekek a tár-
sasági viselkedést tanulják, csak sokkal gyorsabban. Azonban hamarosan rájött, hogy ezeket az át-
lagos képességeket itt, ebben a városban is tökélyre vitték. Ahogy nőtt, és megtanulta a nyelvet, 
megismerte az utcákat, Baslim egyre gyakrabban küldte egyedül kisebb feladatokkal: ennivalót vá-
sárolni, vagy egyedül kéregetni, ha az öregember otthon maradt, így „keveredett rossz társaságba", 
már amennyiben a nulláról még lejjebb lehet zuhanni. 

Egy nap üres tállal tért vissza. Baslim nem tett megjegyzést, de a fiú megmagyarázta. 
– Nézd, papi, milyen ügyes voltam! 
Rongyai alól díszes kendőt húzott elő, és büszkén mutogatta. 
Baslim nem mosolygott, és nem nyúlt hozzá. 
– Hol szerezted? 
– Örököltem! 
– Nyilván. De kitől? 
– Egy hölgytől. Egy csinos, szép hölgytől. 
– Hadd nézzem a ház jelét! Hm... valószínűleg Lady Fascia. Igen, ő elég csinos. De hogy-

hogy nem vagy börtönben? 



– Á, dehogy, papi, könnyen ment! Ziggie tanított rá. Ő ismer minden trükköt. Észrevehetet-
len... Látnod kellene munka közben. 

Baslim nem tudta, hogyan taníthatna erkölcsre egy kóbor macskát. Meg sem fordult a fejé-
ben, hogy absztrakt etikái kifejezésekben vitassa meg; nem volt semmi a fiú hátterében, sem jelen-
legi körülményeiben, hogy ilyen szinten beszélgethessenek. 

– Thorby, miért akarsz szakmát változtatni? A mi munkánkban fizetsz a rendőröknek, hogy 
ne háborgassanak, fizetsz a céhnek, adakozol a templomban szentek napján, és nincs semmi gon-
dod. Éheztünk valaha? 

– Nem, papi... de nézd meg ezt! Majdnem egy stellárt ér! 
– Szerintem legalább két stellárt. De egy orgazda legfeljebb két minimet ad érte... ha nagy-

lelkűségi rohama van. Annál sokkal többet hozhattál volna haza a táladban. 
– Hát... majd legközelebb jobban megy. És szórakoztatóbb, mint a koldulás. Látnod kelle-

ne, Ziggie hogy csinálja. 
– Láttam már Ziggie-t dolgozni. Ügyes. 
– Ő a legjobb! 
– Azt hiszem, két kézzel még jobb lenne. 
– Hát lehet, bár neki egy kéz is bőven elég. De engem megtanít mindkét kezem használatá-

ra. 
– Az jó. Szükséged lehet rá... egy napon elveszítheted valamelyiket, akár csak Ziggie. Tu-

dod, hogy vesztette el a kezét Ziggie? 
– Mi? 
– Ismered a büntetést: Ha elkapnak? 
Thorby nem válaszolt. Baslim folytatta. 
– Egyik kéz az első alkalommal... Ennyibe került Ziggie-nek, hogy kitanulta a szakmáját. 

Igen ügyes fiú, mivel még mindig itt van és gyakorolja a mesterségét. Tudod mivel jár a második 
elfogás? Nemcsak a másik kéz. Tudod? 

Thorby nyelt egyet. 
– Nem pontosan. 
– Gondolom hallottál már róla, csak nem akarsz rá emlékezni. – Baslim elhúzta hüvelykuj-

ját a torka előtt. – Ez vár Ziggie-re legközelebb... Megrövidítik egy fejjel. Őhercergsége úgy ítéli, 
hogy az a fiú, aki nem tanul először, nem fog tanulni másodjára sem, így hát lefejezik. 

– De papi, engem nem kapnak el! Borzasztó óvatos leszek... akárcsak ma. Megígérem! 
Baslim sóhajtott. A kölyök biztos benne, hogy vele ez nem történhet meg. 
– Thorby, keresd elő az adásvételi szerződésedet! 
– Minek, papi? 
– Vedd elő! 
A fiú előkereste. Baslim nézegette. 
– Egy hímnemű gyerek, nyilvántartási szám (bal combon) 8XK/40367... kilenc minim, és 

tűnj innen, te! – Thorbyra nézett, és meglepetten észlelte, hogy egy fejjel magasabb, mint előző nap 
volt. – Csak hogy értsd. Felszabadítalak. Mindig is szándékomban állt, de fölöslegesnek látszott si-
etni. Most azonban megtesszük, és holnap elmégy a Királyi Levéltárba bejegyeztetni. 

Thorby álla leesett. 
– Miért, papi? 
– Nem akarsz szabad lenni? 
– Hú... hát... papi, én szeretek hozzád tartozni. 
– Köszönöm, fiacskám. De meg kell tennem. 
– Úgy érted, kirúgsz? 
– Nem. Maradhatsz. De csak mint szabad ember. Értsd meg, fiam, itt a gazda felelős a szol-

gájáért. Ha nemesember lennék és csinálnál valamit, engem csak megbírságolnának. De mivel nem 
vagyok az... Szóval, ha még egy kezem is hiányozna, ugyanúgy, mint egy lábam és egy szemem, 
nem hiszem, hogy boldogulnék. Tehát ja kitanulod Ziggie mesterségét, jobb ha felszabadítalak; 
nem vállalhatom a kockázatot. Saját kontódra kell cselekedned; én már túl sokat vesztettem. Ha 
még valamit elvesztek, akkor már jobb, ha lefejeznek. 

Kegyetlenül beszélt, nem említette, hogy a törvény csak ritkán ilyen szigorú – általában a 
rabszolgát ilyenkor lefoglalják, eladják, és az árából fedezik a bírságot, ha a gazdája nem tud fizet-
ni. Ha a gazda közember, őt is megkorbácsolhatják, ha a bíró úgy ítéli meg, hogy felelős a rabszol-
ga vétkéért. Azonban Baslim a szigorúan vett törvényt idézte: mivel egy gazda teljes mértékig ítél-



kezhet a rabszolgája fölött, következésképp saját személyében felelősségre vonható rabszolgája 
cselekedeteiért, még halálbüntetéssel is. 

Thorby zokogni kezdett, kapcsolatuk kezdete óta először. 
– Ne szabadíts fel, papi... kérlek, ne! Én hozzád tartozom. 
– Sajnálom, fiam. Mondtam, hogy nem kell elmenned. 
– Kérlek, papi. Soha többé nem lopok!
Baslim megfogta a vállát. 
– Figyelj rám, Thorby. Kössünk üzletet! 
– Mi? Amit csak akarsz, papi. Addig, amíg... 
– Várj, míg meghallod. Nem írom most alá a papírjaidat. De azt akarom, hogy két dolgot 

ígérj meg. 
– Persze. Mit? 
– Csak lassan! Először is megígéred, hogy soha többé nem lopsz senkitől. Sem gyaloghin-

tós, csinos hölgyektől, sem olyan szegény ördögöktől, mint mi... az egyik túl. veszélyes, a másik... 
a másik pedig elég szégyenletes, bár nem várom el tőled, hogy megértsd, miért. A második az, 
hogy sohasem fogsz hazudni nekem... SOHA! 

– Megígérem – mondta Thorby lassan. 
– Nem csak arra a pénzre gondolok, amit dugdosol előlem. Semmiben sem szabad hazud-

nod. Igaz is, egy matrac nem a megfelelő hely arra, hogy pénzt rejtegess benne. Nézz rám, Thorby! 
Tudod, hogy szerte a városban vannak ismerőseim. 

Thorby bólintott. Többször is kézbesítette már az öreg üzeneteit a legkülönbözőbb helyekre 
és különös embereknek. 

– Ha lopsz – folytatta Baslim –, megtudom... előbb vagy utóbb. Ha hazudsz, rajtakaplak... 
előbb vagy utóbb. Hogy más embereknek hazudsz-e, az a te dolgod, de azt mondom neked: ha egy-
szer egy embert hazugnak bélyegeznek, akár meg is kukulhat, mert az emberek soha többé nem 
hisznek neki. Nem érdekes. Aznap, amikor megtudom, hogy elloptál valamit... vagy amikor hazug-
ságon kaplak... kitöltöm a papírjaidat, és felszabadítalak. 

– Igen, papi. 
– Ez még nem minden. Kirúglak, és csak azt viszed magaddal, amit hoztál... egy rongyot és 

számos sebhelyet. Akkortól végeztünk egymással. Ha újra szembetalálkozunk, leköpöm az árnyé-
kodat. 

– Igen, papi. Sose teszek olyat, papi! 
– Remélem is. Menj aludni! 
Baslim ébren hevert, aggódott, vajon nem volt-e túl szigorú. De végtére is, ez egy kemény 

világ; meg kell tanítani rá a legényt, hogy benne éljen. 
Zajt hallott, mintha rágcsáló motoszkált volna; csendben maradt és hallgatózott. Hamaro-

san hallotta, hogy a fiú csendesen felkel, és az asztalhoz megy; ezt tompa pénzcsörgés követte a 
fán, és hallotta, amint a fiú visszatér helyére. 

Csak akkor tudott álomba zuhanni, amikor hallotta, hogy a fiú hortyogni kezd.

3. fejezet 

Baslim megismerkedésük óta tanította Thorbyt írni, olvasni sargoniul meg közös nyelven, 
és pofonokkal meg más ösztönzőkkel kellett bátorítania, mivel Thorby érdeklődése intellektuális 
ügyekben megközelítette a nullát. Ám a Ziggie-vel kapcsolatos eset és a felismerés, hogy Thorby 
egyre nő, eszébe juttatta Baslimnak, hogy az idő nem állt meg, még a kölyök számára sem. 

Thorby képtelen volt meghatározni, mikor jött rá, hogy papi nem éppen (vagy nem csak) 
koldus. A rendkívül szigorú oktatást, amit kapott, olyan valószínűtlen eszközök segítették, mint 
magnó, vetítő és alvatanító. Ebből is tudhatta volna, de ekkorra már semmi sem lepte meg, amit 
papi mondott vagy tett... Meggyőződött róla, hogy papi mindent tud, és bármire képes. Thorby épp 
eléggé megismerte a többi koldust, hogy lássa a különbséget; nem foglalkozott velük – papi az pa-
pi. 

Az utcán sosem említettek olyasmit, ami otthon történt, és még otthonuk hollétét sem; ven-
déget nem fogadtak. Thorby szerzett barátokat, és Baslimnak volt egy tucatnyi, talán száz is, és úgy 
tűnt, mintha látásból mindenkit ismerne a városban. Thorbyn kívül senki sem lépett be Baslim bú-



vóhelyére. De Thorby tudta, hogy Baslim olyasmit is művel, aminek semmi köze a kolduláshoz. 
Egy este szokás szerint tértek aludni, s Thorby hajnal körül arra ébredt, hogy mocorgást hall. Ál-
mosan szólalt meg. 

– Papi? 
– Igen. Aludj tovább! 
A fiú azonban felkelt, és felkapcsolta a világító plafont. Tudta, hogy Baslim nehezen boldo-

gul a sötétben a lába nélkül; ha papi egy pohár vizet akar vagy hasonlót, behozza neki. 
– Valami baj van, papi? – kérdezte, és elfordult a kapcsoló elől. 
A lélegzete is elakadt a megdöbbenéstől. Egy idegen úr állt ott! 
– Minden rendben, Thorby – mondta az idegen papi hangján. – Nyugodj meg, fiam! 
– Papi? 
– Igen, fiam. Sajnálom, hogy megijesztettelek... Át kellett volna öltöznöm, mielőtt hazajö-

vök. A körülmények kényszerítettek rá. 
Kezdte lehúzni magáról a szép ruhát. Amikor levette a köntösét, már egészen hasonlított 

Baslimhoz... egyvalamitől eltekintve. 
– Papi... a szemed. 
– Ó, az? Olyan könnyen kijön, ahogy beraktam. Két szemmel jobban nézek ki, ugye? 
– Nem tudom – Thorby aggódva bámult rá. – Nem annyira tetszik. 
– Úgy? Hát nem túl sokszor fogod látni, hogy viselem. Ha már ébren vagy, segíthetsz. 
Thorby nem sokat tudott segíteni; minden új volt neki, amit papi csinált. Baslim tálakat és 

tálcákat szedett ki egy konyhaszekrényből, amelynek egy rejtett ajtó volt a hátulján. Aztán kivette a 
műszemét, és nagy gonddal széttekerte két részre, és csipesszel egy apró hengert vett ki belőle. 

Thorby figyelte az azt követő eljárást, de nem értette, mi történik, csak azt látta, hogy papi 
rendkívüli óvatossággal és kiszámított mozdulatokkal dolgozik. 

– Minden kész – mondta Baslim végül. – Lássuk, hogy sikerültek a képek. 
Berakta az apró tekercset egy mikronézőbe, belekukkantott, és zordul elmosolyodott. 
– Készülődj az indulásra! Kihagyod a reggelit. Vihetsz magaddal egy szelet kenyeret. 
– Mi? 
– Mozogj! Nincs elvesztegetnivaló időnk. 
Thorby kisminkelte magát, felvette rongyait, és bemocskolta az arcát. Baslim egy fénykép-

pel várta, meg egy kicsi, lapos, koronggal, amely akkora volt, mint egy félminimes érme. Thorby 
elé tolta a fotót. 

– Nézd meg jól! 
– Miért? 
Baslim elhúzta előle. 
– Felismernéd ezt az embert? 
– Izé... hadd lássam még egyszer! 
– Fel kell ismerned. Most jól nézd meg! Thorby úgy tett. 
– Jól van, fel fogom ismerni. 
– Valamelyik söntésben lesz a kikötő közelében. Először Shaum Anyánál nézd meg, aztán a 

Szupernóvában és a Lefátyolozott Szűzben. Ha nem leled, addig mászkálj a Joy Street két oldalán, 
míg arra nem jön. Meg kell – találnod három órán belül. 

– Megtalálom, papi. 
– Amikor meglátod, tedd ezt az apróságot a tálkádba néhány pénzdarabbal együtt. Aztán 

add elő a szokásos mesét, de ne felejtsd el hozzátenni, hogy te a Csonka Baslim fia vagy! 
– Értem, papi. 
– Lódulj! 
Thorby nem vesztegette az időt, hogy lemenjen a kikötőhöz. A Kilencedik Hold Ünnepét 

követő reggel volt, és kevesen mozgolódtak; nem foglalkozott vele, hogy koldulást imitáljon útköz-
ben, egyszerűen a legközvetlenebb utat választotta, hátsó udvarokon, kerítéseken át, vagy lenn az 
utcán épphogy elkerülve az álmos éjszakai őrjáratot. De hiába érte el a környéket gyorsan, emberét 
sehol sem találta; nem volt egyik kocsmában sem a Baslim által említettek közül, és a Joy Streeten 
sem tűnt fel. Szorította a határidő, és Thorby már aggódni kezdett, amikor megpillantotta az embert 
kilépni egy helyről, ahol már kereste. Thorby átrohant az úton, mögé került. Az illető egy másik 
férfival volt – nem jó. De Thorby belekezdett: 

– Alamizsnát, nagyuraim! Alamizsnát a lelkiüdvösségükért! 
A másik férfi odavetett neki egy érmét; Thorby a fogával kapta el. 



– Legyen áldott, uram! – A másikhoz fordult. – Alamizsnát, nagyuram! Egy kicsiny ado-
mányt a szerencsétlennek! Csonka Baslim fia vagyok, és... 

Az előző ember feléje rúgott. 
– Takarodj!
Thorby kitért előle. 
–...Csonka Baslim fia vagyok. Szegény öreg Baslimnak puha ételre és gyógyszerekre van 

szüksége. Teljesen egyedül vagyok... 
A képről ismert férfi az erszényéért nyúlt. 
– Ne adj neki! – tanácsolta a társa. – Hazudik valamennyi, és én már fizettem neki, hogy 

békén hagyjon. 
– A szerencsés repülés érdekében – felelte az ember. – Nézzük csak... – Az erszényében ko-

torászott, a tálkába pillantott, és valamit belerakott. 
– Köszönöm, uraim. Fiúk legyenek gyermekeik!
Thorby elsietett, mielőtt szemügyre vette volna a tálkáját. Az apró, lapos korong eltűnt. 

Dolgozott végig a Joy Streeten, remekül keresett, és elnézett a térre, mielőtt hazament volna. Meg-
lepetésére papi a kedvenc helyén üldögélt, az árverési tömbnél, és a kikötő felé nézett. Thorby oda-
surrant mellé. 

– Kész. 
Az öreg felmordult. 
– Miért nem mégy haza, papi? Fáradt lehetsz. Ma már sokat kerestem. 
– Hallgass! Alamizsnát, hölgyem! Alamizsnát egy szegény nyomoréknak! 
A harmadik órában egy hajó szállt fel, és harsány sivítással lépte át a hangsebességet; az 

öreg csak ekkor látszott megnyugodni. 
– Miféle hajó volt az? – kérdezte Thorby. – Nem a syndoni utasszállító? 
– Romany Lass, szabadkereskedő, a Perem felé tart... és a barátod rajta van. Most haza-

mégy, és megreggelizel. Nem, menj vegyél reggelit a siker megünneplésére. 

Baslim nem rejtegette tovább mesterségén túli tevékenységét Thorbytól, bár sosem magya-
rázta meg a miértet és a hogyant. Néhány napig csak egyikük koldult, és ilyenkor mindig a Szabad-
ság-tér volt a helyszín, mert úgy tűnt, hogy Baslimot rendkívül érdekelték az érkező és távozó ha-
jók, és még inkább a rabszolgaszállító hajók mozgása, meg az érkezést követő árverés. 

Thorby egyre több hasznára volt, ahogy tanulmányai előbbre haladtak. Úgy tűnt, az öreg 
azt hiszi, mindenki tökéletes memóriával rendelkezik, és makacsul ragaszkodott hitéhez a fiú zügo-
lódásai dacára. 

– Jaj, papi, hogy várhatod el tőlem,. hogy emlékezzek rá? Esélyt sem adtál rá, hogy meg-
nézzem. 

– Három másodpercig vetítettem ki azt a lapot. Miért nem olvastad el? 
– Mi? Nem volt rá időm. 
– Én elolvastam. Te is megtehetted volna. Thorby, láttad a zsonglőröket a téren. Láttad a 

vén Mikkit fejen állni, és kilenc kést a levegőben tartani, miközben négy karikát forgat a lábán? 
– Hát persze. 
– Meg tudod csinálni?' 
– Nem. 
– Meg bírnád tanulni? 
– Izé... nem hiszem. 
– Bárki képes megtanulni a zsonglőrködést... megfelelő gyakorlattal és elegendő veréssel. – 

Az öregember felkapott egy kanalat, egy villát, egy kést, és a levegőbe dobálta őket egyszerű min-
tában. Hamarosan mellényúlt, és abbahagyta. 

– Szoktam gyakorolni, csak a móka kedvéért. S amit mi csinálunk, az is zsonglőrködés 
csak az aggyal... és azt is bárki képes megtanulni. 

– Mutasd meg, hogy csináltad, papi! 
– Majd legközelebb, ha jól viselkedsz. Most a szemed tanulod meg használni. Thorby, ezt 

az agy zsonglőrködést ezelőtt réges-rég egy bölcs ember fejlesztette ki, egy bizonyos Dr. Renshaw 
a 'Föld bolygón. A Földről már hallottál. 

– Hát... izé, hallottam. 
– Hmm... Ügy érted, nem hiszel benne? 



– Hát, nem is tudom... de hogy fagyott víz hullik az égből, és a kannibálok három méter 
magasak, meg hogy a tornyaik magasabbak, mint a Praesidium, és hogy babáknál nem nagyobb, 
apró emberek élnek a fákban... szóval, nem vagyok bolond, papi. 

Baslim sóhajtott, és arra gondolt, vajon hány ezerszer sóhajtott már, mióta megterhelte ma-
gát egy fiúval. 

– Összezagyvált történetek. Egyszer... ha majd megtanultál olvasni... mutatok könyveket, 
amikben megbízhatsz. 

– Hiszen már tudok olvasni. 
– Csak hiszed, hogy tudsz. Thorby, valóban létezik olyan hely, hogy Föld, és az tényleg kü-

lönös és csodálatos... a legvalószínűtlenebb bolygó. Számos bölcs ember élt és halt meg ott... na 
persze ugyanolyan sok ostoba és gazember is... és némelyikük bölcsessége hozzánk is eljutott. Sa-
muel Renshaw egy ilyen bölcs ember volt. Bebizonyította, hogy a legtöbb ember egész életében 
csak félig van ébren; sőt mi több, megmutatta, hogy ébredhet fel és élhet egy ember... láthat a sze-
mével, hallhat a fülével, ízlelhet a nyelvével, gondolkozhat az agyával, és tökéletesen emlékszik rá, 
mit látott, hallott, ízlelt, gondolt. – Az öreg kinyújtóztatta a csonkját. – Ettől még nem vagyok nyo-
morék. Többet látok fél szemmel, mint te kettővel. Kezdek megsüketülni... de még nem vagyok 
annyira süket, mint te, mivel emlékszem rá, mit hallok. Melyikünk a nyomorék? De ne félj, te sem 
maradsz örökké nyomorék, mert akkor is megrenshaw-zlak, ha bele kell vernem a buta fejedbe! 

Ahogy Thorby megtanulta használni az agyát, hirtelen rádöbbent, hogy kielégíthetetlen ét-
vágya támadt a nyomtatott papír iránt, mígnem éjszakáról éjszakára Baslimnak kellett rászólnia, 
hogy kapcsolja ki az olvasót, és menjen aludni. Thorby sok mindenben semmi hasznot nem látott, 
amire az öreg tanította – nyelvekre, például, amikről sosem hallott. De nem voltak nehezek, új tu-
dományával, hogy használja az agyát, és amikor felfedezte, hogy az öregnek vannak olyan diszkjei 
és tekercsei, amik ezen a „haszontalan" nyelven íródtak, hirtelen rájött, hogy érdemes ismerni őket. 
Szerette a történelmet és a galaktográfiát; személyes világa, bár sok fényévet bejárt fizikálisán az 
űrben, igazából egy rabszolgaültetvény ketrecéhez hasonlatosan szűk volt. Thorby olyan örömmel 
nyúlt tágabb horizontok felé, mint ahogy egy csecsemő fedezi fel az öklét. 

A matematikában azonban nem sok hasznot látott, nem egyebet, mint a pénzszámolás bar-
bár művészetét. Ám jelenleg olyan matematikát tanult, amit nem kellett használnia; a sakknál is 
szórakoztatóbb játékot. 

Az öregember néha elgondolkodott, vajon mi haszna lesz az egésznek? Most már tudta, 
hogy a fiú értelmesebb, mint hitte. De vajon tisztességes ez a fiúval szemben? Csupán azért tanítja, 
hogy elégedetlen legyen a helyzetével? Miféle lehetősége van Jubbulban egy koldus rabszolgájá-
nak? Az n-dik hatványra emelt nulla is csak nulla marad. 

– Thorby! 
– Igen, papi. Azonnal, csak egy fejezet közepén tartok. 
– Majd később befejezed. Beszélni akarok veled. 
– Igen, uram. Igen, gazdám. Máris, főnök. 
– És beszélj normálisan! 
– Bocsánat, papi. Min töprengsz? 
– Fiam, mihez kezdesz majd, ha meghalok?
Thorby meglepettnek tűnt. 
– Rosszul érzed magad, papi? 
– Nem. Amennyire hiszem, elhúzom még évekig. De az is előfordulhat, hogy holnap már 

nem ébredek fel. Az én koromban sosem tudhatjuk. Mihez kezdesz, ha én nem leszek? Elfoglalod a 
helyemet a téren? 

Thorby nem válaszolt, Baslim folytatta. 
– Nem fog menni, és ezt mindketten tudjuk. Már olyan nagy vagy, hogy nem fogod tudni 

meggyőzően előadni a mesét. Nem fog úgy menni, mint amikor kicsi voltál. 
– Nem akartam a terhedre lenni, papi. 
– Mondtam egy szóval is? 
– Nem. – Thorby habozott. – Már gondoltam erre... néha. Bérbe adhatnál egy munkabri-

gádba. 
Az öreg mérgesen legyintett. 
– Ez nem válasz! Nem, fiam, el foglak küldeni. 
– Papi! Megígérted, hogy nem fogsz. 
– Semmit sem ígértem. 



– De én nem akarom, hogy felszabadíts, papi. Ha felszabadítasz... hát, ha megteszed, akkor 
se megyek el! 

– Nem is pont arra gondoltam.
Thorby hosszú ideig hallgatott. 
– El fogsz adni? 
– Nem egészen. Hát... igen és mégsem. 
Thorby arcán nem látszott kifejezés, végül csendesen annyit mondott: 
– Akár így, akár úgy, tudom, mi a szándékod... és azt hiszem, bele kell törődnöm. Jogod 

van hozzá, és te vagy a legjobb... gazdám... aki valaha volt. 
– NEM VAGYOK A GAZDÁD! 
– A papírok szerint igen. Egyezik a lábamon lévő számmal. 
– Ne beszélj így! Soha többé ne beszélj így! 
– A rabszolga jól teszi, ha így beszél, különben jobb, ha befogja a száját. 
– Akkor, az ég szerelmére, fogd be! Figyelj, fiam, hadd magyarázzam meg. Itt semmi jó 

nem vár rád, és ezt mindketten tudjuk. Ha anélkül halok meg, hogy felszabadítanálak, a tulajdonjo-
god visszaszáll Sargonra... 

– Ahhoz el kell kapniuk! 
– Elkapnak. De a felszabadítás semmit sem old meg. Mely cég várja nyitott kapukkal a sza-

baddá váltakat? A koldulás, igen... de ki kell szúrnod a szemed, ha el akarsz érni valamit, miután 
felnőttél. Mint tudod, a legtöbb felszabadított rabszolga korábbi gazdájának dolgozik, mivel a sza-
badnak született közemberek igen csekély lehetőséget hagynak neki. Lenézik az exrabszolgákat; 
nem dolgoztatnak velük. 

– Ne aggódj, papi. Elboldogulok. 
– De aggódom. Ide hallgass. Elintézem, hogy eladlak egy embernek, akit ismerek, aki elha-

józik veled innen. Nem rabszolgahajóval, csak egy hajóval. De ahelyett, hogy odavinne, ahová a 
raklevél szól, el... 

– Nem! 
– Vigyázz a nyelvedre! Egy olyan bolygón fog letenni, ahol a rabszolgaság törvényellenes. 

Nem tudom megmondani, melyik bolygó lesz az, mivel fogalmam sincs a hajó útirányáról, de még 
a hajóról sem; a részleteket még ki kell dolgozni. De bármely szabad államba juthatsz, amelyben 
megbízom. – Baslim eltöprengett egy gyakran visszatérő gondolaton. Küldje a gyereket a szülő-
bolygójára? Nem. Nemcsak hogy rendkívül nehéz lenne elintézni, de nem is az a hely, ahová egy 
zöldfülű bevándorlót küldeni érdemes... Valami peremvilágba kell eljuttatni, ahol a fürge észjárás 
és a munkához való megfelelő hozzáállás mindaz, amire egy embernek szüksége van; akad ilyen 
bőven a Kilenc Világtól elérhető távolságra. Csüggedten gondolt arra, bár tudná a fiú szülőbolygó-
ját. Lehet, hogy vannak ott rokonai, akik segíthetnének. Az ördög vigye el, lenni kellene valami ga-
laktikus méretű azonosító eljárásnak! 

– Ez a legjobb, amit tehetek – folytatta. – Úgy kell viselkedned, mint egy rabszolga az el-
adás és a kihajózás között. De mit számít néhány hét, ha tekintetbe vesszük... 

– Nem! 
– Ne légy bolond, fiam. 
– Lehet, hogy az vagyok. De nem teszem meg. Maradok. 
– Úgy? Fiam... Sajnálom, hogy emlékeztetnem kell rá... de nem tudod megakadályozni. 
– Mi? 
– Mint említetted, van egy papír, ami engedelmességre késztet téged. 
– Ó! 
– Bújj az ágyba, fiam! 
Baslim nem aludt. Körülbelül két óra elteltével, hogy eloltották a villanyt, hallotta, hogy 

Thorby nagy csendben felkel. A tompa zajokból következtetett mindenre, hogy mit művel a fiú. 
Thorby belebújt a rongyaiba, a szomszédos szobába ment, a kenyérszekrényben motoszkált, nagyot 
ivott, és elment. Nem vitte magával a tálkát; közelébe sem ment a polcnak, ahol tartotta. 

Miután elment, Baslim átfordult a másik oldalára, és megpróbált aludni, de a belső fájda-
lomtól nem tudott. Eszébe sem jutott kimondani azt a szót, ami visszatarthatta volna a fiút; túl sok 
önérzete volt ahhoz, hogy tisztelje valaki más döntését. 
 

Thorby négy napig volt távol. Éjszaka tért haza, és Baslim, bár hallotta, most sem szólt 
semmit. Helyette nyugodt, mély álomba merült, első ízben Thorby távozása óta. De a szokásos idő-



ben ébredt, és így szólt: 
– Jó reggelt, fiam! 
– Izé... Jó reggelt, papi. 
– Csináld meg a reggelit. Nekem van egy kis dolgom.
Hamarosan forró puliszkás tál mellett ültek. Baslim szokásos óvatos közönyével evett; 

Thorby csupán csipegetett. 
– Mikor fogsz eladni, papi? – kottyantotta ki végül. 
– Nem foglak.
– Mi? 
– Még aznap bejegyeztettem a szabadon bocsátásodat a Levéltárban, amikor távoztál. Sza-

bad ember vagy, Thorby. 
Thorby ijedtnek tűnt, aztán lesütötte a tekintetét az élelmére. Kis puliszkahegyeket épített, 

de el is simította őket, amint elkészültek. 
– Bár ne tetted volna! – mondta végül. 
– Nem akartam, hogy „szökött rabszolgának" tituláljanak, ha elkapnak. 
– Ó – mondta Thorby elgondolkodva. – Te mindenre gondolsz, ugye? Köszönöm, papi. 

Azt. hiszem, ostobaságot cselekedtem. 
– Lehetséges. De nem a büntetés miatt tettem. A korbácsoláson hamar túlvagyunk, akár 

csak a bélyegzésen. Egy lehetséges második bűnre gondoltam. Jobb ha megkurtítanak, minthogy 
elkapjanak újra a megbélyegzés után. 

Thorby végképp otthagyta a puliszkát. 
– Papi? Mi az a lobotómia? 
– Hát... úgy is mondhatnánk, hogy elviselhetővé teszi a thóriumbányát. De ne beszéljünk 

róla, legalábbis ne evés közben. S ha már itt tartunk, ha végeztél, fogd a tálkádat, és ne lazsálj! Ár-
verés van ma reggel. 

– Úgy érted, maradhatok? 
– Ez az otthonod. 
Baslim soha többé nem hozta szóba, hogy Thorby hagyja el. A felszabadítás mit sem vál-

toztatott életmódjukon vagy kapcsolatukon. Thorby elment a Királyi Levéltárba, kifizette a díjat 
meg a szokásos borravalót, és egy tetovált vonallal áthúzták a sorszámát, és mellé tetoválták Sar-
gon pecsétjét, az adat könyvének és lapjának számával, mely szerint ő Sargon szabad polgárává 
vált, jogosult adózni, katonai szolgálatra vagy éhezésre minden akadály.nélkül. A tetoválást végző 
írnok Thorby sorszámára pillantott. 

– Nem olyan, mintha születésedkor vésték volna beléd, kishaver. Az öreged csődbe jutott? 
Vagy csak azért adtak el a tieid, hogy megszabaduljanak tőled? 

– Nem a maga dolga! 
– Ne légy ilyen harapós, kölyök, vagy rájössz, hogy tud ez a tű még jobban is fájni. Rende-

sen beszélj velem! Úgy látom, ez egy ügynök jele, nem magánemberé, és a kiterjedése meg a fa-
kultsága alapján talán öt- vagy hatéves lehettél. Mikor és hol?

– Nem tudom. Tényleg nem tudom. 
– Úgy? Én is ezt szoktam mondani a feleségemnek, ha kellemetlen kérdéseket tesz fel arra 

vonatkozólag, hogy merre jártam éjszaka. Ne izegj-mozogj; rögtőn végzek. Tessék, gratulálok és 
köszöntelek a szabad emberek sorában. Én is ebben az évben szabadultam, és csak azt tudom mon-
dani, hogy a szabadság lazább ugyan, de nem mindig kényelmesebb. 

4. fejezet 

 
Thorby lába sajgott pár napig; ettől eltekintve a felszabadítás mit sem változtatott életén. 

De koldusként valóban használhatatlanná vált; egy erős, egészséges ifjú nem kap annyi alamizsnát, 
amennyit egy sovány gyerek. Baslim gyakran vitte a helyére, majd különböző megbízásokat adott 
neki, vagy azt mondta, menjen haza tanulni. Azonban így vagy úgy többnyire a téren voltak. Ba-
slim néha eltűnt, többnyire értesítés nélkül; és amikor így történt, Thorby dolga volt, hogy a stand-
jukon töltse a nappali órákat, megjegyezze a hajók érkezését és távozását, feljegyezni emlékezetébe 
a rabszolgaárveréseket, és megtudni minden információt a kikötő környéki, borozóbeli és a fátyol-
talan nők közti adásvételekről. 



Egyszer Baslim két kilencnapos időt töltött távol; egyszerűen már nem volt otthon, amikor 
Thorby felébredt. Ennyi időt ez idáig még sohasem töltött távol; Thorby azt ismételgette magában, 
hogy papi tud vigyázni magára, s közben maga elé képzelte, ahogy az öreg holtan fekszik egy csa-
tornában. De nyomon követte a téren történteket, beleértve három árverést, és feljegyzett mindent, 
amit látott, és amit megtudott. 

Aztán Baslim visszatért. Csak annyit jegyzett meg:. – Miért kellett leírnod? Fejben is tart-
hattad volna! 

– Fejben tartottam. Csak féltem, hogy elfelejtek valamit annyi mindenből. 
– Hm! 
Ettől kezdve Baslim még csendesebbnek, még tartózkodóbbnak tűnt, mint általában. 

Thorby nem tudta, vajon vele nincs-e megelégedve, de nem kérdezte meg, mert Baslim úgysem vá-
laszolt volna rá. Végül egy este az öreg így szólt: 

– Fiam, még nem beszéltük meg, mihez kezdesz, ha én már elmentem. 
– Mi? De hiszen már eldöntöttük, papi. Az az én problémám. 
– Nem, csupán elnapoltam a dolgot... a nehéz felfogású makacsságod miatt. De nem várha-

tok vele tovább. Parancsaim vannak számodra, és te teljesíteni fogod őket. 
– Hé, várj egy kicsit, papi! Ha azt hiszed, rákényszeríthetsz, hogy elhagyjalak... 
– Fogd be a szád! Azt mondtam, „ha én már elmentem". Úgy értem, amikor meghaltam; 

nem csak egy kis üzleti útra mentem... meg kell keresned egy embert, és átadni neki egy üzenetet. 
Számíthatok rád? Nem lógod el az időt és felejtkezel el róla? 

– Hát persze, papi. De nem szeretem hallani, amikor így beszélsz. Hosszú ideig fogsz élni... 
még engem is túlélhetsz. 

– Nagyon valószínű. De most fogd be a szád, figyelj rám, aztán tedd, amit mondok! 
– Igen, uram. 
– Megkeresed ezt az embert... Beletelhet egy kis időbe, míg megtalálod... és átadsz neki 

egy üzenetet. Akkor ő majd csinál veled valamit... azt hiszem. Ha igen, azt akarom, tedd pontosan 
azt, amit ő mond neked. Ezt is megteszed? 

– Hát persze, papi, ha te akarod. 
– Úgy gondolj erre, mint egy utolsó szívesség egy öregembernek, aki megpróbált jót tenni 

veled, és jobbat is tett volna, ha képes rá. Ez a legutolsó kérésem hozzád, fiam. Ne gyújts gyertyát 
értem a templomban, csak ezt a két dolgot tedd meg: add át az üzenetet, és bármit javasol az az em-
ber, tedd azt. 

– Úgy lesz, papi – válaszolta Thorby ünnepélyesen. 
– Jól van. Lássunk hozzá! 
Az „emberről" kiderült, hogy nem is egy, hanem öt lehetséges ember közül egy. Mindegyi-

kük egy csillaghajó kapitánya volt, csavargó kereskedő, aki csak néha vesz fel rakományt a Kilenc 
Világ kikötőiből. Thorby eltűnődött a lista fölött. 

– Papi, ezek közül csak egy hajóra emlékszem, hogy leszállt volna itt. 
– Mindegyik járt már itt egyszer vagy kétszer. 
– Hosszú idő beletelhet, míg feltűnik valamelyikük. 
– Évekbe is. Ám amikor sor kerül rá, azt akarom, hogy pontosan add át az üzenetet. 
– Bármelyiküknek? Vagy mindegyiküknek? 
– Annak, aki először tűnik fel. 
Az üzenet rövid volt, de nem könnyű, mert három nyelven kellett tudni, attól. függően, ki-

nek fogja átadni azt, és egyik nyelv sem tartozott azok közé, amiket Thorby ismert. És Baslim sem 
magyarázta el a szavakat; azt akarta, hogy mind a hármat gépiesen magolja be. 

Miután Thorby hetedszer botladozott keresztül az üzenet első változatán, Baslim befogta a 
fülét. 

– Nem, nem! Nem jó, fiam. Szörnyű a kiejtésed! 
– Legjobb tudásom szerint csinálom – válaszolta Thorby mogorván. 
– Tudom. De azt akarom, hogy megértsék az üzenetet. Figyelj, emlékszel még arra, amikor 

elaltattalak, és beszélgettem veled? 
– Mi? Minden éjszaka álomba merülök. Most is álmos vagyok. 
– Annál jobb. 
Baslim csak nehezen helyezte transz alá, mivel Thorby nem volt olyan fogékony, mint gye-

rekkorában. Végül mégis sikerült, felvette az üzenetet az alvatanítóra, lejátszásra állította, és ráhan-
golta Thorby figyelmét, hogy poszthipnotikus szuggesztióval képes legyen tökéletesen visszaismé-



telni, ha felébred. 
Képes volt rá. A második és a harmadik változatot következő éjszaka ültette bele. Baslim 

időről időre tesztelte azután, a hajó és a kapitány nevét említette, és ellenőrizte, hogy a fűi a megfe-
lelő változatot használja-e. 

Baslim sosem küldte Thorbyt a városon kívülre; egy rabszolgának utazási engedélyre van 
szüksége, és még egy szabad embernek is kötelessége be- és kijelentkezni. De a metropoliszban 
mindenfelé küldte. Három kilencnapos időszakkal azután, hogy Thorby megtanulta az üzeneteket, 
Baslim egy cetlit adott neki, amit a hajógyár területére kellett bejuttatnia, amely inkább csak Sar-
gon területe volt, mint a város része. 

– Vidd magaddal a szabaduló leveledet, és hagyd itthon a tálkát. Ha egy rendőr megállít, 
mondd azt, hogy munkát keresel a hajógyárban. 

– Bolondnak fog nézni. 
– De be fog engedni. Alkalmaznak felszabadítottakat udvarseprőnek meg hasonlónak. Az 

üzenetet a szádban vidd. Kit fogsz keresni? 
– Egy alacsony, vörös hajú férfit – ismételte Thorby –, akinek nagy bibircsók van az orra 

bal oldalán. Elárusító bódét vezet szemben a főkapuval. Szakálltalan. Húspástétomot veszek tőle, 
és a pénzzel együtt odacsúsztatom neki a cetlit. 

– Jó. 
Thorby élvezte a mászkálást. Nem csodálkozott, miért nem ad le papi vidifonüzenetet ahe-

lyett, hogy őt küldi félnapi utazásra; az ő osztályukba tartozók nem használtak efféle luxust. Csak-
úgy, mint a királyi postát. Thorby sosem küldött vagy kapott levelet, és úgy tekintett a postára, mint 
a legkockázatosabb üzenetküldési lehetőségre. 

Útiránya az űrkikötő egyik ívét követte a gyári negyeden keresztül. Szerette a városnak ezt 
a részét; itt mindig nagy volt a jövés-menés; élettel telt volt és zajos. Kerülgette a forgalmat, a tar-
goncasofőrök szidták; ő pedig érdeklődve megbámulta őket; bekukucskált minden nyitott ajtón, kí-
váncsian, mire szolgálnak a gépek, és miért állnak a közemberek egy helyben egész nap, és csinál-
ják ugyanazt a műveletet újra és újra – vagy talán rabszolgák? Nem, nem lehettek; rabszolgák nem 
nyúlhatnak villamos gépekhez, legfeljebb az ültetvényeken – a múlt évi rabszolgalázadás óta, és 
Sargon felemelte kezét a köznép érdekében. 

Igaz, hogy Sargon sohasem alszik, és hogy a szeme mindent lát a Kilenc Világban? Papi azt 
mondta, hülyeség, Sargon épp olyan ember, mint bárki más. De ha így van, hogy lett belőle Sar-
gon? 

Maga mögött hagyta az ipartelepet, és a hajógyár felé került. Sosem járt még ezelőtt ilyen 
messze. Néhány hajó nagyjavításon volt benn, és két kisebb építése folyt csipkeszerű acélketreccel 
borítva. A hajók megdobogtatták Thorby szívét, és azt kívánta, bár utazhatna valahova. Tudta, hogy 
utazott már csillaghajón kétszer is – vagy háromszor? –, de az réges-rég történt, és akkor egy rab-
szolgaszállító rakterében zsúfolódott másokkal, s az nem is volt utazás! 

Addig bámészkodott, míg majdnem túlment az elárusítóbódén. A főkapu juttatta eszébe; 
kétszer olyan nagy volt, mint a többi, őr állt előtte, és egy nagy címer borult fölé Sargon pecsétjével 
legfelül. Az elárusítóbódé szemben volt vele. Thorby átverekedte magát a kapun befelé ömlő for-
galmon,, és odament. 

Nem a keresett ember állt a pult mögött; gyér haja fekete volt, és orrán nem éktelenkedett 
bibircsók. 

Thorby továbbment az úton, elődöngött egy fél órát, majd visszajött. Emberének jelét sem 
látta. A kiszolgáló felfigyelt fürkésző pillantására, hát Thorby közelebb lépett. 

– Napbogyólé van?
A férfi végigmérte. 
– És neked pénzed? 
Thorby hozzászokott már, hogy bizonyítania kell fizetőképességét; előkaparta az érmét. A 

férfi belapátolta, és felbontott neki egy üveget. 
– Ne a pultnál idd meg, szükségem van a székekre!
Volt elég szék, de Thorby nem vette zokon, tisztában volt társadalmi helyzetével. Visszább 

húzódott, de nem olyan messze, hogy meggyanúsíthassák, el akar szelelni az üveggel, aztán úgy 
ivott, hogy hosszú ideig tartson. Vásárlók jöttek és mentek; megnézte mindegyiket, hátha a vörös 
hajú ember tér vissza ebédről. Hegyezte a fülét. A kiszolgáló hamarosan felnézett. 

– Meddig nyálazod még az üveget? 
– Épp végeztem, köszönöm. – Thorby odament, letette az üveget. – Múltkor, amikor erre 



jártam, egy vörös hajú pasas vezette ezt a boltot. 
A férfi ránézett. 
– A Vörös barátja vagy? 
– Hát, nem egészen. Csak szoktam itt látni, amikor megállok egy frissítőre vagy... 
– Hadd lássam az engedélyed! 
– Mit? Nekem nincs szükségem... 
A férfi Thorby csuklója felé kapott. Azonban Thorbyt a mestersége megtanította rá, hogyan 

térjen ki rúgások, pofonok, nádpálcák és hasonlók elől; a férfi csak a levegőt markolta meg. 
Gyorsan megkerülte a pultot; Thorby belevetette magát a forgalomba. Félúton volt az utcá-

hoz, és kétszer is alig menekült meg, amikor rájött, hogy a kapu felé rohan... és a kiszolgáló kiabál 
az ottani őrnek. 

Megfordult, és az út hosszában kezdett futni. Szerencséjére a forgalom sűrű volt; ezen az 
úton bonyolódott le a gyár teherforgalma. Három horzsolás révén elkerülte a halált, s egy mellékut-
cát pillantott meg, amely zsákutcaként torkollott az autópályába, átvetette magát két teherautó kö-
zött, és a mellékutcán rohant, ahogy csak bírt, befordult az első sikátorba, végigszaladt rajta, meg-
bújt egy melléképület mögött, és várt. 

Nem hallott üldözőket. 
Sokszor hajszolták már ezelőtt, nem esett pánikba. Az üldözés mindig két részből áll: elő-

ször elszakadni az üldözőtől, majd miután elcsitult a zaj, eltűnni a helyszínről. Az elsőt már teljesí-
tette; most ki kell jutnia a környékről anélkül, hogy észrevennék – lassú menetben, gyanús mozdu-
lat nélkül. Amikor elvesztette a fejét, kifelé futott a városból, balra fordult egy mellékutcába, aztán 
újra balra egy sikátorba; most majdnem az elárusító bódé mögött volt – tudatalatti taktika. Az üldö-
zés mindig távolodik a középponttól; az elárusító bódé az a hely, ahol legkevésbé várják feltűnni. 
Thorby úgy becsülte, hogy öt-tíz perc múlva a kiszolgáló visszatér a munkájához, az őr pedig a ka-
puhoz; egyikük sem hagyhatja posztját őrizetlenül. Hamarosan keresztülmehet a sikátoron, és in-
dulhat haza. 

Körülnézett. A környék kereskedelmi terület volt, amit még nem foglaltak el a gyárak; kis 
boltok összevisszasága, útszéli árudák, kalyibák, reménytelen kis vállalkozások. Egy nagyon kicsi 
kézi mosoda háta mögött lapult; oszlopok között madzagok lógtak, fateknők hevertek a földön, és 
egy csövön át gőz áramlott ki a melléképületből. Tudta már, hol van – két ajtónyira az elárusító bó-
détól; emlékezett egy saját gyártmányú táblára is: „FENSÉGES OTTHON MOSODA – a legol-
csóbb!". 

Keresztülvág ezen az épületen, és – de jobb meggyőződni először. Lehasalt, kikukucskált a 
melléképület sarka mögül, és végigpillantott a sikátoron. 

Ó, ó! – két járőr haladt felé... hibázott, hibázott! Nem hagyták annyiban a dolgot, riasztot-
ták a rendőrséget. Thorby visszahúzódott, és körülnézett. A mosoda? Nem. A melléképület? A járőr-
át fogja kutatni. Nincs más, mint futni – egyenesen egy másik járőr karjába. Thorby tudta, milyen 
gyorsan kordont tud húzni a rendőrség egy terület köré. A tér közelében kibújt volna a hálójukból, 
de itt ismeretlen területen járt. 

Szeme megakadt egy ütött-kopott mosóteknőn... és már alá is bujt. Alig-alig fért alá, térde 
az állához szorult, és szálka ment a vállába. Félt, hogy a rongya kilóg, de most már túl késő volt 
korrigálni; hallotta, hogy jön valaki. 

Lépések közeledtek a teknő felé, és Thorby visszatartotta lélegzetét. Valaki a teknőre lépett, 
és ráállt. 

– Hé, maga ott, anyó! – Férfihang hallatszott. – Régóta van kinn? 
– Elég régen. Vigyázzon arra a póznára, leveri a ruhákat! 
– Nem látott valami kölyköt? 
– Miféle kölyköt? 
– Ifjonc, embernyi magas, pelyhedző állú. Rongyos nadrágban, szandál nélkül. 
– Valaki – az asszony hangja közönyösen csengett –, átszaladt itt, mintha a kísértete üldöz-

né. Nem igazán láttam... Ezt a bosszantó madzagot próbáltam kifeszíteni. 
– Az lehetett a mi fiunk. Merre ment? 
– Átvetette magát a kerítésen a házak közé. 
– Kösz, anyó! Gyerünk, Juby! 
Thorby várt. Az asszony folytatta, amivel foglalatoskodott; a lába mozgott, a teknő recse-

gett. Aztán lelépett, és a teknőre telepedett. Gyengéden megpaskolta. 
– Maradj, ahol vagy – mondta halkan. Egy pillanat múlva a fiú hallotta, hogy elmegy. 



Thorby várt, míg csontjai sajogni kezdtek. De belenyugodott, hogy a teknő alatt marad sö-
tétedésig. Kockázatos lesz, mert az éjszakai őrjárat a kijárási tilalom után megállít mindenkit, csak 
a nemeseket nem; de hogy napközben hagyja el a környéket, lehetetlenné vált. Thorby nem tudta, 
minek köszönhette a járőr megjelenését, de nem is akarta kitalálni. Hallotta, hogy valaki – az 
asszony? – járkál az udvaron. 

Legalább egy órával később kenetlen kerekek nyikorgását hallotta. Valaki megveregette a 
teknőt. 

– Amikor felemelem a teknőt, gyorsan mássz a taligába! Épp előtted van. 
Thorby nem válaszolt. Napfény vágott a szemébe, és egy kis kézi taligát pillantott meg – 

már benne is termett, és megpróbálta összehúzni magát. Mosott ruha hullott rá, de mielőtt elfedte 
volna a látását, még látta, hogy a teknő már nincs szem előtt; száradnivalók lógtak a madzagokon, 
és elfüggönyözték. 

Egy kéz elrendezte a batyukat fölötte, és az előbbi hang így szólt: 
– Ne mozdulj, míg nem szólok! 
– Rendben... és milliószor köszönöm! Egyszer meghálálom. 
– Felejtsd el! – A nő szaporán lélegzett. – Valaha volt férjem. Most a bányákban rabosko-

dik. Nem érdekel, mit tettél... nem adok senkit a járőr kezére. 
– Ó, részvétem. 
– Hallgass! 
A kis kocsi zörgött, zötyögött, és Thorby hamarosan érezte, hogy más útburkolatra értek. 

Néha megálltak; az asszony levett egy batyut, eltávozott néhány percre, visszajött, és szennyes ru-
hákat rakott a taligára. Thorby a koldusok ráérő türelmével tűrte. 

Hosszú idő múlva a taliga elhagyta az útburkolatot. Megállt, és az asszony halk hangon így 
szólt: 

– Amikor szólok, szállj ki jobboldalt, és menj tovább! Gyorsan csináld! 
– Rendben. És újra köszönöm. 
– Hallgass! – A taliga zötyögött egy rövid ideig, megállás nélkül lassított, és ekkor az 

asszony szólt – Most! 
Thorby ledobta magáról a takaróit, kiugrott, és már talpon is volt, egy pillanat alatt. Két 

épület között állt a sikátort és az utcát összekötő személyzeti úton. Gyorsan elindult, de hátratekin-
tett a válla fölött. 

A taliga épp most tűnt el. Még segítője arcát sem látta. 
Két óra elteltével már saját környékén járt, s hamarosan odasurrant Baslim mellé. 
– Baj van. 
– Mi az? 
– Zsaruk vártak. Egész regiment. 
– Alamizsnát, méltóságos úr! Lépre mentél? Alamizsnát a szülei kedvéért! 
– Persze. 
– Vedd át a tálkát! – Baslim a kezén és a térdén megindult. 
– Papi! Nem akarod, hogy segítsek? 
– Maradj itt! 
Thorby maradt, és bosszankodott, hogy papi meg sem várta a teljes beszámolót. Amint be-

sötétedett, hazasietett. Baslimot a konyha-fürdőszobában találta, felszerelések vették körül, a felve-
vőt és a könyvkivetítőt használta. Thorby a kivetített lapra pillantott, látta, hogy nem tudja elolvas-
ni, és kíváncsi volt, miféle nyelv lehet – elég furcsa; minden szó hét betűből állt, nem többől, nem 
kevesebből. 

– Szia papi. Hozzáláthatok a vacsorához? 
– Nincs hely... és nincs idő. Egyél kenyeret. Mi történt ma? 
Thorby a kenyeret majszolva elmesélte. Baslim csak bólintott. 
– Feküdj le! Újra hipnózist kell rajtad alkalmaznom. Hosszú éjszaka áll előttünk. 
Az anyag, amit Baslim memorizáltatni akart vele, számokból, dátumokból és végeérhetet-

len háromszótagú értelmetlenségekből állt. A könnyű transz álmosítóan kellemes volt, és Baslim 
hangjának a lejátszóból áradó duruzsolása szintén kellemes. 

Az egyik szünetben, amikor Baslim ébredést parancsolt, Thorby megkérdezte: 
– Papi, kinek szól ez az üzenet? 
– Ha lesz alkalmad átadni, tudni fogod; nem lesz semmi kétséged. Ha nem tudod elismétel-

ni pontosan, mondd meg neki, hogy tegyen könnyű transzba; akkor eszedbe jut. 



– Kinek mondjam? 
– Neki. Felejtsd el! Aludni fogsz. Alszol – csettintett ujjával. 
Míg a lejátszó zümmögött, Thorby határozatlanul érzékelte, hogy az öreg egyszer bejött. 

Műlábát viselte és ez még álmában is meglepetésként hatott Thorbyra. Papi általában csak idebenn 
használta. Egyszer füstöt érzett és homályosan arra gondolt, hogy valami ég a konyhában, és ki kel-
lene mennie megnézni. De képtelen volt mozdulni, és az értelmetlen szavak zümmögtek a fülében. 

Hirtelen arra ébredt, hogy papinak duruzsolja vissza a megtanult leckét. 
– Jól mondtam? 
– Igen. Most aludj! Aludd át az éjszakát! 
Baslim nem volt otthon reggel. Thorby nem lepődött meg; újabban papi tettei még kiszá-

míthatatlanabbak lettek, mint általában. Megreggelizett, fogta a tálkát, és a térre indult. Gyengén 
ment az üzlet – papinak igaza volt; Thorby túl egészséges és jól táplált volt foglalkozásához képest. 
Talán meg kellene tanulni kitekerni a bokáját és a csuklóját, mint Granny, a kígyóember. Vagy ven-
ni kontaktlencséket beépített hályoggal. 

Kora délután egy be nem tervezett teherszállító ért földet a kikötőben. Thorby megkezdte a 
szokásos érdeklődést, és megtudta, hogy a Sisu szabadkereskedő hajó az, melynek Új-Finnföld a 
bejegyzett otthona, a Shiva III-on. 

Normális esetben ez egy csekély adat lett volna, amit jelentenie kell papinak. Csakhogy a 
Sisu ura Krausa kapitány, egyike annak az öt embernek, akinek egy nap át kellene adnia az üzene-
tet. 

Ez felkavarta Thorbyt. Tudta, hogy nem kell felkutatnia Krausa kapitányt – legfeljebb a tá-
voli jövőben, hiszen papi él és jól van. De papit feltétlenül érdekelheti, hogy ez a hajó megérkezett. 
Kóbor teherhajók jöttek és mentek, senki sem tudta, mikor, és néha csak néhány órát töltöttek a ki-
kötőben. 

Thorby azt mondta magának, haza kell érnie öt percen belül – és papi hálás lehet. Leg-
rosszabb esetben lehordja, amiért otthagyta a teret, de a fenébe is, hátha megtud még valamit az út-
menti pletykákból. 

Thorby távozott. 
A régi amfiteátrum romjai az új építmény külső szélének egyharmadát körülvették. Tucat-

nyi járat vezetett le a régi rabszolgabarakkokat tartalmazó labirintusba; megszámlálhatatlan alagút 
húzódott ezekből a szabálytalan járatoktól ahhoz a részhez, amit Baslim otthonaként elfoglalt. 
Thorby és mestere találomra váltogatták az útirányukat, és vigyáztak rá, hogy ne lássák meg őket 
érkezéskor vágy távozáskor. 

Most, mivel sietett, Thorby a legkőzelebbihez tartott, aztán tovább ment; egy rendőr állt 
ott. A fiú folytatta az útját, mintha a romok menti utcán lévő gyümölcsárus bódéja felé tartana. 
Megállt, és megszólította a tulajdonosnőt. 

– Szervusz, Inga. Nincs egy kellemes, túlérett dinnyéd, amit úgyis eldobnál? 
Pénzt mutatott. 
– Mit szólnál ahhoz a nagyhoz? Ha féláron adod, nem bánom, hogy ott már rothad. – Köze-

lebb hajolt. – Mi ez a forró helyzet? 
A nő szeme a járőr felé villant. 
– Tűnj el! 
– Razzia?
– Tűnj már el! 
Thorby egy érmét dobott a pultra, felkapott egy haranggyümölcsöt, és a levét-szopogatva 

elsétált. Nem sietett. 
Óvatos felderítéssel meggyőződött róla, hogy a rom csak úgy hemzseg a rendőröktől. Az 

egyik bejáratnál rongyos barlanglakók tömörültek össze a járőrök vigyázó tekintete alatt. Baslim 
szerint legalább ötszáz ember él a föld alatti romokban. Thorby nem egészen hitte el, mivel csak 
ritkán látott belépni valakit, és a neszezésüket sem hallotta odabent. Csak két arcot ismert fel a fog-
lyok közül. 

Fél óra elteltével, percről percre növekvő aggodalommal, Thorby talált egy bejáratot, amit 
a rendőrök valószínűleg nem ismertek. Fürkészte néhány percig, aztán kiugrott a bokrok fedezéké-
ből, és már lenn is volt. A szeme gyorsan hozzászokott a totális sötétséghez, s a fiú hallgatózva, 
óvatosan mozgott. A rendőrök állítólag olyan szemüveget viselnek, amivel látnak a sötétben. 
Thorby erről nem volt meggyőződve, hiszen mindig a sötétben bújt meg, ha el akarta kerülni őket. 
De nem kockáztatott. 



Valóban voltak lenn. rendőrök; hallotta kettőjüket, és meglátta őket a kézi fáklyák fényénél 
– ha a zsaruk láttak is a sötétben, ez a kettő nem viselt olyan felszerelést. Valószínűleg kutattak, s 
kábítópisztolyt tartottak a kezükben. Csakhogy ez számukra idegen terület volt, míg Thorby hazai 
pályán játszott. Szakértő barlangászként ismerte ezeket a folyosókat, mint ahogy a nyelve ismerte 
fogait; megtalálta az útját ebben a kimondott sötétségben is éveken át. 

Abban a pillanatban, amint rájött, hogy csapdába került, a rendőrök előtt haladt, hogy kiér-
jen a fáklyáik fényéből. Kikerült egy lyukat, amely a lentebbi szintre vezetett, túlment rajta, behú-
zódott égy ajtónyílásba, és várt. 

A rendőrök odaértek a lyukhoz, és a keskeny peremet méregették, amelyen Thorby olyan 
mindennapos módon ment át a sötétben. 

– Kellene egy létra. 
– Majd találunk valami lépcsőt vagy egy csúszdát.
Visszafordultak. Thorby várt, aztán visszament, és leereszkedett a lyukon. 
Néhány perc múlva már az ajtajuk közelében járt. Figyelt, hallgatózott, szimatolt, és várt, 

míg meg nem bizonyosodott róla, hogy senki sincs a közelben, aztán az ajtóhoz lopődzott, és a zár 
ujjlenyomat-érzékelője felé nyúlt. Amint hozzáért, tudta, hogy baj van. 

Az ajtó eltűnt; a helyén lyuk tátongott. 
Thorby megdermedt, erőltette minden érzékét. Idegen szagot érzett, de nem frisset, és nem 

hallott lélegzést. Valami folyadék alig hallhatóan csepegett a konyhában. 
Thorby úgy döntött, látnia kell. Hátranézett, nem látott fényt, benyúlt a kapcsolóhoz, és 

„halvány"-ra állította. 
Nem tőrtént semmi. Megpróbálta a kapcsolót minden pozícióban, de nem lett világosabb. 

Bement, kikerült valami törmeléket Baslim szobájában, tovább tapogatózott a konyhában, és gyer-
tyáért nyúlt. Nem volt ott, ahol szokott, de a keze ráakadt valamivel távolabb; a gyufát a helyén ta-
lálta, és gyertyát gyújtott. 

Romok és roncsok! 
Látszott, hogy az ismeretlen kutató nem törődött azzal, mennyi kárt okoz, pusztán a gyor-

saság és az alaposság volt a célja. Minden szekrényt, minden polcot kiforgattak, az élelmet a padló-
ra szórták. A nagy szobában a matracokat felhasogatták, a párnákat kiforgatták. Az egész vandaliz-
musnak, szükségtelen, értelmetlen rombolásnak látszott. 

Thorby szemébe szökő könnyekkel nézett körül, és álla megremegett. És amikor az ajtó kö-
zelében megtalálta a padlón papi műlábát, melynek szétzúzott tökéletes mechanikáját mintha össze-
tiporták volna, zokogásban tört ki, és le kellett tennie a gyertyát, hogy el ne ejtse. Felemelte a szét-
roncsolt lábat, ölbe vette, mint egy babát, a padlóra rogyott, és keseregve előre-hátra ringatta. 

5. fejezet 

 
Thorby a kővetkező néhány órát a sötét folyosókon töltötte feldúlt otthona közelében, az 

első elágazás mellett, ahol meghallhatja papit, ha jön vissza, és ahonnan könnyen eltűnhet, ha a 
rendőrség jelenne meg. 

Azon kapta magát, hogy elszunnyadt. Felriadt, és ügy vélte, meg kell tudnia, mennyi idő 
lehet; ügy tűnt, mintha már hetek óta virrasztott volna ott. Visszatért az otthonukba, keresett egy 
gyertyát, és meggyújtotta. De egyetlen órájukat, egy házi „örökjáró"-t összetörték. Semmi kétség, a 
radioaktív kapszula még számlálja az örökkévalóságot, de a szerkezet elnémult. Thorby ránézett, és 
kényszerítette magát, hogy gyakorlatiasan gondolkodjon. 

Ha papi szabad lenne, már hazajött volna. A rendőrség valószínűleg fogva tartja. Csak ki-
kérdezik, és szabadon engedik? 

Nem, nem valószínű. Amennyire Thorby tudta, papi sohasem vétett semmit Sargon ellen – 
de már rég rájött, hogy papi nemcsak egy ártalmatlan, vén koldus. Thorby nem tudta, miért tette 
papi azokat a dolgokat, amik nem illettek egy „ártalmatlan, vén. koldus"-hoz, de az, biztos, hogy a 
rendőrség tudta, vagy gyanította. Évente egyszer a rendőrség „megtisztította" a romokat; könnygáz-
bombákat dobáltak le a gyanúsabb lyukakon; de ez csupán annyit jelentett, hogy pár éjszakát vala-
hol máshol kellett tölteni. Azonban ez a mostani egy átfogó razzia volt. Őrizetbe akarták venni pa-
pit, és kerestek valamit. 

A sargoni rendőrség egy az igazságnál is régebbi elven működött; akiről feltételezték, hogy 



bűnös, addig vallatták, növelve a módszerek erősségét, míg nem beszélt... Oly hírhedtek voltak 
ezek a módszerek, hogy az őrizetbe vett személy többnyire vallott, mielőtt a kérdezést megkezdték 
volna. Thorby azonban biztos volt benne, hogy a rendőrség semmi olyasmit nem fog kiszedni papi-
ból, amit az öreg nem akar beismerni. 

Következésképp a vallatás hosszú ideig fog tartani. 
Talán épp ebben a percben vallatják. Thorby gyomra felkavarodott. 
Ki kell szabadítania a kezükből. 
De hogyan? Hogy támadhatná meg egy lepke a Praesidiumot? Thorby esélyei sem voltak 

sokkal jobbak. Baslim a kerületi rendőrségi barakkok mögötti szobában lehet, a jelentéktelen fog-
lyok között. Thorbyban azonban indokolatlan gyanú támadt, hogy papi nem jelentéktelen fogoly... 
amelyik esetben bárhol lehet, akár a Praesidium belsejében is. 

Elmehetne a kerületi rendőrségi irodába, és megkérdezhetné, hová vitték pártfogóját – de 
olyan nagyon tisztelte a sargoni rendőrséget, hogy ez a megoldás meg sem fordult a fejében; ha je-
lentkezne, mint egy vallatás alatt álló személy legközelebbi hozzátartozója, könnyen egy másik be-
zárt szobában találhatná magát, és kikérdezhetnék, mintegy ellenőrizve a Baslimbói kiszedett (vagy 
ki nem szedett) információk igazságát. 

Thorby nem volt gyáva, csak épp tudta, hogy késsel nem lehet vizet merni. Bármit tesz pa-
piért, azt közvetetten kell tennie. Nem követelheti a „jogait", mivel nem rendelkezik ilyesmivel; az 
ötlet eszébe sem jutott. Talán a vesztegetés – ha lenne egy zsák stelláija. Thorby alig két minimmel 
rendelkezett. Csak a szöktetés marad, és ehhez információra van szüksége. 

Erre a következtetésre jutott, amint felismerte, hogy semmi ésszerű esélye nincs annak, 
hogy a rendőrség szabadon engedné papit. Azonban arra az esetre, ha az öreg valahogy mégis haza-
térne, írt egy üzenetet, jelezve papinak, hogy másnap visszatér, és azon a polcon hagyta, amit üze-
nőnek szoktak használni. Aztán távozott. 

Éjszaka volt, amikor kidugta a fejét a föld alól. Nem tudta eldönteni, hogy fél vagy másfél 
napig tartózkodott lenn. Ez arra késztette, hogy tervet változtasson; először Ingához akart menni, a 
gyümölcsárushoz, hogy meghallgassa, ő mit tud. Most legalább nincsenek rendőrök a közelben; 
szabadon mozoghat, amíg elkerüli az éjszakai járőrt. De hová? Ki tud neki információt nyújtani? 

Thorbynak tucatnyi barátja volt, és százakat ismert látásból. Ismerőseire azonban vonatko-
zott a kijárási tilalom; csak nappal látta őket, és legtöbbjükről nem tudta, hol alszik. Azonban akadt 
egy környék, amely nem esett kijárási tilalom alá: a Joy Streetet és néhány szomszédos udvart so-
sem zárnak be. A kereskedelem nevében, és a látogató űrjárók. kedvéért, söntések, játéktermek, és 
más vendégszerető helyek azon a területen sosem zárták be ajtóikat. Egy közember, még ha felsza-
badított rabszolga is, ott eltöltheti az egész éjszakát, de nem távozhat a kijárási tilalom kezdete és 
hajnal között, különben kockáztatja, hogy elfogják. 

A kockázat nem zavarta Thorbyt; nem állt szándékában mutatkozni, és bár ott is járőröztek, 
ismerte az ottani rendőrök szokásait. Párosával jártak, a megvilágított utcákon maradtak, és csak a 
lármás törvénysértőkre csaptak le. S ez a kerület előnyös volt Thorby számára; előfordult, hogy a 
pletyka gyakran órákkal megelőzte az újságokat, s olyasmikről is értesülni lehet itt, amit a hivatalos 
hírszolgálat figyelmen kívül hagy vagy elhallgat. 

Hátha tudja valaki a Joy Streeten, mi történt papival? 
Thorby magas tetőkön mászva jutott el a környékbeli lebujba. Esőcsatornán ereszkedett le 

egy sötét udvarba, átment rajta egész a Joy Streetig, az utcai fényektől nem messze megállt, jobbra-
balra nézett, nincsenek-e rendőrök, és megpróbált felfedezni valami ismerőst. Sokan jártak arra, de 
legtöbbjük idegen volt a városban. Thorby minden tulajdonost és majdnem minden munkaadót is-
mert az utca hosszában-széltében, de nem mert besétálni egyik ivóba sem; a rendőrök karjaiba fut-
hat. Találni akart valakit, akiben megbízik, akinek inthetne, hogy jöjjön a sötét udvarba. 

Nem jöttek arra rendőrök, de baráti arcok sem – egy pillanat, ott van Singham néne. 
A Joy Streeten dolgozó számos jövendőmondó közül Singham néne volt a legjobb; sosem 

jósolt mást, mint jó szerencsét. Ha ez nem valósult meg, egyetlen ügyfél sem panaszkodott; a néne 
meleg hangja mély meggyőző erőt hordozott magában. Néhányan azt suttogták, hogy saját szeren-
cséjét segíti, és információkat nyújt a rendőrségnek, de Thorby nem hitte el, mivel papi sem. Meg-
felelő hírforrásnak tűnt, és Thorby úgy döntött, megkockáztatja, hiszen az asszony legfeljebb 
annyit mondhat a rendőrségnek, hogy a fiú él és szabad – ezt pedig úgyis tudják. 

Thorbytól jobbra, a sarkon volt a Mennyei Kikötő kabaré; néne ott terítette le szőnyegét, 
várva az esti előadás végén kitóduló ügyfelekre. 

Thorby szétnézett, és végigsietett a fal mentén majdnem a kabaréig. 



– Pszt! Néne! 
Az asszony körülnézett, ijedtnek látszott, majd arca kifejezéstelenné vált. Mozdulatlan aj-

kakkal, de elég hangosan szólalt meg ahhoz, hogy a fiú értse. 
– Kopj le, fiam! Bújj el! Megőrültél? 
– Néne... hol tartják fogva? 
– Mássz be egy lyukba, és húzd be magad után! Jutalmat tűztek ki rád! 
– Rám? Ne bolondozz, néne; ki fizetne jutalmat értem? Csak azt mondd meg, hol tartják 

fogva papit. Tudod, hol? 
– Sehol. 
– Hogyhogy „sehol"? 
– Hát nem tudod? Ó, szegény fiú! Lefejezték. 
Thorby úgy megdöbbent, hogy szólni se tudott. Bár Baslim beszélt arról az időről, amikor 

ő már halott lesz, Thorby igazából sosem hitte el; képtelen volt papit holtan elképzelni. 
Nem hallotta az asszony következő szavait, meg kellett ismételnie. 
– Zsaruk! Tűnj el! 
Thorby hátrapillantott válla fölött. Két járőr közeledett feléje – ideje távozni! Csakhogy az 

utca és a sima fal között rekedt, semmi kapualj, csak a kabaré bejárata... Ha beugrana, jelenlegi öl-
tözetében, az üzemeltetők azonnal rendőrért kiáltanának. 

De nem volt máshová menni. Thorby hátat fordított a rendőröknek, és belépett a kabaré 
^zűk előcsarnokába. Senki sem volt itt; az utolsó felvonás tartott, még a vendégfogó embert sem le-
hetett látni. Közvetlenül mellette egy létrás szék állt, a tetején egy doboz transzparens-betűkkel, 
amiket az előadások hirdetésének megváltoztatására szoktak használni. Thorby meglátta, és támadt 
egy ötlete, amitől még Baslim is büszke lett volna a tanítványára – felragadta a dobozt meg a szé-
ket, és újra kiment. 

Nem törődött a közeledő rendőrökkel, letette a létraszéket a bejárat fölé emelkedő kicsi, ki-
világított eresztető alá, és háttal a járőröknek fellépdelt rá. Ragyogó fény bontotta el testét, de feje 
és válla a fénysorok fölötti árnyékba tolult. Elkezdte módszeresen eltávolítani a főszereplő nevét al-
kotó betűket. 

A két rendőr ekkor ért mögé. Thorby megpróbált nem remegni, és egy fizetett alkalmazott 
közömbös biztosságával végezte az unalmas munkát. Hallotta, amint Singham néne megszólal. 

– Jó estét, őrmester! 
– J'estét, néne. Miféle hazugságokat hord össze ma éjszaka? 
– Hazugságok... csakugyan! Egy édes, fiatal lányt látok a jövőjében, akinek olyan kecses a 

keze, mint egy madár. Hadd nézzem a tenyerét, és talán még a nevét is kiolvasom belőle. 
– Mit szólna hozzá a feleségem? De ma éjszaka nincs időm a csevegésre, néne. – A rendőr 

a hirdetésen betűket cserélgető munkásra pillantott, és megdörzsölte az állat. – Folytatnunk kell a 
járőrözést, a vén Baslim porontyát keressük. Nem láttad valamerre? – Újra a fölötte folyó munkát 
figyelte, és szeme kitágult egy kissé. 

– Itt ülnék pletykálkodva, ha láttam volna? 
– Hm... – A társához fordult. – Roj, menj, nézz be az Ász Barlangba, és ne feledkezz meg a 

mosdóról sem. Én addig az utcán tartom a szemem. 
– Oké, őrmi. 
Az idősebb járőr a jövendőmondóhoz fordult, ahogy társa eltávozott. 
– Szomorú ez, néne. Ki hitte volna, hogy a vén Baslim Sargon ellen kémkedik nyomorék 

létére? 
– Hát igen. – Az asszony előrehajolt. – Igaz, hogy belehalt a félelembe, mielőtt lefejezték 

volna? 
– Mérget tartott készenlétben, tudta, mi következik. Meghalt, mire kihúzták az odújából. A 

kapitány dühöngött. 
– Ha már halott volt, miért fejezték le? 
– Ugyan, néne, az ítéletet végre kell hajtani, hát lefejezték. Bár ez a munka nekem nem lett 

volna ínyemre. – Az őrmester sóhajtott. – Szomorú világ ez, néne. Gondolj csak arra a szegény fiú-
ra, akit a vén gazember tévútra vezetett... a kapitány meg a parancsnok neki akarják feltenni azokat 
a kérdéseket, amiket az öregtől akartak megkérdezni. 

– Mire mennének vele? 
– Valószínűleg semmire. – A csatornamocsokban kotorászott botja végével. – De ha a kö-

lyök helyében lennék, tudva, hogy az öreg halott, már rég messze-messze járnék innen. Keresnék 



valahol egy farmert távol a várostól, egy olyat, akinek szüksége van olcsó, dolgos kézre, és nem 
foglalkozik a városi gondokkal. De mivel nem vagyok a helyében, amint a szemem elé kerül... már 
amennyiben a szemem elé kerül, azon nyomban őrizetbe veszem, és a kapitány elé kísérem. 

– Valószínűleg már egy babmezőn rejtőzik, és remeg a félelemtől. 
– Bizonyára. De még az is jobb, mint úgy járkálni, hogy nincs fej a vállán. – A rendőr őr-

mester végignézett az utcán. – Oké, Roj. Rögtön megyek. – Ahogy indult, újra Thorbyra pillantott, 
és azt mondta: – J'éccakát, néne. Ha meglátod, kiálts értünk! 

– Úgy lesz. Üdv Sargonnak.
– Üdv. 
Thorby tovább mímelte a munkát, és megpróbált uralkodni remegésén, míg a rendőr lassan 

sétált tovább. Nézők szivárogtak ki a kabaréból, néne megkezdte kántálását, ígért hírnevet, szeren-
csét és egy bepillantást a jövőbe, s mindezt egy minimért. Thorby épp le akart szállni, visszavinni a 
felszerelést a bejárathoz és eltűnni, amikor egy kéz ragadta meg a bokáját. 

– Mit művelsz? 
Thorby megdermedt, majd rájött, hogy csak a kabaré vezetője az, aki mérges, amiért elron-

tották a plakátját. Anélkül, hogy lenézett volna, így szólt: 
– Mi baj van? Azért fizetett, hogy kicseréljem ezeket a villogókat. 
– Én? 
– Hát igen, maga. Azt mondta... – Thorby lepillantott, meghökkent és kinyögte. – Maga 

nem az. 
– De még mennyire hogy nem. Gyere le onnan! 
– Nem tudok. Fogja a bokám. 
A férfi elengedte, hátralépett, és Thorby lemászott. 
– Nem tudom, micsoda hülye idióta mondhatta neked... – Elhallgatott, ahogy Thorby arca a 

világosságba ért. – Hé, ez a koldusfiú! 
Thorby futásnak eredt, a férfi utánakapott. Gyalogosok között ugrált, ahogy a „Rendőr! 

Rendőr!" kiáltás felharsant mögötte. Aztán újra a sötét udvarban volt, felmászott egy vízvezetéken, 
mintha útburkolat lenne. Meg sem állt, míg néhány tucat háztetőnyire nem ért a színhelytől. 

Leült, hátát egy kéménynek támasztotta, és amikor visszanyerte a lélegzetét, megpróbált 
gondolkodni. 

Papi meghalt. Nem kellett volna, de meghalt. A vén Poddy nem mondta volna, ha nem. tud-
ná. Akkor... akkor, papi feje ebben a percben egy karóra szúrva lóg egy oszlopon más szerencsétle-
nek feje mellett. Thorby maga elé képzelte a rettenetes képet, és magába roskadva sírni kezdett. 

Hosszú idő múlva felemelte fejét, megtörölte az arcát keze fejével, és felegyenesedett. 
Papi meghalt. Ez biztos, de most mihez kezdjen? 
Papi jól átverte őket; nem hagyta magát vallatni. Thorby keserű büszkeséget érzett. Papi 

volt az agyafúrtabb; elkapták ugyan, mégis ő nevetett utoljára. 
Nos, mihez kezdhet? 
Singham néne rejtőzésre intette. Poddy nyíltan megmondta, hogy el kell tűnnie a városból. 

Jó tanács – ha olyan magas akar maradni, mint most, jobb, ha elhagyja a várost még napkelte előtt. 
Papi azt várná tőle, hogy harcoljon, ne csak üljön nyugodtan a zsarukra várva, és most már nincs 
semmi, amit papiért tehetne, most hogy meghalt. 

– Várjunk csak! 
„Amikor meghaltam, meg kell keresned egy embert, és átadni neki egy üzenetet. Számítha-

tok rád? Nem csatangolsz el megfeledkezve róla?" 
Igen, papi, számíthatsz rám. Nem felejtettem el – át fogom adni!
Thorbynak több mint egy nap óta először jutott eszébe, miért sietett haza korábban: a Sisu 

csillaghajó a kikötőbe érkezett; parancsnoka szerepelt papi listáján. „Az elsőnek, aki feltűnik", 
mondta papi. Nem csavarogtam el, papi; majdnem, de eszembe jutott. Megteszem, megteszem!

Thorby heves sürgetéssel határozta el, hogy el fogja juttatni papi utolsó fontos üzenetét a 
címzettnek. Azt mondták papiról, hogy kém. S ha így van, majd ő befejezi a munkáját. Megteszem, 
papi. Mégis győzni fogsz. 

Thorby nem érzett lelkiismeretfurdalást a „hazaárulás" miatt, amire készült; akarata ellené-
re, rabszolgaként hajózták be, így nem érzett lojalitást Sargon iránt, és Baslim sem próbálta belén-
evelni azt. Legerősebb érzése Sargonnal kapcsolatban a vallásos félelem volt, és még ezt is elmosta 
bosszúvágyának hevessége. Nem félt sem a rendőrségtől, sem Sargontól magától; de addig minden-
képpen el kell kerülnie őket, míg nem teljesíti Baslim óhaját. Azután... Hát, ha elkapják, remélhető-



leg már sikerül átadnia az üzenetet, mire fejét veszik. 
Ha a Sisu még a kikötőben van... 
Ó, ott kell lennie! De legelőször is biztosan tudnia kell, hogy a hajó még nem ment el, az-

tán... Nem, legelőször is el kell tűnnie szem elől napkelte előtt. Most hogy a fejébe vette, hogy min-
denáron teljesíti papi utolsó akaratát, milliószor fontosabbnak tartotta, hogy elkerülje a rendőröket. 

El kell tűnnie szem elől, rá kell jönnie, hogy a Sisu még a bolygón van-e, s eljuttatni az 
üzenetet a parancsnoknak... és mindezt úgy, hogy közben a körzet összes rendőre rá vadászik... 

Talán jobb lenne eljutni valahogy a hajógyár környékére, ahol nem ismerik, beosonni, 
visszaóvakodni a hosszú belső úton a kikötőbe, és megkeresni a Sisut. Nem, ez butaság; egyszer 
már majdnem elkapták azért, mert nem ismerte a terepet. Itt legalább ismer minden épületet, és 
majdnem mindenkit. 

Segítségre lesz szüksége. Nem mehet az utcára, hogy űrjárókat állítson meg és érdeklődjön 
tőlük. Ki elég közeli barátja, hogy segítsen... kockáztatva a rendőrséggel való összeütközést? Zig-
gie? Butaság; Ziggie azonnal átadná a jutalomért, mert Ziggie két minimért még saját anyját is el-
adná – Ziggie szerint, aki nem ragadja meg azonnal a kínálkozó lehetőséget, az balek. 

Akkor pedig ki? Thorby rádöbbent, hogy a legtöbb barátja megközelítőleg vele egykorú, 
következésképp anyagilag korlátozott. Legtöbbjükről azt sem tudja, hol található éjszaka, és nappal 
sem kóborolhat az utcán, míg valamelyikük fel nem tűnik. Azok közül pedig, akik a családjukkal 
élnek, senki sem jutott az eszébe, akiben megbízhatna, és aki rávehetné a szüleit, hogy ne értesítsék 
a rendőrséget. A legtöbb becsületes polgár, akit Thorby ismer, rendkívül vigyáz rá, hogy ne üsse az 
orrát más dolgába, és igyekszik a törvény jó oldalán maradni. 

Papi valamelyik barátjára lenne szükség. 
Majdnem ugyanolyan gyorsan futott végig ezen a listán is, mint saját barátaién. A legtöbb 

esetben nem tudta megítélni, milyen mély volt a kapcsolat: testvéri vagy csak haveri. Az egyetlen 
elérhető barát, aki talán segíthet, Shaum mama. Egyszer már elbújtatta és befogadta őket, amikor a 
rendőrök könnygázzal űzték ki a. koldusokat barlangjukból, és mindig volt egy kedves szava vagy 
egy pohár üdítője Thorby számára. 

A fiú sóhajtott és indult; lassan virradt. 
Shaum mama háza kocsma és fogadó is volt egyben a Joy Street másik oldalán, a kikötő le-

génységi kapujának közelében. Fél órával később, számos tető leküzdése után, miután kétszer is le 
kellett másznia hátsó udvarokba, és egyszer átszaladnia a kivilágított utcán, Thorby eljutott a kisze-
melt ház tetejére, s leereszkedett az udvarba. Nem mert besétálni az ajtón; túl sok tanú van ott, aki 
arra kényszeríthetné a fogadósnőt, hogy hívja a járőrt. Épp meg akart próbálkozni a hátsó bejárat-
tal, amikor hirtelen rájött, hogy túl sok hangot hall a konyhából. Sietve a szemetes kukák közé hú-
zódott, aztán visszairamodott a tetőre. 

Ám mire elért idáig, már majdnem felkelt a nap; megtalálta a szokásos feljárót, de az is ki-
derült, hogy a padlásajtó zára szilárdabb, semhogy puszta kézzel felfeszítse. 

Hátrébb ment, és azt latolgatta, hogy lemászik, és mégis csak a hátsó ajtóval próbálkozik; 
már majdnem megvirradt, és sürgősen fedezék után kellett néznie. S ekkor váratlanul felfedezte a 
manzárdszoba szellőzőnyílásait, egyet-egyet mindkét oldalon. Alig vállszélességűek voltak, és ma-
gasságuk talán mellvastagságú – de befelé vezettek. 

Deszkák védték a nyílásokat, de néhány karcolás árán pár perc múlva sikerült az egyiket 
berúgnia. Lábbal előre megpróbálta magát átgyömöszölni a keskeny résen, és becsusszanni a lyuk-
ba. A derekáig sikerült, de ott rongya beleakadt a letört deszka szélébe, és beszorult, mint egy dugó, 
alteste a házon belül, melle, feje ég karja pedig kifelé meredtek, akár egy vízköpőnek. Mozdulni 
sem bírt, és az ég egyre világosodott. 

Nagyot rúgott, és puszta akaraterőből nagyot rántott magán; a ruha szétszakadt, a fiú bezu-
hant, és majdnem elájult, úgy beverte a fejét. Visszatartott lélegzettel, csendben feküdt, majd vala-
hogy visszanyomta a deszkát a helyére. Tolvajok behatolására már nem alkalmas ugyan, de megté-
vesztheti azt, aki három emelettel lentebbről néz fel. És csak most döbbent rá, milyen kevés hiány-
zott, hogy lezuhanjon három emeletnyi magasból. 

A manzárdszoba alig méternyi magas volt. Thorby négykézláb kutatott csapóajtó után, 
amin fel lehet jutni belülről. Eleinte nem találta, és nem volt benne biztos, van-e egyáltalán – tudta, 
hogy néhány házon van, de nem sokat tudott a házakról; nem sokat lakott bennük. 

Addig nem találta meg a lejáratot, amíg a szellőzőnyílásokon betűző napfény meg nem vi-
lágította. Ott volt közvetlenül a lába előtt, az utca felőli oldalon. 

És alulról reteszelték be. 



De nem volt olyan vaskos, mint a tetőre vezető ajtó. Körülnézett, talált egy eldobott vasru-
dat, és befeszítette a fa alá. Egy idő múlva sikerült kilazítania egy görcsöt, abbahagyta az erőlkö-
dést, és lenézett a lyukon. 

Egy szobát látott; s abban egy ágyat, amelyben feküdt valaki. 
Thorby úgy döntött, nem várhat jobb szerencsére; csak egyetlen embert kell meggyőznie, 

hogy keresse meg neki Shaum mamát, és ne csapjon lármát. Felemelte a fejét, mutatóujját keresz-
tüldugta a lyukon, és tapogatózott; megtalálta a pántot, és kész örömest beletörte a körmét, hogy ki-
lazítsa a reteszt. Csendesen felemelte a csapóajtót. 

Az ágyban fekvő alak meg sem moccant. 
Thorby leereszkedett, és ujjaival a nyílás szélébe kapaszkodva lógott,, majd elengedte, és 

olyan nesztelenül huppant le a padlóra, ahogy csak bírt. 
Az ágyon fekvő illető felült, és egy pisztolyt fogott rá. 
– Elég sokáig tartott – mondta. – Már egy órája hallom, mit művelsz. 
– Shaum mama! Ne lőj! 
Az asszony előrehajolt, és közelebbről megnézte. 
– Baslim kölyke! – A fejét rázta. – Benne vagy a pácban, fiú... és forróbb vagy, mint a tűz 

egy szalmazsákban. Mi hozott ide? 
– Nem tudtam máshová menni. 
Az asszony összevonta a szemöldökét. 
– Szívesebben vennék inkább egy fertőző kelést, mintsem hogy téged babusgassalak. – Le-

szállt az ágyról, meztelen talpa a padlóhoz csapódott. Kinézett az ablakon. – Zsaruk itt, zsaruk ott, 
zsaruk ellenőriznek minden kapualjat az utcán háromszor is egy éjszaka, és elriasztják a vendégei-
met... Fiú, nagyobb felhajtást rendeznek miattad, mint amit a gyári sztrájkok óta láttam. Miért nem 
tetted meg nekem azt a szívességet, hogy a karjukba fuss? 

– Nem bújtatsz el, mama? 
– Ki mondta, hogy nem? Nem változtatok a szokásaimon, és én még soha senkit nem ad-

tam fel. De nem őrülök valami nagyon. – Dühösen förmedt rá. – Mikor ettél utoljára? 
– Hát, nem is tudom. 
– Összeütök neked valamit. Nem hinném, hogy tudsz érte fizetni. – Élesen nézett rá. 
– Nem vagyok éhes. A Sisu a kikötőben van még, Shaum mama? 
– Mi? Mit tudom én? De igen; ott van... pár fiú benézett kora reggel. Miért? 
– El kell juttatnom egy üzenetet a parancsnokának. Beszélnem kell vele, feltétlen kell! 
Az asszony felnyögött elkeseredésében. 
– Felébresztesz egy tisztességes, dolgozó nőt éjszakai álmából, a nyakába varrod magad, 

veszélybe sodrod az életét, a fél karját és az engedélyét. Csupa kosz vagy, vérzik a lábod, és biztos 
vagyok benne, hogy a tiszta törölközőimet fogod használni, és nem téríted meg a mosás költségeit. 
Nem ettél, és nem is tudod kifizetni a betevődet... és most csak még tovább tetézed azzal a bajt, 
hogy rá akarsz venni, hogy a küldöncöd legyek! 

– Nem számít, hogy piszkos vagyok-e vagy sem. Beszélnem kell Krausa kapitánnyal! 
– Ne parancsolgass nekem a saját hálószobámban! Nyurga vagy, neveletlen, és nem sok po-

font kaphattál, ha jól ismerem azt a csirkefogót, akivel éltél. Meg kell várnod, míg feltűnik valami 
legény a Sisuról, akivel üzenni tudok a kapitánynak. – Az ajtó felé fordult. – A kannában van víz, 
törölköző az állványon. Megmosakodhatnál. – Kiment. 

A mosakodás jólesett, és Thorby az öltözőasztalon lelt vérzésgátló porral beszórta a sebeit 
is. Az asszony hamarosan visszatért, szelt két karéj kenyeret, kiadós hússzeletet rakott közé, letette 
a fiú elé egy csupor tejjel, és szó nélkül távozott. Thorby nem hitte, hogy képes lesz enni papi halá-
la miatt, de rájött, hogy mégis képes – már akkor elmúlt az idegessége, amikor megpillantotta Sha-
um mamát. 

Az asszony visszatért. 
– Nyeld le az utolsó falatot, és befelé! Azt mondják, átkutatnak minden házat. 
– Mi? Elmegyek, megpróbálok elszaladni. 
– Hallgass, és tedd, amit mondtam! Befelé! 
– Hová be? 
– Oda – mutatta a nő. 
– Abba? – Egy beépített ablak alatti láda állt az egyik sarokban; egyáltalán nem látszott al-

kalmasnak, mert bár olyan széles volt, mint egy ember, de alig harmad olyan hosszú. – Nem hi-
szem, hogy össze bírom húzni magam olyan kicsire. 



– És a zsaruk is pont így fogják gondolni. Siess! – Felnyitotta a fedelet, kinyalábolt egy ha-
lom ruhát, felemelte a doboz szemközti részét a szomszédos szoba falánál, mintha egy ablakszárny 
lenne, és egy lyuk tárult fel, ami áthaladt a falon. – Dugd át a lábod... és azt ne hidd, hogy te vagy 
az egyetlen, akinek csendben kell maradnia. 

Thorby bekászálódott a dobozba, keresztülcsúsztatta lábát a lyukon, és hátradőlt; amikor a 
fedél lezárul, néhány centire lesz az arcától. Shaum mama ruhákat rakott rá, ezzel letakarta. 

– Jó így? 
– Igen. Shaum mama! Papi tényleg meghalt? 
– Igen, fiacskám – mondta az asszony szinte gyengéden. – Nagy kár érte! 
– Biztos vagy benne? 
– Én sem akartam elhinni, hiszen ismertem jól. Így hát elmentem az oszlophoz megnézni. 

Ott van. De annyit mondhatok, fiacskám, hogy mosoly ül az arcán, mintha túljárt volna az eszü-
kön... és úgy is tőrtént. Ezek nem örülnek neki, ha valaki nem várja be, míg vallatni kezdik. – Újra 
sóhajtott. – Most sírj, ha akarsz, de csendben. Ha hangokat hallasz, még a lélegzeted is tartsd 
vissza! 

A fedél lezárult. Thorby kíváncsi volt, tud-e lélegezni egyáltalán, de kiderült, hogy valahol 
szellőző nyílások lehetnek; a levegő áporodott volt, de elviselhető. Elfordította a fejét, hogy lerázza 
az orráról a rajta heverő ruhát. 

Aztán sírt, majd elaludt. 
Hangokra és léptekre ébredt, és épp időben jutott eszébe, hol van, mielőtt felült volna. A fe-

dél felnyílt, majd lecsapódott az arca fölött, s füle csengeni kezdett. Férfihang hallatszott. 
– Nincs ebben a szobában semmi, őrmester. 
– Majd kiderül. – Thorby Poddy hangját ismerte fel. – Még nem nézted azt a fenti csapóaj-

tót. Hozd a létrát! 
– Nincs ott fenn semmi – hallatszott Shaum mama hangja – csak a légtér, őrmester úr. 
– Azt mondtam, majd kiderül. – Néhány perc múlva hozzátette. – Add csak ide azt a fák-

lyát! Hm... igaza van, Shaum mama... de járt itt valaki. 
– Micsoda? 
– Az egyik deszkát betörték, és a port felkavarták. Úgy néz ki, hogy ott jutott be, lejött a 

hálószobájába, és kiment. 
– Szent isten! Saját ágyamban ölhettek volna még! Ezt nevezi maga rendőri védelemnek? 
– Nem esett bántódása. De jobb lesz, ha berakatja azt a deszkát, vagy számíthat rá, hogy kí-

gyók meg hasonlók másznak be! – Elhallgatott. – Azt hiszem, a kölyök megpróbált a környéken el-
bújni, de valószínűleg túl melegnek találta a helyzetet, és visszament a romok közé. Ha így van, 
semmi kétség, kifüstöljük, mielőtt lenyugszik a nap. 

– Maga szerint biztonságban hálhatok az ágyamban? 
– Nem foglalkozik az egy ilyen vén satrafával. 
– Micsoda undok alak maga! Én meg épp most akartam megkínálni egy korty borral, ami-

vel lemoshatná a port a gigájáról. 
– Tényleg? Akkor gyerünk a konyhába, majd ott megbeszéljük! Lehet, hogy nincs is iga-

zam. – Thorby hallotta, mint távoznak, hallotta, ahogy elveszik a létrát. Végre levegőt mert venni. 
Később az asszony zsémbelődve visszajött, és felnyitotta a fedelet. 
– Kinyújtóztathatod a lábad. De légy készen, hogy azonnal visszabújj! Másfél litert ittak 

meg a legjobb boromból! Ezek a rendőrök! 

6. fejezet 

A Sisu parancsnoka még aznap este feltűnt. Krausa kapitány magas, szőke, markáns férfi 
volt komor ráncokkal, zord ajkaival, mint aki hozzászokott a tekintélyhez és a felelősséghez. Hara-
gudott magára és mindenki másra, amiért hagyta magát elcsalni a munkájából valami hülyeség mi-
att. Lekezelően méregette Thorbyt. 

– Ezen illető jelezte, sürgős megbeszélnivaló van velem? 
A kapitány a Kilenc Világ kereskedőnyelvét beszélte, egy eltorzult sargoni idiómát, ragok 

használata nélkül, a legalapvetőbb nyelvtannal. Thorby mégis megértette. 
– Ha ön Krausa kapitány, üzenetem van a számára, nemes uram. 



– Ne szólíts nemes úrnak; Krausa kapitány vagyok, érted? 
– Igen, nemes... Igen, kapitány. 
– Ha üzeneted van, add át! 
– Igen, kapitány. – Thorby idézni kezdte a memorizált üzenetet finn nyelven Krausának: – 

„Fjalar Krausa kapitánynak, a Sisu csillaghajó urának Csonka Baslimtól: Üdvözöllek, kedves bará-
tom! Üdvözlöm a családod, klánod és rokonságod, is legmélyebb hódolatom nagyrabecsült anyád-
nak. Örökbefogadott fiam száján beszélek hozzád. Ő nem tud finnül; tehát én szólok hozzád. Ami-
kor ezt az üzenetet hallod, én már nem élek..." 

Krausa a beszéd elején mosolyogni kezdett; most felkiáltott. Thorby abbahagyta. 
– Mit mond? – szólt közbe Shaum mama. – Miféle nyelv ez? 
Krausa leintette. 
– Az én anyanyelvem. Igaz, amit a fiú mond? 
– Hogy igaz-e? Honnan tudnám? Nem értem ezt a zagyvaságot. 
– Ó... bocsánat, bocsánat! Azt mondja, hogy egy öreg koldus, aki a tér környékén szokott 

őgyelegni... aki Baslimnak nevezte magát... meghalt. Igaz ez?
– Hogy mi? Hát igen, igaz. Megmondhattam volna, ha sejtem, hogy érdekli. Mindenki tud-

ja. 
– Rajtam kívül mindenki. Mi történt vele? 
– Lefejezték. 
– Lefejezték? Miért?
Az asszony vállat vont. 
– Honnan tudhatnám? Azt mondják, meghalt vagy megmérgezte magát, vagy hasonló, mi-

előtt kivallathatták volna... így hát honnan tudhatnám? Én csak egy szegény vénasszony vagyok, 
aki megpróbál becsületesen élni, miközben az árak napról napra magasabbra emelkednek. A sargo-
ni rendőrség nem avat a bizalmába. 

– De ha... Nem érdekes. Szóval sikerült kijátszania őket? Ez rávall. – Thorbyhoz fordult. – 
Folytasd! Fejezd be az üzenetet! 

Thorby elvesztette a fonalat, elölről kellett kezdenie. Krausa türelmetlenül hallgatta, míg 
odáig jutott, hogy: 

– „...én már nem élek. A fiam az egyetlen, aki miatt aggódom; gondjaidra bízom. Arra kér-
lek, gondozd és neveld őt helyettem. Ha lesz rá lehetőséged, kérlek, add át a Hegemóniái Űrgárda 
bármely hajóparancsnokának azzal, hogy ő a Hegemónia egy bajba jutott polgára, akit megillet, 
hogy segítsenek megkeresni a családját. Ha ők nekigyürkőznek, képesek megállapítani a kilétét, és 
visszaadhatják a rokonainak. Minden mást a te jó ítélőképességedre bízok. Lelkére kötöttem, hogy 
engedelmeskedjen neked, és úgy hiszem, megteszi; jó fiú, korához és tapasztalatához mérten, és 
nyugodt szívvel bízom rád. Most mennem kell. Életem hosszú volt és tartalmas; elégedett vagyok. 
Isten veled!" 

A kapitány az ajkát rágta, és arca meg-megrándult, mint azé a felnőtté, aki elszokott már a 
sírástól. 

– Elég érhető. Nos, fiacskám, készen állsz? 
– Tessék? 
– Velem jössz. Vagy Baslim nem mondta neked? 
– Nem, uram. De azt mondta, hogy engedelmeskedjek, bármit mond is. Menjek önnel? 
– Igen. Mikorra készülsz el?
Thorby nyelt egyet. 
– Máris kész vagyok, uram. 
– Akkor gyerünk! Mielőbb vissza kell mennem a hajómra. – Tetőtől talpig végigmérte 

Thorbyt. – Shaum mama, nem lehetne valami tisztességes ruhát adni neki? Ebben az idegenszerű 
öltözetben nem jöhet a fedélzetre. Á, nem érdekes; van egy készruha-kereskedés az utcán; majd ve-
szek neki valamit.

Az asszony növekvő megrökönyödéssel figyelte. 
– A hajójára akarja vinni? 
– Van valami ellenvetése? 
– Hogy? Nekem semmi... ha magát nem érdekli, hogy a fiút kínpadra vetik, ha elkapják. 
– Hogy érti ezt? 
– Megőrült? Hat zsaru mászkál az utca és a kikötő között... és mindegyikük szívesen szert 

tenne a fiú fejére kitűzött jutalomra. 



– Úgy érti, körözik? 
– Mit gondol, miért rejtegettem saját hálószobámban? Az egész várost tűvé teszik érte. 
– De miért? 
– Megint csak azt mondhatom, honnan tudhatnám? Ez a helyzet. 
– Nem gondolhatja komolyan, hogy egy ilyen fiatal kölyök eleget tudhat arról, mit művelt 

Baslim, és hogy megéri... 
– Ne beszéljünk róla, mit tett Baslim! Én Sargon hűséges alattvalója vagyok... és semmi 

kedvem egy fejjel rövidebbnek lenni. Azt mondja, a hajójára akarja vinni a fiút. Azt mondom, 
nagyszerű! Boldog leszek, hogy megszabadulok egy gondtól. De hogyan? 

Krausa a kezét tördelte. 
– Azt hittem – mondta lassan –, annyi az egész, hogy keresztülsétálunk a kapun, és kifizet-

jük az emigrációs adót. 
– Egyáltalán nem ilyen egyszerű. Van arra valamilyen mód, hogy a fedélzetre juttassa anél-

kül, hogy átlépné vele a kaput? 
Krausa kapitány gondterheltnek tűnt. 
– Itt olyan szigorúan veszik a csempészést, hogy akit elkapnak, elkobozzák a hajóját. Arra 

kér, hogy kockáztassam a hajómat... saját magamat... és a teljes legénységemet? 
– Nem kérem én magától, hogy bármit is kockáztasson. Csak magam miatt aggódom. Csak 

kitálaltam, ahogy van. Ha engem kérdez, azt mondanám, bolond lenne megkísérelni. 
– Krausa kapitány... – szólalt meg Thorby. 
– Na? Mi baj, fiacskám? 
– Papi azt mondta, tegyem, ahogy maga mondja... de nem hinném, hogy úgy gondolta, 

hogy maga a nyakát kockáztassa miattam. – Nyelt egyet. – Elboldogulok magam is. 
Krausa kapitány türelmetlenül legyintett. 
– Nem, nem – mondta harsányan. – Baslim így akarta... és a tartozást illik megfizetni. A 

tartozást mindig meg szokták fizetni! 
– Nem értem. 
– Nem is kell. Baslim azt akarta, hogy magammal vigyelek, és úgy is lesz. – Shaum mamá-

hoz fordult. – Az a kérdés, hogyan? Nincs valami ötlete? 
– Hm... talán. Gyerünk, beszéljük meg! – Megfordult. – Bújj vissza a rejtekhelyedre, 

Thorby, és légy óvatos! Ki kell mennem egy kis időre. 
 

Nem sokkal a kijárási tilalom kezdete előtt egy tágas gyaloghintó hagyta el a Joy Streetet. 
Egy járőr megállította, és a felszólításra Shaum mama dugta ki a fejét. A rendőr meglepődött. 

– Elmégy, mama? Akkor ki törődik a vendégeiddel? 
– Muránál a kulcs – felelte. – De ha valaki rajta tartaná a szemét, megköszönném. Mura 

még nem elég határozott. 
Valamit a rendőr kezébe csúsztatott, és az eltüntette. 
– Úgy lesz. Távol leszel egész éjszaka? 
– Remélem, nem. Lehet, hogy jó lenne egy útvonalengedély, nem gondolja? Szeretném, h? 

nem lenne gond hazafeléjövet, amikor végeztem az üzlettel. 
– Hát igen, egy kicsit szigorúan veszik mostanában az útvonalengedélyeket. 
– Még mindig a koldusfiút keresik? 
– Az igazat megvallva, igen. De meg fogjuk találni. Ha vidékre szökött, ki fogják éheztetni; 

ha még a városban van; a kezünkbe kerül. 
– Nem hinném, hogy pont nálam fog menedéket keresni. Nem adna esetleg egy apró enge-

délyt egy vénasszonynak, aki személyesen kénytelen intézni az üzleti ügyeit? – Az ajtón pihenő ke-
zéből egy bankjegy csücske kandikált ki. A rendőr meglátta, és körülnézett. 

– Éjfélig megfelel? 
– Bőségesen, azt hiszem. 
A férfi elővette a füzetét, és írni kezdett, kitépte a nyomtatványt, és az asszony felé nyújtot-

ta. Az elvette, és a pénz eltűnt a kezéből. 
– Ne lépje túl az éjfélt! 
– Remélem, jóval korábban megjövök. 
A rendőr benézett a gyaloghintóba, majd a kíséretet vette szemügyre. A négy hordozó türel-

mesen álldogált, nem szóltak semmit – s ez nem is meglepő, hiszen nincs nyelvük. 



– Zenit Garázs? – kérdezte a rendőr. 
– Aha. Mindig onnan bérelek hintót. 
– Ismerősek. Jól összeválogatták őket. 
– Nézze csak meg jól őket! Nem a koldusfiú valamelyikük? 
– Ezek a nagy szőrös barmok? Ezekkel, nem lesz gondja, mama. 
– Üdv, Shol. 
A gyaloghintó meglódult, és elügetett. Ahogy megkerültek egy sarkot, az asszony lelassí-

totta őket normál menetre, és minden függönyt elhúzott. Majd megpaskolta a körülötte heverő ván-
kosokat. 

– Jól vagy? 
– Szétlapultam – válaszolt egy erőtlen hang. 
– Jobb szétlapulni, mint lefejeződni. De most enyhítek a helyzeteden. Jó csontos az olda-

lad. 
A következő mérföldön azzal volt elfoglalva, hogy ruházatát átalakítsa, és drágaköveket 

rakjon magára. Lefátyolozta az arcát, csak élénk, fekete szeme látszott. Amikor végzett, kidugta a 
fejét, és utasításokat adott a főhordozónak; a gyaloghintó meglódult az űrkikötő felé. Mire elérték a 
magas, bevehetetlen kerítés mellett haladó utat, már majdnem besötétedett. 

Az űrjárók számára fenntartott kapu a Joy Street végében van, az utasok számára fenntar-
tott kapu pedig onnan keletre, az emigrációszabályzó épületben. Azon túl, a raktári terület felől ta-
lálható a Kereskedő-kapu... a teher- és átmenő forgalom számára. Mérföldekkel arrébb sorakoznak 
a hajógyári kapuk. Azonban a hajógyár és a Kereskedő-kapu között van egy kis kapu, melyet azon 
nemesek számára tartanak fenn, akik elég gazdagok ahhoz, hogy űrjachtot birtokoljanak. 

A gyaloghintó a Kereskedő-kapu közelében ért az űrkikötő kerítéséhez, befordult, és a kerí-
tés mentén a kapu felé haladt. A Kereskedő-kapu valójában több kapuból áll; mindegyik a sorom-
pón átvezető rakodódokkal, amire a raktári targonca feltolat, lerakodik, a sargoni felügyelők lemá-
zsálják, lemérik, osztályozzák, megdöfködik, felnyitják és átvilágítják az árut, mielőtt az átsiklik az 
űrkikötő felőli oldalon várakozó targoncákba, amik a hatalmas hajókhoz szállítják. 

Az éjszakai hármas dokk sorompója nyitva állt; a Sisu szabadkereskedő hajó épp most fe-
jezte be a rakodást. Gazdája árgus szemekkel figyelte a munkát, a felügyelőkkel vitatkozott, és az 
ősrégi módszerrel sürgette tevékenységüket. Egy fiatal hajóstiszt segédkezett neki, aki jegyzet-
tömbbel és ceruzával végezte az elszámolást. 

A gyaloghintó várakozó targoncák közt kanyargóit, és közel ment a dokkhoz. A Sisu gazdá-
ja felnézett, amikor a lefátyolozott hölgy kitekintett járművéből a nyüzsgésre. Órájára pillantott, és 
így szólt a fiatal tiszthez: 

– Még egy rakomány hátra van, Jan. Te viszed be a megrakott targoncákat, én majd elme-
gyek az utolsóval. 

– Igenis, uram. – A fiatalember felkapaszkodott a targonca végébe, és szólt a sofőrnek, 
hogy induljanak. Egy üres targonca sorolt a helyére. A rakodás gyorsabban haladt, hogy a hajó gaz-
dája most kevesebbet vitatkozott a felügyelőkkel. De még mindig nem volt elégedett, és sürgette 
őket, hogy fejezzék már be. A főrakodó megsértődött, de a kapitány némi pénzzel kiengesztelte, az-
tán újra az órájára pillantott, és így szólt: 

– Van idő. Nem szeretném, ha ezek a ládák szétesnének, mielőtt a hajóra érnek; az anyag 
pénzbe kerül. Tehát csak gondosan! 

A gyaloghintó a kerítés mentén haladt. Hamarosan sötétedett; a lefátyolozott hölgy karórája 
világító számlapjára nézett, és ügetésre szólította cipelőit. Végül a nemesek számára fenntartott ka-
puhoz értek. A lefátyolozott hölgy kihajolt. 

– Nyissák fel! – parancsolta. 
Két őr állt a kapunál, egyikük egy kis őrszobában, a másik odakinn őgyelgett. A kinti kinyi-

totta a kaput, de eléjük tartotta a botját, amikor a gyaloghintó át akart haladni. A hordozók megáll-
tak, letették a hintót a földre, a jobb kéz felőli ajtóval a kapu felé. 

– El az útból, hé! – szólt ki a lefátyolozott hölgy. – Lord Marlin jachtjához megyek. 
Az őr habozva állta el az utat. 
– Van áthaladási engedélye, hölgyem? 
– Bolond vagy? 
– Ha nincs engedélye, hölgyem – mondta lassan a fickó –, talán javasolna valami megol-

dást, hogyan győzhetne meg bennünket, hogy a méltóságos Lord Marlin valóban várja. 
A fátyolozott hölgy arca nem látszott, csak a hangja hallatszott a sötétből. Az őrben volt 



annyi lovagiasság, hogy ne világítsa meg az arcát; gyakran volt dolga nemesekkel és gazdagokkal. 
Ám a hang mérgessé vált, dúlt-fúlt. 

– Ha ragaszkodsz ehhez az ostobasághoz, hívd fel a lordomat a jachtján! Telefonálj neki... 
Remélem, sikerül megörvendeztetned! 

– Baj van, Sean? – szólt ki a másik őr a szobából. 
– Ó, nem. – Suttogva megtárgyalták. A fiatalabb bement telefonálni Lord Marlin jachtjára, 

míg a másik kint várakozott. 
Úgy tűnt, a hölgynek azonban elege lett a sok ostobaságból, amit el kellett viselnie. A hintó 

ajtaja kivágódott, a hölgy kipattant, beviharzott az őrszobára a kinti ijedt őrrel a nyomában. A tele-
fonáló félbehagyta a tárcsázást, felnézett... és majdnem rosszul lett. Ez még súlyosabb volt, mint 
gondolta. Nem egy gardedámjától megszökött, könnyelmű, fiatal leányzó rontott be, hanem valami 
főrend feldühödött özvegye, aki elég befolyással rendelkezhet ahhoz, hogy közmunkára vagy még 
rosszabb sorsra juttathasson valakit... ha eléggé felingerlik. A rendőr tátott szájjal hallgatta a trágár 
szitkokat, melyek túltettek mindazokon, amit kénytelen volt elviselni a hosszú évek alatt, mióta a 
kapun áthaladó urakat és hölgyeket ellenőrizte.

Míg Shaum mama mindkét őr osztatlan figyelmét élvezte gazdag szókincsével, egy alak 
surrant ki a gyaloghintóból, átsiklott a kapun, és tovább lopódzott, míg bele nem veszett a homály-
ba. Thorby futás közben szinte várta, mikor rántja össze belsejét a kábítópisztoly lövedékének ége-
tő csípése, s az utat figyelte, ami jobb kéz felől keresztezte ezt az utat. Amikor az elágazáshoz ért, 
hasra vetette magát, és zihálva feküdt. 

Közben a kapunál Shaum mama egy pillanatra elhallgatott, hogy levegőt vegyen. 
– Hölgyem – mondta az egyik őr engesztelően –, ha megvárná, míg befejezzük a hívást... 
– Felejtsd el! Nem... jegyezd meg jól! Mert holnap Lord Marlin úgyis eszedbe juttatja. – 

Visszamasírozott a gyaloghintóba. 
– Kérem, hölgyem! 
Nem foglalkozott velük. Élesen odaszólt a rabszolgáknak, azok felemelték a hordszéket, és 

ügetni kezdtek kifelé. Az egyik őr a derékszíja felé kapott, mintha valami baljós tettre készülne. De 
mégsem vonta elő fegyverét. Akárhogy legyen is, nem kockáztathatta meg, hogy lelője a hölgy 
egyik szolgáját, bármi volt is a szándéka. 

És mindent összevetve a nő nem cselekedett semmi szabályelleneset. 
Amikor a Sisu ura végül jóváhagyta az utolsó targonca rakományát, felmászott a tetejére, 

intett a sofőrnek, hogy induljon, majd előrement, és megkopogtatta a vezetőfülke hátsóablakát. 
– Hé, te! 
– Igen, kapitány úr? – A sofőr hangja alig hallatszott. 
– Stoptábla van, ahol ez az út belefut a hajóhoz vivő útba. Úgy vettem észre, ti nem sokat 

foglalkoztok vele. 
– Azzal? Azon az úton sosincs forgalom. Csak azért kell megállni, mert azt az utat a neme-

sek használják. 
– Épp erre gondolok. Még feltűnik valamelyikük, és kénytelen leszek lekésni a felszállási 

időt, ha véletlenül összekoccanunk. Itt tarthatnak néhány hétig. Tehát állj meg, ahogy kell, megér-
tetted? 

– Ahogy kívánja, kapitány űr. Maga fizeti a fuvart. 
– Pontosan. – Egy félstelláros bankjegyet csúsztatott be a nyíláson. 
Miközben a targonca lassított, Krausa visszamászott a raktér végébe. Amikor megálltak, le-

nyúlt, és felrántotta Thorbyt. 
– Csend! 
Thorby remegve bólintott. Krausa szerszámokat vett elő a zsebéből, és nekiesett az egyik 

ládának. Rövidesen felnyitotta, lefejtette a csomagolóvásznat, és elkezdte kiszórni belőle a sok 
bolygón megfizethetetlennek számító vergaleveleket. Hamarosan nagy lyuk keletkezett a láda tar-
talmában, és vagy ötvenkilónyi értékes levél hevert szerteszét a mezőn. 

– Bújj be! 
Thorby bemászott az üregbe, és összehúzta magát. Krausa ráhúzta a csomagolóvásznat, 

összevarrta, helyükre erősítette a léceket, végül leszíjazta és lepecsételte a felügyelők által használt 
pecsét jó utánzatával – amit a hajójában készíttetett. Felegyenesedett, és letörölte az arcáról az iz-
zadságot. A targonca befordult a Sisu rakodókörzetébe. 

Személyesen ellenőrizte a rakodás befejeztét, a sargoni területi felügyelővel az oldalán, és 
kipipálta az összes ládát, az összes, bálát, és az összes kartont, amit az emelőszerkezetbe raktak. 



Aztán Krausa illő módon megköszönte a felügyelőnek a közreműködést, és az emelőszerkezeten 
ment fel, nem az utasfelvonón. Mivel ember is utazott rajta, a darukezelő a szokásosnál nagyobb 
gonddal tette le a terhet. A raktér majdnem megtelt, és minden készen állt a felszállásra és a térug-
rásra; nagyon csekély belmagasság maradt üres. A legénység elkezdte leszedni a ládákat az emelő-
szerkezetről, és még a kapitány is segített, legalább egy láda erejéig. Amint mindent leszedtek, be-
zárták a raktér ajtaját, és megkezdték a légtelenítést. Krausa kapitány újra a zsebébe nyúlt szerszá-
mokért, és bontani kezdte az egyik ládát. 

Két órával később Shaum mama a hálószobája ablakánál állt, és az űrkikötőt leste. Órájára 
pillantott. Zöld röppentyű emelkedett fel az irányítótoronyból; másodpercekkel később fehér fény-
oszlop kúszott fel az égre. Amikor a robaj elhatolt hozzá, az asszony komoran elmosolyodott, és le-
ment a lépcsőn, hogy felügyeljen az üzletére – Mura nem igazán bírt vele egyedül. 
 

7. fejezet 
 

Az első néhány millió kilométeren belül Thorby szentül meg volt győződve róla, hogy 
helytelenül cselekedett. 

Elájult a vergalevelek illatától, és egy kicsi, egyágyas kabinban ébredt. Fájdalmas ébredés 
volt; mert bár a Sisun egy g-s gravitációs mező uralkodott az űrugrás alatt, szervezete érzékelte a 
csekély eltérést Jubbul felszíni gravitációjától, meg a mesterséges és a természetes mező közötti je-
lentősebb eltérést. Úgy érezte, mintha egy rabszolgaszállító hajó rakterében volna, és hosszú idő 
óta először újra lidércnyomás gyötörte. 

Fáradt, gőzös agyának hosszú időbe került, hogy kilábaljon a rémületből. 
Végül magához tért, tudatára ébredt körülményeinek, és kikövetkeztette, hogy a Sisu fedél-

zetén lehet, biztonságban. Megkönnyebbülést érzett, és növekvő izgatottságot, mivel most utazott 
életében először űrhajón nem rabszolgaként. Baslim miatti bánkódását elnyomta a változás izgal-
ma. Körülnézett. 

A fülke kocka alakú volt, alig fél méterrel magasabb és szélesebb, mint amilyen magas ő. 
Thorby valami polcon hevert, amely a fél szobát kitöltötte, és egy furcsa, gyönyörűségesen puha 
matrac volt alatta, meleg, ruganyos és sima anyagból. Nyújtózkodott, ásított, és meglepődve gon-
dolt arra, hogy a kereskedők ilyen luxusban élnek. Aztán lenyújtotta a lábát, és talpra állt. 

Az ágy nesztelenül felcsapódott, és belesimult az oldalfalba. Thorby nem bírta megfejteni, 
hogyan nyithatná le újra. Hamarosan feladta a próbálkozást. Most nem volt szüksége ágyra; körül 
akart nézni. 

Ébredésekor a mennyezet halványan világított. Amikor felkelt, a fény felragyogott, és úgy 
is maradt. Azonban a fény sem mutatta, merre található az ajtó. Három oldalon függőleges fémpa-
nelek húzódtak, melyek bármelyike lehetett ajtó, attól eltekintve, hogy sehol sem látszott ujjnyílás, 
kilincs, vagy egyéb ismerős jel. 

Thorby fontolóra vette azt a lehetőséget, hogy bezárták, de nem aggódott. Barlangban élt, a 
téren dolgozott, nem kínozta sem klausztrofóbia, sem agorafóbia; csupán szerette volna megtalálni 
az ajtót, és bosszantotta, hogy nem ismeri fel. Ha be lenne zárva, nem hitte, hogy Krausa kapitány 
elviselhetetlenül sokáig úgy hagyná. De sehogy sem találta. 

Talált egy rövidnadrágot meg egy trikót a padlón. Meztelenül ébredt, ahogy aludni szokott. 
Felemelte ezeket a ruhadarabokat, félénken érintette meg őket, és megcsodálta nagyszerűségüket. 
Felismerte, hogy a legtöbb űrjáró ilyet viselt, és egy pillanatig önmagát is elképzelte benne. Aztán 
elhessegette magától az ilyen szemtelen gondolatokat. 

Hirtelen eszébe jutott, mennyire nem tetszett Krausa kapitánynak, hogy megszokott ron-
gyaiban jöjjön a fedélzetre – és a kapitány még egy boltba is el akarta vinni a Joy Streeten, ami 
csak űrjároknak dolgozott! Saját maga mondta. 

Thorby arra a következtetésre jutott, hogy ezek a ruhák rá várnak. Őrá! Rongyos nadrágja 
eltűnt, és a kapitány bizonyára nem akarja, hogy meztelenül jelenjen meg a Sisuban. Thorbyt nem 
zavarta az igénytelenség; a tabu Jubbulon inkább a felsőbb osztályokra vonatkozott. Azonban ruhát 
mindenki visel. 

Csodálva saját merészségét, Thorby felpróbálta őket. Hátuljával vette fel a rövidnadrágot, 
de felismerte a tévedését, és felvette helyesen. A belebújós trikót is hátuljával vette fel, de a hiba itt 
nem volt annyira szembeszökő; úgy hagyta, gondolván, hogy úgy jó. Aztán szerette volna megnéz-



ni magát valahol. 
Mindkét ruhadarab egyszerű szabású volt, minta nélküli világoszöld, tartós, olcsó anyag-

ból; munkaruha a hajó kincstári holmijaiból, olyan típusú ruha, amilyet mindkét nem használt szá-
mos bolygón évszázadokon át. Salamon még teljes pompában sem nézett úgy ki, mint Thorby! Le-
simította a ruhát a testén, és szerette volna, ha látja valaki így felcicomázva. Megújult buzgalom-
mal kereste tovább az ajtót. 

Míg a panelokat tapogatta az egyik falon, légfuvallatot érzett, megfordult, és látta, hogy az 
egyik panel eltűnt. Az ajtó a folyosóra vezetett. 

Egy Thorbyhoz hasonló öltözetű fiatalember (akinek láttán Thorby megörült, hogy megfe-
lelően öltözött fel az alkalomra) közeledett a keskeny, elkanyarodó folyosón feléje. Thorby kilépett, 
és sargoni kereskedőnyelven köszöntötte. 

A fiatalember szeme felé villant, aztán ment tovább, mintha a fiú ott sem lenne. Thorby za-
vartan és kissé sértődötten pislogott. Aztán a távolodó hát után szólt közös nyelven. 

Semmi válasz, és az ifjú eltűnt, mielőtt Thorby más nyelvekkel próbálkozhatott volna. 
Thorby vállat vont, nem vette a szívére a dolgot; egy koldus ne legyen érzékeny. Kutatóútra 

indult. 
Húsz perc alatt sok mindent felfedezett. Először, hogy a Sisu sokkal nagyobb, mint képzel-

te. Sosem látott ezelőtt űrhajót közelről, legfeljebb a rabszolgaszállító rakteréből. A hajók messzi-
ről, ahogy Jubbul kikötőjében ültek, óriásoknak látszottak, de nem ilyen roppant mértékben. Má-
sodszor meglepődött, mennyi emberrel találkozott. Úgy tudta, hogy a sargoni teherhajókon, ame-
lyek a Kilenc Világot járják, általában csak hat-hét fős legénység dolgozik. Azonban az első öt 
percben sokszor annyival találkozott, mindkét nem és minden korosztály képviselőiből. 

Harmadszor, lehangoltan vette tudomásul, hogy visszautasítóan bánnak vele. Az emberek 
nem néztek rá, és nem is válaszoltak, ha megszólalt; még átmenni is képesek lettek volna rajta, ha 
félre nem lép. A legközelebbi kapcsolatba egy totyogó kislánnyal került, aki józan, komoly tekin-
tettel méregetve válaszolt a barátságos közeledésre, amíg egy nő fel nem kapta, aki rá sem pillan-
tott Thorbyra. 

Thorby felismerte ezt a viselkedésmódot: pontosan így bánnak a nemesurak a koldusokkal. 
Egy nemesúr nem látja őt, számára nem létezik – még ha alamizsnát ad, akkor is legfeljebb egy 
rabszolgán keresztül nyújtja oda. Thorbyt nem sértette az ilyen bánásmód Jubbulon; az természetes 
volt, mert úgy kellett lennie. Attól nem vált sem magányossá, sem búskomorrá; bőséges társa akadt 
a nyomorúságban, és fogalma sem volt róla, hogy az nyomorúság. 

De ha előre tudta volna, hogy a teljes hajó úgy fog viselkedni vele, mint a nemesurak, so-
sem lépett volna a fedélzetére, zsaruk ide vagy oda. Nem számított ilyen bánásmódra. Krausa kapi-
tány, amint megkapta Baslim üzenetét, barátságossá és atyaivá vált; Thorby azt várta, hogy a Sisu 
legénysége ugyanúgy viselkedik majd vele, mint mesterük. 

Az acélfolyosókat rótta, és úgy érezte magát, mint egy szellem az élők között, s végül szo-
morúan úgy döntött, hogy visszatér a kis kabinba, amiben ébredt. Visszafelé indult, amerről emlé-
kezete szerint jött – és jól is gondolta; Baslim tanításai nem mentek veszendőbe –, de csak egy jel-
telen alagutat talált, így hát újra megindult, és kényelmetlenül tudatára ébredt, hogy akár megtalálja 
a szobáját, akár nem, hamarosan ki kell derítenie, merre rejtegetik a mosdót, még ha meg kell ra-
gadnia valakit, és megrázni őt. 

Benyitott valahová, ahol méltatlankodó női visongás fogadta; sietve vonult vissza, és hal-
lotta, hogy az ajtó becsapódik mögötte. 

Rövid idő múlva egy siető férfi érte utol, s közös nyelven szólította meg. 
– Mi a fenét kószálsz itt összevissza, mi? 
Thorbyn megkönnyebülés hullámzott át. A világ legkomorabb helyén magányos volt ebben 

a kiközösítésben, és még egy letolás is jobb, mint ha keresztülnéznek rajta. 
– Eltévedtem – mondta alázatosan. 
– Miért nem maradtál a szobádban? 
– Nem tudtam, hogy maradnom kell... Sajnálom, nemesúr... és ott nem volt mosdó. 
– Dehogynem, épp a kabinoddal szemben. 
– Nemes uram, nem tudtam. 
– Hm... Azt hiszem, tényleg nem. Nem vagyok „nemes úr". Ügyeletes segédtiszt vagyok... 

vésd az eszedbe! Gyere velem! – Megragadta Thorbyt a karjánál, sietett vissza vele az útvesztőben, 
megállt ugyanabban az alagútban, ami zavarba ejtette a fiút, végighúzta a kezét a fém egy barázdá-
ján, és a panel félresiklott. – Itt a kabinod. 



A férfi megfordult, s az előbbi mozdulatot megismételte a másik oldalon. 
– Ez a nőtlen férfiak fedélzeti mosdója. – A férfi, amikor látta, hogy a fiú zavartan ácsorog 

az idegen szerkezetek előtt, megvetően magyarázta el, mi mire szolgál, aztán visszagardírozta a 
szobájába. – Most maradj itt! Hamarosan kapsz enni. 

– Ügyeletes segédtiszt úr...
– Na? 
– Beszélhetnék Krausa kapitánnyal?
A férfi meglepettnek tűnt. 
– Gondolod, a parancsnoknak nincs egyéb dolga, mint hogy veled beszélgessen? 
– De... 
A férfi otthagyta; Thorby csak az acélpanelnek beszélt. 
Hamarosan megjelent az étel, amit egy ifjonc hozott, aki úgy viselkedett, mintha egy üres 

szobába rakná le a tálcát. Valamivel később újabb élelem érkezett, és az ifjú «z első tálcát elvitte. 
Thorbynak majdnem sikerült észrevétetnie magát; belecsimpaszkodott az első tálcába, és közös 
nyelven szólt a fiúhoz. Érezte, hogy a fiú megértette a szavait, de csak egyetlen kurta szót kapott 
válaszul: fraki. Thorby nem tudta, mit jelent... de felismerte a megvetést, ahogy kiejtették. A fraki 
egy apró, formátlan, félig gyíkszerű dögevő az Alfa Centauriban a Prime III-on, az emberek által 
először benépesített világok egyikén. Csúf, rettenetesen ostoba és undorító szokásai vannak. Húsát 
legfeljebb csak éhező emberek eszik meg. Bőre kellemetlen érintésű, és bűzt hagy maga után. 

A fraki azonban mást is jelent. Szárazföldi patkányt, csúszómászót, sárlakót, valakit, aki 
sosem járt még az űrben, nem a „mi törzsünkből való" egyént, nem humanoidot, hitetlent, süketet, 
vadat, megvetésre méltót. A régi terrai kultúrákban minden állat neve sértést jelentett: disznó, ku-
tya, koca, tehén, cápa, tetű, görény, féreg – a lista végtelen. Azonban egyetlen kifejezés sem hordo-
zott több sértést, mint fraki. 

Szerencsére Thorby az egészből csak annyit vett ki, hogy az ifjonc nem foglalkozik vele... 
és ez nyilvánvaló volt. 

Hamarosan elálmosodott. S bár elsajátította a mozdulatot, amivel az ajtókat nyitni lehetett, 
hiába nyomkodta, kaparta vagy ütötte a falat, az ágyat nem tudta lenyitni; az éjszakát a padlólapon 
töltötte. Reggelije másnap korán érkezett, de még annyira sem tudta feltartani az azt felszolgáló 
személyt, hogy az ránézzen. Találkozott más fiúkkal és fiatalemberekkel a szemközti mosdóban; s 
bár őt levegőnek nézték, megtanult valamit: hogy itt kimoshatja a ruháit. Egy ügyes kis szerkezetbe 
kell beraknia a ruhát, az benn tartja néhány percig, majd tisztán és szárazon köpi ki. Annyira meg-
tetszett neki, hogy aznap háromszor is kimosta pompás öltözékét. De ezen kívül más dolga nem 
akadt. Aznap éjszaka újra a padlón aludt. 

Kabinjában kuporgott, rendkívül fájdalmat okozott neki papi hiánya, és épp azt kívánta, bár 
sose hagyta volna el Jubbult, amikor valaki kaparászott az ajtaján. 

– Bemehetek? – kérdezte egy hang, gondosan formált hangzókkal, de hibás kiejtésű sargoni 
nyelven. 

– Jöjjön! – válaszolta Thorby buzgón, és ugrott ajtót nyitni. Egy bájos arcú, középkorú nő-
vel találta szemben magát. – Üdvözlöm – mondta sargoniul, és félreállt. 

– Köszönet a szíves... – megakadt, majd gyorsan hozzátette. – Beszélsz közös nyelven? 
– Igen, asszonyom. 
– Hála istennek... – motyogta a nő ősangolban –, kifogytam a sargoni szavakból. Majd kö-

zös nyelven folytatta. – Akkor beszéljük ezt, ha nem zavar. 
– Ahogy óhajtja, asszonyom – válaszolta Thorby ugyanazon a nyelven, majd ősangolban 

hozzátette. – Hacsak nem akarna inkább más nyelvet használni. 
A nő megrezzent. 
– Hány nyelvet beszélsz?
Thorby elgondolkozott. 
– Hetet, asszonyom. Török még egypárat, de nem mondhatnám, hogy azokat is beszélem. 
A nő még meglepettebbnek tűnt. 
– Talán tévedek, de... javíts ki, ha rosszul tudom, és ne haragudj meg a tudatlanságomért... 

nekem azt mondták, te egy koldus fia voltál Jubbulpore-ban. 
– Csonka Baslim fia vagyok – mondta Thorby büszkén –, bejegyzett koldus Sargon kegyé-

ből. Legutóbbi apám tanult ember volt. Bölcsességét elismerték a tér egyik sarkától a másikig. 
– Elhiszem. De... Jubbulban minden koldus nyelvész? 
– Mit mond, asszonyom? Legtöbbjük csak argót beszél. De nekem nem engedte meg az 



apám, hogy úgy beszéljek... csak munka közben, természetesen. 
– Természetesen – pislogott a nő. – Bár találkozhatnék az apáddal! 
– Köszönöm, asszonyom. Nem ülne le? Szégyellem, hogy nem ajánlhatok mást, mint a 

padlót... de ami az enyém, az az öné is. 
– Köszönöm. – Több erőfeszítéssel telepedett le a padlóra, mint Thorby, aki akár ezer óráig 

is elült volna lótuszűlésben alamizsnáért könyörögve. 
Thorby nem tudta, bezárja-e az ajtót, vagy sem, vajon ez a nő – sargoniul úgy gondolt rá, 

mint „úrhölgy", aki barátságos viselkedése ellenére még nem tisztázta a státusát – szándékosan 
hagyta nyitva? Tengernyi ismeretlen szokás közt hánykolódott, és egy szokatlan, új társasági hely-
zettel került szembe. Jó érzékkel oldotta meg a problémát. 

– Hagyjam nyitva az ajtót, vagy zárjam be, asszonyom? 
– Mi? Mindegy. Ó, talán jobb, ha nyitva hagyod; ez a nőtlen férfiak negyede, és nekem a 

hajó baloldalán lefátyolozva kellene élnem a hajadonok között. De engedélyeztek néhány előjogot, 
és némi mentességet a... nos, mint egy ölebnek. Megtűrt fraki vagyok. 

Az utolsó szót keserű mosollyal mondta. Thorby nem értette a kulcsszavak legtöbbjét. 
– Egy „kutya"? Az egy farkasszerű lény? 
– Jubbulon tanultad ezt a nyelvet? – nézett rá élesen a nő. 
– Sosem jártam máshol, asszonyom... kivéve, amikor még nagyon fiatal voltam. Sajnálom, 

hogy nem beszélem pontosan. Térjünk át a közös nyelvre? 
– Ó, nem. Szépen beszéled az ősangolt... terraibb kiejtéssel, mint én... én sosem voltam ké-

pes helyesen kiejteni szülőföldem magánhangzóit. De az én dolgom, hogy megértessem magam. 
Hadd mutatkozzak be. Nem kereskedő vagyok, hanem egy antropológus, akinek megengedték, 
hogy velük utazzon. Doktor Margaret Mademek hívnak. 

Thorby egymásnak szorította két tenyerét, és meghajtotta a fejét. 
– Az én nevem Thorby, Baslim fia. 
– Részemről a szerencse, Thorby. Tegezz nyugodtan, és hívj Margaretnek! A címem itt 

úgysem számít semmit, mivel nem űrhajós cím. Tudod, mi egy antropológus? 
– Hát, sajnálom, asszonyom... Margaret. 
– Egyszerűbb, mint amilyennek hangzik. Az antropológus az a tudós, aki azt vizsgálja, ho-

gyan élnek együtt az emberek. 
– Az egy tudomány? – kételkedett Thorby. 
– Néha én sem tudom igazán. Valójában meglehetősen komplikált tudomány, mivel a min-

ták száma, amiket az emberek az együttélésre kidolgoznak, korlátlannak tűnik. Csak hat dolog van, 
amiben általában minden ember osztozik, és az állatok nem... három a fizikai felépítésünkből adó-
dik, a testi funkciókból, a másik hármat pedig meg lehet tanulni. Minden más, amit az ember cse-
lekszik vagy hisz, az összes szokása és gazdasági gyakorlata, roppant mód változatos. Az antropo-
lógusok ezek a változásokat vizsgálják. Tudod, mi az a „változó"? 

– Hát – mondta Thorby bizonytalanul –, az x az egyenletben? 
– Pontosan! – bólogatott a nő örömmel. – Mi az emberi egyenletek x-eit vizsgáljuk. Ezt te-

szem én is. A szabadkereskedők életmódját tanulmányozom. Ők dolgozták ki a legfurcsább megol-
dást arra a nehéz problémára, hogyan maradjanak emberek, és hogyan éljenek túl minden más tár-
sadalmat a történelemben. Egyediek. – Nyugtalanul mocorgott. – Thorby, nem zavar, ha felülök 
egy székre? Az én testem már nem olyan hajlékony, mint régen. 

Thorby elvörösödött. 
– Asszonyom... nekem nincs székem. Én csak... 
– Ott van egy a hátad mögött. És egy másik mögöttem. – Felállt, és megérintette a falat. A 

panel félresiklott, és egy összehajtogatott, kárpitozott karosszék bontakozott ki a sima falból. 
– Nem mutatták meg neked? – mondta Margaret a fiú meglepett ábrázatát látva; a másik 

falhoz nyúlt, és egy másik szék termett ott. 
Thorby óvatosan ült le, majd teljes súlyával rátelepedett, ahogy a szék megérezte, alkal-

mazkodott hozzá. Széles vigyor terült szét az arcán. 
– A mindenit! 
– Tudod, hogy nyisd le az íróasztalodat? 
– Asztal? 
– Szent ég, hát semmit sem mutattak meg neked? 
– Hát... egyszer volt itt egy ágy. De elvesztettem.
Doktor Mader motyogott valamit, majd így szólt: 



– Gondolhattam volna. Thorby, én csodálom ezeket a kereskedőket. Még szeretem is őket. 
De ők a legvastagnyakúbb, legönközpontúbb, sőt legönhittebb, legmagánakvalóbb... de ne kritizál-
jam a vendéglátóinkat. Tessék. – Mindkét kezét kinyújtotta, megérintett két pontot a falon, és az 
ágy lenyílt. A nyitott székekkel így alig egy embernyi állóhely maradt. – Jobb, ha becsukom. Lát-
tad, hogy csináltam? 

– Hadd próbáljam meg! 
A nő megmutogatta Thorbynak a többi beépített berendezést is, és a kabin már nem tűnt 

csupasz cellának: két szék, egy ágy, ruhásszekrény. Thorby megtudta, hogy van még két munkaru-
hája, két pár puha cipője, és apróbb tárgyai, melyek némelyike különös volt, könyvespolc meg egy 
rakás kazettája (üresek, kivéve a Sisu Tőrvényét), egy ivókút, éjjeli lámpa, házi telefon, óra, tükör, 
szobai hőszabályzó, és olyan berendezések, melyek használatát nem ismerte. 

– Mi az? – kérdezte végül. 
– Az? Valószínűleg egy mikrofon, ami a főtiszt kabinjába vezet. Vagy csak egy álca, és egy 

lehallgató van ott rejtve. De ne aggódj; alig beszéli valaki a hajón az ősangolt; és a főtiszt nem tar-
tozik közéjük. Ők a saját titkos nyelvüket beszélik... ami valójában nem is titkos, hanem egyszerű 
finn nyelv. Mindegyik kereskedőhajónak megvan a saját nyelve... valamilyen terrai nyelv. És a kul-
túra rendelkezik egy mindenek fölötti titkos nyelvvel, mely nem egyéb, mint elkorcsosult egyházi 
latin... amit nem is használnak. A „Szabad Hajók" egymás közt közös nyelvet beszélnek. 

Thorby csak félig figyelt. Túlságosan fellelkesítette a nő társasága, de most ismét elkesere-
dett a többiek viselkedésén. 

– Margaret... Miért nem szólnak ezek az emberhez?
– Mi? 
– Te vagy az első, aki szóba állt velem! 
– Ó! – A nő elkomorodott. – Gondolhattam volna. Levegőnek néznek. 
– Hát... enni éppen adnak. 
– De nem szólnak hozzád. Ó, szegény drágám! Thorby, azért nem szólnak hozzád, mert 

nem tartozol a „néphez". És én sem. 
– Veled sem beszélnek? 
– Most már igen. De ehhez a főtiszt közvetlen parancsa kellett, és számtalan türelem ré-

szemről. – Összevonta a szemöldökét. – Thorby, minden túlzottan klikkekre épülő kultúrában... és 
én nem ismerek jobban klikkekre épülőbb kultúrát, mint ez... minden ilyen kultúrában van egy 
kulcsszó... és ez a szó, a „nép", bármilyen nyelven mondják is azt. Ez önmagukat jelenti. „Engem, 
a feleségemet, fiamat, Johnt és a feleségét, minket négyőnket és senki mást"... elhatárolják csoport-
jukat minden mástól, és még azt is tagadják, hogy mások emberek. Hallottad már a fraki szót? 

– Igen. Nem tudom, mit jelent. 
– A fraki ártalmatlan, visszataszító kis állat, de amikor ők mondják, „idegent" jelent. 
– Hát igen, azt hiszem, idegen vagyok. 
– Igen, de azt is jelenti, hogy sohasem lehetsz semmi más. Azt jelenti, hogy te és én félálla-

ti eredetűek vagyunk és törvényen kívüliek... mármint az ő törvényükön kívüliek. 
Thorby zordan meredt maga elé. 
– Ez azt jelenti, hogy örökre ebben a szobában kell maradnom, és nem beszélhetek senki-

vel? 
– Te jó isten! Nem tudom. Én fogok veled beszélgetni... 
– Kösz! 
– Nézzük, mire jöttem rá. Ezek nem kegyetlenek; csak disznófejűek és szűklátókörűek. A 

tény, hogy neked is lehetnek érzéseid, fel sem merül bennük. Beszélni fogok a kapitánnyal; találko-
zóm van vele, amint a hajó belemerül az irracionális térbe. – A csuklójára pillantott. – Egek, már 
ennyi az idő! Azért jöttem, hogy Jubbulról beszéljünk, és még egy szó sem esett róla. Visszajöhetek 
még beszélgetni? 

– Nagyon szeretném. 
– Jó. Jubbul egy alaposan kielemzett kultúra, de nem hiszem, hogy bármely tudós is a te 

perspektívádból láthatta volna. Megörültem, amikor hallottam, hogy hivatásos kéregető voltál. 
– Mi voltam? 
– Koldus. A vizsgálók, akiknek megengedtetett, hogy ott éljenek, valamennyien a felsőbb 

osztálybeliek vendégei voltak. Ez ad egyfajta látásmódot... például kívülről látják a rabszolgák éle-
tét, nem belülről. Érted? 

– Azt hiszem – mondta Thorby, majd hozzátette. – Ha tudni akarsz valamit a rabszolgákról, 



tőlem megtudhatod. Én az voltam. 
– Te rabszolga voltál? 
– Felszabadított rabszolga vagyok. Hát igen, meg kellett volna mondanom – tette hozzá ké-

nyelmetlenül, mert tartott tőle, hogy újsütetű barátja megvetéssel utasítja majd el, hogy megtudta, 
mely osztályba tartozik. 

– El vagyok ragadtatva az örömtől, hogy említetted. Thorby, te egy kincsesbánya vagy! 
Nézd, drágám, rohannom kell; máris elkéstem. De visszajöhetek hamarosan? 

– Hogy? Hát persze, Margaret. – Őszintén hozzátette. – Semmi más dolgom nincs. 
Thorby aznap éjjel a csodálatos új ágyban aludt. Másnap reggel egyedül maradt, de nem 

unatkozott, annyi játékkal el tudott szórakozni. Kinyitogatott dolgokat, visszacsukta őket, és elbű-
völten nézte, hogy az illető berendezési tárgy hogyan csomagolja össze magát, hogy a legminimáli-
sabb helyet foglalja el. Arra a következtetésre jutott, hogy ez boszorkányság. Baslim arra tanította, 
hogy a mágia és a boszorkányság ostobaság, de a tanítás nem egészen hatott... Papi mindent tudott, 
de hogy tudhat valaki repülni, aki még nem próbálta? Jubbulban számos boszorkány élt, és ha ők 
nem mágiát gyakoroltak, akkor mit csináltak? 

Épp hatodszor nyitotta le ágyát, amikor egy váratlanul felharsanó, istentelen lármától ijed-
tében majd' kiugrott a cipőjéből, amit fel merészelt próbálni. A hajó riadója volt, mely minden em-
bert a Társalgóba szólított, és csak gyakorlat volt, de Thorby ezt nem tudta. Amikor a szíve még-
sem ugrott ki a torkán, kinyitotta az ajtót, és kinézett. Emberek rohantak nyaktörő sebességgel. 

A folyosó rövidesen kiürült. Thorby visszahúzódott a kabinjába, várt, és megpróbálta értel-
mezni, mi történhet. Éles füle hamarosan felfedezte, hogy a szellőzőrendszer halk susogása meg-
szűnt. Nem tudott vele mit kezdeni. 

A legbelsőbb szakaszban kellett volna gyülekeznie a gyerekekkel és más hadra nem fogha-
tókkal, de erről mit sem tudott. így hát várt. 

A riadó újra felhangzott, rögtön utána kürtjel kísérte, és ismét futó emberek népesítették be 
a folyosót. Mindez többször is megismétlődött, míg a legénység végig^ nem vette a „Társalgóba", a 
„Meghibásodás", az „Áramszünet", a „Levegőelszivárgás", a „Sugárveszély" és hasonlók gyakorla-
tokat... egy gondosan kezelt hajó összes gyakorlatát. A világítás kialudt, és Thorby hirtelen megta-
pasztalta a szabadesés riasztó érzését, amikor a hajó mesterséges erőtere megszűnt. 

Hosszú ideig tartó érthetetlen bohóckodás után az áram visszatért, és a szellőzőrendszer 
normális módon susogott. Senki sem foglalkozott azzal, hogy benézzen hozzá; a vénasszony, aki 
összegyűjtötte a nem hadrafoghatókat, nem vette észre a fraki távollétét, bár az ölebeket összeszá-
molta. 

Nem sokkal ezt követően Thorbynak a főtiszt elé kellett járulnia. 
Egy férfi nyitott be hozzá, megragadta a vállánál fogva, és szó nélkül húzta magával. 

Thorby egy ideig tűrte, aztán fellázadt; elege lett ebből a bánásmódból. 
A kültelki verekedés, amit meg kellett tanulnia, ha életben akart maradni Jubbulpore-ban, 

nem bővelkedik lovagias szabályokban. Azonban ez az ember legalább annyira hidegvérű, de vala-
mivel tudományosabb iskolában tanult; Thorby épphogy ütésre emelte a kezét, máris a falhoz sze-
gezve találta magát, és félő volt, hogy bal csuklója bármelyik pillanatban kitörhet. 

– Fejezd be a hülyeséget! 
– Ne lökdössön! 
– Azt mondtam, fejezd be a hülyeséget! A főtiszt elé mégy. Ne ellenkezz, fraki, vagy bele-

nyomom a fejed a szádba! 
– Krausa kapitánnyal akarok beszélni!
A férfi enyhített a szorításon. 
– Majd beszélsz vele is. A főtiszt azonban azt parancsolta, hogy jelentkezz nála... és őt nem 

lehet megváratni. Jössz magadtól, vagy darabokban vigyelek? 
Thorby ment magától. A csuklócsontjára gyakorolt szorítás, mely megnyomta a csontok 

közti idegszálakat, jobb belátásra bírta. Néhány fedélzettel fentebb a férfi betaszította egy nyitott 
ajtón. 

– Itt a fraki, Főtiszt. 
– Köszönöm, Hármas Fedélzetmester. Elmehet.
Thorby csak a fraki szót értette. Összeszedte magát, és körülnézett a hatalmas szobában. 

Ezt a helyiséget egy jókora ágy uralta, és az ágyban egy apró alak feküdt. Thorby, csak miután vé-
gigmérte az ágyban heverő asszonyt, vette észre, hogy Krausa kapitány áll csendesen az ágy egyik 
oldalán és egy vele egykorúnak tűnő nő a másikon. 



Az ágyban fekvő asszony töpörödött volt az öregségtől, de tekintélyt sugárzott. Gazdag ru-
hát viselt – ritkuló haján a kendő nagyobb gazdagságról tanúskodott, mint amekkorát Thorby vala-
ha is látott – de a fiú csak a tüzes, beesett szempárt látta. Az asszony ránézett. 

– Nem akarok hinni a szememnek, fiam. – Finnül beszélt. 
– Anyám, az üzenet nem lehetett hamis.
Az asszony szipákolt. 
Krausa kapitány alázatos makacssággal folytatta. 
– Hallgasd meg az üzenetet te magad, anyám! – Közös nyelven fordult Thorbyhoz. – Ismé-

teld el apád üzenetét. 
Thorby nem értette a helyzetet, de rettenetesen megkönnyebbült papi barátjának a jelenlété-

től, és gépiesen elismételte az üzenetet. Az öregasszony figyelmesen hallgatta, majd Krausa kapi-
tányhoz fordult. 

– Mi ez? A mi nyelvünket beszéli! Egy fraki! 
– Nem, anyám, egy szót sem ért. Baslim szól hozzánk rajta keresztül. 
Az asszony Thorbyra nézett, és finnül szólt hozzá. A fiú kérdőn pillantott Krausa kapitány-

ra. 
– Mondd neki, hogy ismételje el! – szólt az asszony. 
A kapitány utasította; Thorby zavartan, de készséggel engedelmeskedett. Az asszony csend-

ben fekve tűnődött, míg a többiek vártak. Arca mérgesen és bosszankodva rándult össze. 
– Az adósságot ki kell egyenlíteni! – csikorogta végül. 
– Pont erre gondoltam, anyám. 
– De miért pont ránk jár a rúd? – felelte mérgesen. 
A kapitány nem szólt semmit. Az asszony higgadtabban folytatta. 
– Az üzenet hiteles. Biztosra vettem, hogy hamisítvány. Ha tudtam volna, mire készülsz, 

megtiltom. De bármily ostobán cselekedtél is, igazad volt, fiam. És az adósságot ki kell egyenlíteni. 
– A fia továbbra sem szólt semmit, hát mérgesen tette hozzá. – Nos? Szólalj már meg! Az érem me-
lyik oldalát javaslod felkínálni? 

– Gondolkozom, anyám – mondta lassan Krausa. – Baslim azt kéri, hogy csak egy csekély 
időre viseljük a fiú gondját... míg át nem adjuk a Hegemónia egy katonai járművének. Mennyi idő-
be telik ez? Egy év, két év? Tudom, ennyi idő problémákat jelent. Azonban van rá példa... A fraki 
nő. A Család befogadta... Egy kicsit morogtak ugyan, de mostanra hozzászoktak, még szórakoznak 
is rajta. Ha anyám ezért a legényért is hasonló módon járna közben... 

– Ostobaság! 
– De anyám, elköteleztük magunkat. Az adósságot ki kell... 
– Csend! 
Krausa elhallgatott. Az asszony nyugodtan folytatta. 
– Nem figyeltél oda a szavakra, ahogy Baslim a terhet ránk helyezte? „...gondozd és neveld 

őt helyettem." Mije volt Baslim ennek a frakinak? 
– Úgy beszélt róla, mint fogadott fiáról. Azt hittem... 
– Ne higgy semmit! Ha Baslim helyett kell nevelned, akkor mije leszel? Szerinted lehet 

máshogy is értelmezni a szavakat? 
Krausa elkomorodott. A vénség folytatta. 
– A Sisu teljes mértékig kiegyenlíti a tartozást, nemcsak feliben-harmadában... teljesen. A 

frakit adoptálni... fogod. 
Krausa arca hirtelen kifejezéstelenné vált. A másik nő, aki eddig a kiszolgálással foglala-

toskodott, most elejtette a tálcát. 
– De anyám – mondta a kapitány –, a család mit fog szólni... 
– A család ÉN vagyok! – Hirtelen a másik nőhöz fordult. – Legidősebb Fiam Felesége, ké-

retem a lányaimat! 
– Igen, Férjem Anyja. – A középkorú nő meghajolt és távozott. 
A főtiszt zordan nézett el a fejek felett, aztán megenyhült. 
– Nem is olyan rossz ez, fiam. Mit gondolsz, mi történik majd a Szabad Nép következő Ta-

lálkozóján? 
– Hát, valószínűleg köszönetet mondanak nekünk. 
– A köszönetből nem telik rakományra. – Az idős asszony megnyalta keskeny ajkát. – A 

Szabad Nép a Sisu adósa lesz... változás áll be a hajók hierarchiájában. És nem a mi kárunkra. 
Krausa lassan elmosolyodott. 



– Mindig is agyafúrt volt, anyám. 
– A Sisu szerencséjére az vagyok. Vidd a fraki fiút, és készítsd fel! Gyorsan megcsináljuk. 

8. fejezet 

Thorbynak két választása volt: vagy belenyugszik az adoptálásba, vagy akadékoskodik, de 
akkor is adoptálják. Az elsőt választotta, ami érthető is, mert sok kellemetlenséggel járt volna 
szembeszegülni a főtiszt akaratával, és az ilyesmi majdnem mindig kilátástalan. Mindamellett, míg 
furcsán és elég boldogtalanul érezte magát papi halála után, felvillanyozta a tudat, hogy befogadja 
egy új család, s azonnal belátta, hogy a változás előnyére szolgál. Mint fraki, ezen a hajón státusa 
sohasem lehetne alacsonyabb. Még egy rabszolgának is vannak vele egyenrangú társai. 

A döntő tényező azonban papi utolsó akarata volt: hogy azt tegye, amit Krausa kapitány 
mond. 

Az adoptálásra az étkezdében került sor aznap vacsorakor. Thorby nem sokat értett abból, 
ami történik, az elhangzott beszédekből pedig semmit, mivel a ceremónia „titkos nyelven" zajlott, 
de a kapitány felkészítette rá, mire számítson. A hajó teljes legénysége jelen volt, kivéve az őrségen 
lévőket. Még dr. Mader is megjelent a főbejárat mellett, és bár nem vett részt a ceremóniában, min-
dent látott és hallott. 

Bekísérték a főtisztet a terembe, és mindenki felállt.. Az idős asszony letelepedett az asztal-
főre, ahová menye, a kapitány felesége kísérte. Amikor elhelyezkedett, intett, és a többiek leültek; a 
kapitány az öregasszony jobbján foglalt helyet. Aztán serdülő lányok és az ügyeletesek mindenki 
elé egy tál puliszkát raktak, de senki sem nyúlt hozzá. A főtiszt belecsapta kanalát a tálába, és rö-
vid, szenvedélyes beszédet mondott. 

Fia követte. Thorby meglepetten figyelt fel rá, hogy felismerte a kapitány beszédében azt a 
részt, azt az üzenetet, amit ő közvetített; felismerte az egymást követő hangokat. 

A főgépész, egy Krausánál idősebb férfi válaszolt, majd néhány idősebb ember, férfiak és 
nők szólaltak fel. A főtiszt feltett egy kérdést, amire kórusban válaszoltak – egyhangúlag jóváhagy-
ták. Az öregasszony meg sem kérdezte, ellenzi-e valaki. 

Thorby épp Mader doktor tekintetét kereste, amikor a kapitány a közös nyelven szólította. 
Thorby egyedül ült egy széken, és kínosan érezte magát, már csak azért is, mert mindenki őt nézte, 
és nem valami barátságosan. 

– Gyere ide! 
Thorby felpillantott, és látta, hogy a kapitány és anyja is őt nézik. Az öregasszony mintha 

mérges lett volna, de lehet, hogy csak ilyen volt az arca. Thorby odasietett. 
Az asszony belemártotta kanalát Thorby pépjébe, és épphogy csak megnyalta. A fiú úgy 

érezte, mintha valami rettenetesen rosszat tenne, de ahogy magyarázták neki, belemerítette kanalát 
az asszony tálába, és szégyenlősen a szájába tömte. Az asszony felnyúlt, magához húzta a fiú fejét, 
és fonnyadt ajkát Thorby arcához értette. A fiú viszonozta a jelképes csókot, és libabőrössé vált. 

Krausa kapitány evett Thorby tálából, és a fiú is evett a kapitányéból. Aztán Krausa kezébe 
vett egy kést, mutatóujja és hüvelykje közé fogta a hegyét, és közös nyelven suttogta: 

– Vigyázz, nehogy felkiálts! – és a késhegyet Thorby karjába bökte. 
Thorby lekicsinylőén gondolta, hogy Baslim sokkalta nagyobb fájdalmak elviselésére is 

megtanította. A vére szivárogni kezdett. Krausa előrevitte, ahol mindenki látta, mondott valamit 
hangosan, és úgy tartotta a karját, hogy kis vértócsa formálódott a fedélzeten. A kapitány odalépett, 
eldörzsölte a talpával, újra mondott valamit – és nagy rivalgás tört ki. Krausa közös nyelven fordult 
Thorbyhoz. 

– Véred immár egyesült az acéllal; és az acél a véreddel.
Thorby sokszor találkozott már ilyen szertartással, és megértette a logikáját. Büszkén gon-

dolt arra, hogy most már ő is a hajóhoz tartozik. 
A kapitány felesége tapaszt nyomott a vágásra. Majd Thorby vele is ételt és puszit váltott, 

aztán ugyanezt mindenkivel a szobában, minden asztalnál, testvéreivel és nagybátyjaival, nővérei-
vel, unokatestvéreivel és nagynénjeivel. Puszi helyett a férfiak és a fiúk megragadták a kezét, majd 
megveregették a vállát. Amikor a hajadonok asztalához ért, tétovázott – és felfedezte, hogy azok 
nem csókolják meg; vihognak, nyafognak, elpirulnak, és sietve érintik ujjukat a homlokához. 

Rögtön ezután a lányok és az ügyeletesek leszedték a kásástálakat – ez a rituális élelem a 



sovány kosztot szimbolizálta, mellyel a Szabad Nép átszelte az űrt, ha a szükség úgy kívánta –, és 
felszolgálták az ünnepi vacsorát. Thorbynak már a fülén is puliszka folyt volna, ha rá nem jön, 
hogy nem kell megenni a pépet, csak belemártani a kanalat, és épphogy megízlelni. Ám amikor vé-
gül helyet foglalt a nőtlenek asztalánál, a család befogadott tagjaként, nem maradt étvágya a tiszte-
letére adott banketten. Nyolcvan-egynéhány új rokon túl sok volt neki egyszerre. Fáradtnak, ide-
gesnek és becsapottnak érezte magát. 

Megpróbált enni. Hamarosan meghallott egy megjegyzést, amiből csak a fraki szót értette. 
Felnézett, és egy ifjút látott az asztal túlfeléről kellemetlenül vigyorogni. 

Az asztalfőnök, aki Thorby jobbján ült, kopogva kért figyelmet. 
– Ma este közös nyelven beszélünk – jelentette ki –, és utána szokás szerint megengedjük 

az új rokonnak, hogy elsajátítsa nyelvünket. – Hűvösen méregette az ifjút, aki fitymálóan vigyor-
gott Thorbyra. – Ez rád is vonatkozik, Mostohaunokatestvérem, és hadd emlékeztesselek rá... most 
utoljára... hogy adoptált testvérünk idősebb nálad. És vacsora után várlak a kabinomban. 

A fiú megrémült. 
– Ó, idősebb unokatestvérem, én csak annyit mondtam... 
– Tedd le! – mondta a fiatalember nyugodtan Thorbynak. – Használd a villádat! Kézzel 

nem illik húst enni. 
– Villát? 
– A tányérod baloldalán. Nézd, hogyan csinálom. Meg kell tanulnod. Ne engedd, hogy 

bosszantsanak. Ezeknek a fiatal mamlaszoknak még meg kell tanulniuk, hogy amikor Nagymama 
szól, komoly dolgok forognak kockán. 

Thorby elköltözött kabinjából egy kevésbé fényűző, tágasabb szobába, amit négy nőtlennek 
szántak. Szobatársai Fritz Krausa, aki a legidősebb nőtlen fogadott testvére és a nőtlenek asztalának 
asztalfőnöke volt; Chelan Krausa-Drotar, Thorby fogadott másodunokatestvére, és Jeri Kingsolver, 
fogadott unokaöccse, a legidősebb nős testvére révén. 

Ennek eredményeképpen gyorsan tanulta a finn nyelvet, s rájött, hogy vannak bizonyos 
képzett vagy kitalált szavak, melyek nagy részletességgel fejezik ki a családi kapcsolatokat. A 
nyelv a kultúra tükre; a legtöbb nyelv csak testvért, nővért, apát, anyát, nénit, bácsit különböztet 
meg, és a generációkat a „nagy" és a „déd" szavakkal különböztetik meg. Néhány nyelv nem tesz 
különbséget az „apa" és a „nagybácsi" között, ezzel fejezve ki a törzsi szokásokat. Ezzel ellentét-
ben néhány nyelv (mint a például a norvég) felosztja a nagybácsit apai és anyai nagybácsira („mor-
bror" és „farbror"). 

A szabadkereskedők azonban olyan rokoni kapcsolat megállapítására is egy szót használ-
tak, mint például „anyai ágon fogadott félmostoha nagybátyám, aki házasság révén lett rokonom, s 
aki egyszer elköltözött tőlünk és most halott" – és mindez egy szóban, mely csak ezt a viszonyt je-
lenti és semmi mást. A családfa két bármely pontja közti viszony leírására létezett szavuk. A leg-
több kultúra egy tucatnyi relációt elegendőnek talál a rokonok megnevezésére, a szabadkereskedők 
viszont több mint kétezret használtak. A nyelv körültekintően nevet adott olyan változóknak, mint 
generációs különbség, közvetlen vagy oldalági, természetes vagy adoptált viszony, a generáción be-
lüli kor, a beszélő neme, az említett rokon neme, a rokonságot formálók neme, vérrokonság vagy 
csak rokoni viszony, és az életben. elfoglalt státus. 

Thorby első feladata az volt, hogy megtanulja a szót és a definiált viszonyt, amivel hivat-
kozhat több mint nyolcvan új rokonára; meg kellett értenie a pontos rokonsági fokot, és meg kellett 
tanulnia azokat a címeket, ahogy a többiek fognak hivatkozni rá. Amíg mindezt el nem sajátította, 
addig jóformán meg sem szólalhatott, mert amint kinyitotta a száját, súlyosan megszegte a jómodor 
szabályait. 

A Sisun élők mindegyikéről öt dolgot kellett megjegyeznie; az arcot, a teljes nevet (őt most 
Thorby Baslim-Krausának hívták), a családi címet, ahogy a személy családja címezte őt, és a sze-
mély rangját (olyanokat, mint „főtiszt" vagy „fedélzeti másodszakácssegéd".) Megtanulta, hogy 
családi ügyekben mindenkit családi nevén kell szólítania, hivatalos ügyekben a rangján, a társasági 
összejövetelekkor pedig a rendes néven, vagy ha az idősebb engedélyezi – becenéven; ilyesmi vi-
szont alig létezik, mivel a beceneveket csak a hajón kívül szabad használni, a fedélzeten soha. 

Míg fel nem fogta ezeket a különbségeket, nem lehetett a család aktív része, még ha hivata-
losan befogadták is. A hajóbeli élet kötelességekből, jogokból és megkövetelt reakciókból állt, 
melyhez képest Jubbul rétegződött, protokolőrült társadalma kaotikusnak tűnt. A kapitány felesége 
Thorby anyja lett, de egyben ő volt a főtiszt-helyettes is; s hogy hogyan kellett szólítania, az attól 
függött, mit szándékozott mondani. Mivel a fiú a nőtlenek negyedében lakott, az anyáskodás meg-



szűnt, mielőtt megkezdődhetett volna; de ettől függetlenül a nő olyan melegen bánt vele, mint a fiá-
val, és csókra, tartotta arcát, csakúgy, mint Thorby bátyjának, Fritznek. 

De mint főtiszthelyettes olyan hűvös volt, akár egy adószedő. 
Nem mintha az ő helyzete könnyebb lett volna; addig nem lesz főtiszt, míg az öregasszony 

nem kegyeskedik meghalni. Addig anyósa segítőjeként, végrehajtójaként és kiszolgálójaként kell 
élnie. A magasabb beosztású tiszteket elméletileg demokratikusan választották; gyakorlatilag azon-
ban egypártrendszer volt, egyetlen jelölttel. Krausa azért lett kapitány, mert az apja is az volt, a fe-
lesége pedig azért főtiszthelyettes, mivel a kapitány felesége, és egy napon ő lesz a főtiszt – és pa-
rancsolni fog a férjének és az egész hajónak, mint ahogy Krausa anyja tette. Mindazonáltal a kapi-
tány feleségéé a legcudarabb munka a hajón. Szünet nélkül dolgoznia kell, mivel a hajó népének 
élete a magasabb beosztású tiszteken múlik... S e kényszerű helyzetből csak akkor szabadulhatna, 
ha gondatlansággal vádolnák, elítélnék, és kiraknák egy bolygóra, amerre legritkább a fagyos űr. 

De az ilyen esemény olyan ritka, mint egy kettős napfogyatkozás; Thorby anyja csak szív-
rohamban, szélhűdésben vagy az öregkor más veszélyeiben reménykedhet. 

Thorby, mint Krausa kapitány legfiatalabb, fogadott fia, a Krausa törzs fiúgyermeke, a Sisu 
klán névleges főnökének (a kapitány anyja a tényleges főnök) lehetséges utóda, új rokonainak há-
romnegyed részénél magasabb státusba került (hajós rangot még nem szerzett). De ez a magas stá-
tus nem könnyítette meg az életét. A státus előjogokat jelent, de ugyanakkor felelősségek és köte-
lességek is járnak vele, melyek mindig terhesebbek, mint amennyire az előjogok kellemesek. 

Koldusnak könnyebb volt betanulni. 
Új problémái lekötötték, és Margaret Mader doktort napokig nem látta. Mostanában mindig 

sok dolga volt, és épp a négyes fedélzet törzsfolyosóján sietett végig, amikor összefutottak. 
– Hello, Margaret – torpant meg. 
– Hello, kereskedő. Már azt hittem, szóba sem állsz egy frakíval. 
– Ó, Margaret! 
A nő elmosolyodott. 
– Tréfáltam. Gratulálok, Thorby. Úgy örülök neki... ez volt a lehető legjobb megoldás a kö-

rülményekhez képest. 
– Kösz. Szerintem is. 
A nő ősangolra váltott, és anyás gondoskodással mondta. 
– Mintha kétségek gyötörnének, Thorby. Nem jól mennek a dolgok? 
– Ó, a dolgok rendben mennek. – Hirtelen kibökte az igazságot. – Margaret, sosem fogom 

megérteni ezeket az embereket! 
– Ugyanezt éreztem én is minden helyszíni tanulmány kezdetén – mondta gyengéden a nő 

–, és mind közül ez a legbonyolultabb. Téged mi aggaszt? 
– Hát, nem is tudom. Fogalmam sincs. Nos, vegyük Fritzet... a bátyámat. Sok mindenben 

segít... aztán eltévesztek valamit, amit tudnom kellene, erre majd' letépi a fülemet. Egyszer meg is 
ütött. Visszaütöttem, és azt hittem, felrobban a dühtől. 

– Fenyítési jog – mondta Margaret.
– Mi? 
– Nem érdekes. Nem tudományos hasonlat. Mi történt? 
– Izé, szinte azonnal teljesen lehiggadt, és azt mondta, hogy tudatlanságomra való tekintet-

tel elfelejti, kitörli az emlékezetéből az esetet. 
– Noblesse oblige. 
– Tessék? 
– Nemesi magatartás. Ne haragudj! Olyan a fejem, mint egy lomos raktár. És úgy tett? 
– Teljes mértékig. Édes lett, mint a méz. Nem tudom, miért sértődött meg... és nem tudom, 

mitől szűnt meg a sértődöttsége, amikor megütöttem. – Széttárta a karját. – Ez nem természetes. 
– Nem az. Részben mégis. Hm... Thorby, talán segíthetek. Én tudok olyat, amit Fritz eset-

leg nem tud elmagyarázni neked, mivel én nem tartozom a „Szabad Néphez". 
– Nem értem. 
– Azt hiszem, én igen. Az a munkám. Fritz a Szabad Nép tagjaként született; ennek erősen 

a tudatában van... rendkívül kifinomult fiatalember... tudat alatt. Képtelen elmagyarázni bizonyos 
dolgokat, mivel nem tudja, minek mi a magyarázata; csak csinálja. De amit én megtanultam az el-
múlt két évben, azt tudatosan tanultam. Talán én tanácsot adhatnék, ha valamit félsz megkérdezni 
tőlük. Velem szabadon beszélhetsz; nekem nincs státusom. 

– Margaret, tényleg segítenél? 



– Amikor csak van időd. Nem felejtettem el az ígéreted, hogy beszélsz majd nekem Jubbul-
ról. De ne hagyd, hogy feltartsalak; úgy láttam, siettél. 

– Nem annyira, nem igazán. – Szégyenlősen vigyorgott. – Azért sietek, mert így nem kell 
beszélgetnem annyi mindenkivel... mert többnyire nem tudom, kit hogy kell szólítanom. 

– Aha. Thorby, nekem van egy halom fényképem, meg listám a nevekről, a rokoni viszo-
nyok meghatározásáról, azonosításom mindenkiről. Segítene az? 

– Hogy? De még mennyire! Fritz azt hiszi, elég, ha egyszer rámutat valakire, és megnevezi. 
– Akkor gyere be hozzám. Azt szabad; engedélyem van rá, hogy bárkivel elbeszélgethessek 

ott. Az ajtó egy keresztfolyosóból nyílik; nem kell keresztezned a fátyolozott sort. 
A személyi nyilvántartó kártyák és fényképek segítségével Thorby – Baslim tréningjei és 

doktor Mader rendszeressége jóvoltából – fél óra alatt bemagolta az adatokat, amiket egyenként 
képtelen volt megtanulni. Ezenkívül a nő elkészítette a Sisu családfáját is; ez volt az első ilyen, 
amit a fiú látott; rokonai ábrák nélkül is ismerték azt. Saját helyét is megmutatta neki. 

– A pluszjel azt jelenti, hogy bár te egyenes ági leszármazott vagy, nem oda születtél. Van-
nak még egy páran, akik oldalágról kerültek az egyenes ágba... gyanítom azért, hogy magas beosz-
tásba juthassanak. A ti népetek családnak nevezi magát, de valójában egy frátria. 

– Egy mi? 
– Több nemzetséget magába foglaló, közös ős nélküli szövetség, ami exogámiát gyakorol... 

mármint a szövetségen kívülről házasodik. Az exogámia tabuja még tart, de a felerész szabálya mó-
dosítja. Tudod, hogy dolgozik a két felerész? 

– Egymást váltva látják el az ügyeletet. 
– Igen, de tudod, miért áll a jobb oldali őrség többnyire nőtlen férfiakból, és a bal oldali 

miért hajadonokból? 
– Hú... fogalmam sincs. 
– Más hajókról adoptált nők laknak a bal oldalon; az itt született férfiak a jobb oldalon. A te 

oldaladon lévő összes lányt el kell majd cserélni... hacsak nem talál férjet az igen kevés alkalmas 
férfi egyed között, akikkel nincs vérrokoni kapcsolatban. Téged erre az oldalra is adoptálhattak vol-
na, de akkor más mostohaapára lett volna szükség. Látod az áthúzott kék körrel jelölt neveket? 
Azok között a lányok között van a te lehetséges jövendőbeli feleséged... hacsak nem egy másik ha-
jóról hozol magadnak valakit. 

Thorby megrémült a gondolattól. 
– Feleségül kell vennem valakit? 
– Ha családi rangodhoz méltó beosztáshoz jutsz, botot kell hordanod, hogy elverd őket ma-

gad mellől. 
Ez nyugtalanította a fiút. Akár egy harmadik lábra is nagyobb szüksége lett volna, mint fe-

leségre. 
– A legtöbb társadalom – folytatta a nő –, egyaránt gyakorol exogámiát és endogámiát... a 

férfiaknak a családjukon kívülről kell nősülniük, de nemzetükön, fajukon, vallásukon vagy valami 
nagyobb csoporton belülről, és ti szabadkereskedők sem vagytok kivételek; egy másik felerésszel 
kell kereszteződnötök, de nem házasodhattok frakival. Csakhogy a ti törvényeitek szokatlan szerke-
zetet alkotnak; mindegyik hajó egy patrilokális matriarchátus. 

– Egy mi? 
– A „patrilokális" azt jelenti, hogy a feleség csatlakozik férje családjához; a „matriarchátus" 

pedig... nos, ki parancsol ezen a hajón? 
– Hát, a kapitány. 
– Biztos? 
– Nos, apa nagymamára hallgat, de ő már öregszik, és... 
– Nincs semmi „de". A főtiszt a főnök. Engem is meglepett; azt hittem, csak ezen a hajón 

van így. De a teljes Szabad Nép esetében így történik. A férfiak végzik a kereskedést, irányítják a 
hajót, és gondozzák a hajtóműveit... de mindig egy nő a főnök. Saját keretein belül ennek is meg-
van az értelme; az teszi elviselhetővé a házassági szokásaitokat. 

Thorby azt kívánta, bárcsak ne esne több szó a házasságról. 
– Te még nem láttad, hogyan cserélnek a hajók lányokat. A távozó lányok sírnak, jajgatnak, 

és majdhogynem vonszolni kell őket... de az érkező lányok megtörlik a szemüket, és készek moso-
lyogni, kacérkodni, és nagy szemeket mereszteni a férfiakra. Ha egy lány jó férjet fog, és kellően 
ösztökéli, egy napon egy független kis állam uralkodójává válhat. Míg el nem hagyja szülőhajóját, 
senkinek számít... ezért száradnak fel olyan gyorsan a könnyei. De ha a férfiak lennének a főnökök, 



a lánycsere rabszolga-kereskedelem lenne; míg így a lány nagy lehetősége. 
Doktor Mader elfordult az ábrától. 
– Az emberi szokásokat, melyek az emberek együttélését segítik, sohasem tervezik. Vagy 

használhatók, vagy nem maradnak fenn. Thorby, te azért félsz, mert nem tudod, hogy viselkedj a 
rokonaiddal szemben. 

– De még mennyire hogy nem! 
– Mi a legfontosabb egy kereskedő számára?
Thorby gondolkodott. 
– Hát a család. Minden attól függ, ki vagy a családban. 
– Szó sincs róla. A hajója. 
– Nos, amikor hajót mondasz, a családról beszélsz. 
– Pont fordítva. Ha egy kereskedő elégedetlen, hová mehet? Az űrbe nem, ha nincs hajója; 

azt pedig el sem tudja képzelni, hogy valami bolygón éljen frakik között, még a gondolatát is 
visszataszítónak tartja. A hajója az élete, a levegő, amit belélegez, a hajójából ered; valahogy meg 
kell tanulnia benne élni. Azonban a különböző személyiségek közti feszültség majdnem elviselhe-
tetlen, és nincs rá mód, hogy megszabaduljanak egymástól. A feszültség addig növekedhet, míg va-
lakit meg nem ölnek... vagy míg maga a hajó meg nem semmisül. Csakhogy ezek az emberek ki-
eszelték, hogyan alkalmazkodjanak bármilyen körülményhez. Rítusokkal, formalizmussal, adott 
beszédmintákkal, kötelező cselekedetekkel csökkentik a súrlódási lehetőségeket. Amikor a dolgok 
idegesítővé kezdenek válni, egy sablon mögé bújtok. Ezért nem maradt Fritz mérges.

– Mi? 
– Nem bírt. Te valami rosszat tettél... de maga a tény mutatta, hogy tudatlanságból. Fritz 

egy pillanatra megfeledkezett erről, de aztán eszébe jutott, és elszállt a dühe. A Szabad Nép tagja 
nem engedheti meg magának, hogy mérges legyen egy gyerekre; ehelyett vissza kell terelnie a he-
lyes útra... beavatni a bonyolult szokásokba, mint ahogy Fritz tette. 

– Hát, azt hiszem, értem – sóhajtott Thorby. – De nem könnyű. 
– Mivel nem születtél bele. De hamarosan mindent meg fogsz tanulni, és akkor ugyanolyan 

könnyen fog menni, mint a lélegzés... és legalább olyan hasznos lesz. A szokások mondják meg az 
embernek, ki ő, hová tartozik, mit kell tennie. Még a logikátlan szokás is jobb, mint a semmi; az 
emberek nem élhetnek együtt szokások nélkül. Egy antropológus szemszögéből a működő szoká-
sok vizsgálata alapvető. Szinte becsületbeli ügy. 

– Apám... a másik apámra, Csonka Baslimra gondolok... azt mondta, hogy a becsület meg-
találásának útja az, ha becsületesen viselkedünk más emberekkel, és nem foglalkozunk azzal, ők 
hogyan bánnak velünk. 

– Nem illik ez ahhoz, amit mondtam? 
– Hát... de igen. 
– Azt hiszem, Csonka Baslim becsületesnek tartaná ezt a népet. – Megveregette a fiú vállát. 

– Ne törődj a bosszúságokkal, Thorby. Végezd a dolgod legjobb tudásod szerint, és egy nap felesé-
gül veszed valamelyik szép lányt. Boldog leszel. 

A jóslat nem vidította fel a fiút. 
 

9. fejezet 
 

Amikorra a Sisu Losianhoz közeledett, Thorby már férfihoz méltó beosztást kapott. Első 
beosztása a központi beöltöztető állomáson volt, egy teljesen felesleges munka. Azonban matemati-
kai múltja révén előreléphetett. 

A hajó iskolájába járt. Baslim széles műveltséggel látta el, de ez a tény nem tűnt fel tanítói-
nak, mivel java része annak, amit szükségesnek láttak – az általuk beszélt finn nyelv, a Sisu és a 
Szabad Nép történelme, kereskedelmi szokások, üzleti gyakorlatok, számos bolygó export- és im-
porttörvényei, hidropónika és hajóekonómia, biztonsági rendszabályok és óvintézkedések – olyan 
tantárgyak voltak, amiket Baslim még csak nem is érintett; ő nyelveket, természettudományt, ga-
laktográfiát és történelmet sulykolt belé. Az új tárgyakat Thorby olyan sebességgel falta, ami csak 
annak lehetséges, aki Baslim fáradhatatlan módszere szerint tanulta meg a renshaw-zást. A kereske-
dők is használták az alkalmazott matematikát – könyveléshez, elszámoláshoz, asztrogációhoz, és a 
hidrogénfúziós meghajtású n-hajó nukleonikájához. Thorby könnyedén vette az elsőt, a második 



sem jelentett különösebb nehézséget, de a harmadik szinten a hajó iskolamestere meglepődött, 
amikor rádöbbent, hogy ez az ex-fraki milyen jártas a többdimenziós geometriában. 

Jelentette a kapitánynak, hogy van egy matematikai zseni a fedélzeten. 
Ez nem volt egészen igaz. De ettől kezdve Thorbyt a jobb oldali fedélzet tűzvezérlő kom-

puteréhez vezényelték. 
Mindegyik kereskedő űrhajó számára a legnagyobb kockázatot az űrugrások első és utolsó 

szakasza jelenti, amikor a hajó fénysebességnél lassabban halad. Elméletileg egy többszörös fény-
sebességgel haladó hajót is fel lehet fedezni és el lehet fogni, amikor az az irracionális térben szá-
guld; de a gyakorlatban ez azt jelenti, mintha viharban, éjfélkor próbálna valaki íjjal és nyíllal elta-
lálni egy bizonyos esőcseppet. Azonban egy fénysebesség alatt mozgó hajót könnyedén le lehet va-
dászni, ha a támadó gyors, az áldozat pedig egy nagy, vánszorgó teherhajó. 

A Sisu száz g-vel gyorsult, és amennyire tudta, próbálta lerövidíteni a veszélyes időtarta-
mot. Azonban egy hajónak, amely egy kilométert gyorsul minden másodperc alatt, három és fél 
szabványos napba telik, míg eléri a fénysebességet. 

Ez hosszú, várakozással, feszültséggel teli, nyomasztó idő. Meg lehetne duplázni a gyorsu-
lást, ezzel felére csökkenthetnék a veszélyes időtartamot, és a Sisu olyan fürge lenne, akár egy ka-
lózhajó – de ehhez egy nyolcszor akkora maghasító kamrát kellene beszerezni, és hasonló mérték-
ben növelni a sugárzó mezőt, a kisegítő berendezéseket és a hidrogénreakciót tartalmazó paramág-
neses kapszulákat, de a plusz tömeg lényegesen csökkentené a teherbefogadó kapacitást. A kereske-
dők dolgos nép; mégha nem lennének rajtuk élősködő paraziták, akkor sem hagynák, hogy a hasz-
nuk elégjen a többdimenziós fizika exponenciális törvényeinek kérlelhetetlen működése közben, 
így a Sisu a minimálisra csökkentette a gyorsulási szakaszt – de nem olyan rövidre, hogy elmene-
külhetne egy terheletlen hajó elől. 

És a Sisu nem is manőverezik túl könnyen. Pontosan a jó irányba kell haladnia, amikor be-
lép a nulltér lenyomozhatatlan éjszakájába; különben esetleg túl messze bukkanna fel a keresett pi-
actól; ilyen hiba esetén a főkönyv végösszege pluszról mínuszra változna, s az ilyesmi nem előny. 
Még több akadály esetén a kapitánynak fel kell rá készülnie, hogy teljesen megszüntesse a meghaj-
tást, vagy kockáztassa, hogy a hajó belsejében lévő mesterséges gravitációs tér tönkre megy – és 
ennek következtében a Család lekvárrá válik, amikor a törékeny testek hirtelen száz g-nek lesznek 
kitéve. 

Ezért van a legtöbb kapitánynak gyomorfekélye; nem attól, hogy az árura alkudozik, az ár-
engedményt és a jutalékot számolgatja, és latolgatja, melyik termék fog legjobban megtérülni. Nem 
a hosszú űrugrás zavarja – akkor lazíthat, és gyerekeket lovagoltathat a térdén. Az űrugrás kezdete 
és vége emészti fel idegeit, a fájdalmas, hosszú órák, amikor egy töredék másodperc alatt kell dön-
tenie családja életéről – vagy szabadságáról. 

Ha a rablók a kereskedőhajók elpusztítására törekednének, a Sisunak és társainak nem len-
ne esélye. A kalózok azonban zsákmányt és rabszolgákat akarnak; azzal semmit sem nyernek, ha 
felrobbantják a hajót. 

A kereskedőket nem korlátozzák ilyen problémák: számukra a kalózhajó elpusztítása az 
ideális kimenetel. Az atomcélkeresők iszonyatosan drágák, és használatuk rendkívül kihat a nyere-
ség és veszteség arányára – de semmi sem tartja vissza őket, ha a komputer közli, hogy megtalálta 
a célt –, mégha a rabló csak saját védelmére használ is megsemmisítő fegyvereket. A kalózok takti-
kája általában az, hogy megvakítja a keresőt, kiégeti az érzékelőberendezéseit, hogy elég közel jus-
son hozzá, és megbéníthasson mindenkit a fedélzeten – vagy ha ez nem sikerül, megpróbál úgy 
ölni, hogy a hajóban és a rakományban ne essen kár. 

A kereskedő menekül, ha tud, harcol, ha kell. De ha harcol, úgy harcol, hogy öljön. 
Amikor a Sisu fénysebesség alatt halad, mesterséges érzékelőivel minden apró zavarra oda-

figyel, lesi a nulltér kommunikációjának sistergéseit, vagy egy sok g-re gyorsuló hajó „fehér" böm-
bölését. Adatok áramlanak be a hajó asztrogációs téranalógiájába, és a következő kérdések vetőd-
nek fel: Hol ez a másik hajó? Mi az iránya? Sebessége? Gyorsulása? Utolérhet-e, mielőtt elérjük az 
n-teret? 

Ha a válaszok veszélyt sejtetnek, kivonatolt adatok áramlanak a bal és jobb oldali tűzvezér-
lő komputerekbe, és a Sisu nekigyürkőzik a küzdelemnek. Célkereső atombombával felfegyverzett 
tüzérek simogatják a lövedékek karcsú testét, és babonákat suttognak; a Főgépész üzembe helyezi 
az önmegsemmisítő kapcsolót, ami végveszély esetén a meghajtó erőművet roppant méretű hidro-
génbombává változtathatja, és imádkozik, hogy legyen bátorsága a végső kétségbeesésben a halál-
ba menekíteni népét; a kapitány megszólaltatja a zenebonát, ami a hajó őrségét a harcálláspontokra 



szólítja. A szakácsok eloltják a tüzet; a segédmérnökök lezárják a légcirkulációt; a farmerek 
elköszönnek zöld növényeiktől és a harcálláspontokra sietnek; az anyák összegyűlnek 
gyermekeikkel, majd leszíjazzák magukat, és szorosan magukhoz ölelik kicsinyeiket. 

Aztán megkezdődött a várakozás. 
De nem Thorby számára – és nem azok számára, akik a tűzvezérlő komputerek mellé van-

nak kijelölve. Üléseikhe szíjazva verejtékeznek, és az elkövetkező percekben vagy órákban a Sisu 
élete az ő kezükben van. A tűzvezérlő komputerek egymilliomod másodperc alatt eltöprengenek az 
analógból áramló adatokon, eldöntik, elérhető-e a cél torpedókkal vagy sem, majd választásokat kí-
nálnak: lehetséges röppályákat, a hajók sebességének vagy irányának állapotát. Mindegyik kompu-
ter fél egysége arra szolgál, hogy az operátor megkérdezhesse, mi lehet a helyzet a távoli jövőben, 
mostantól ötpercnyire, ha a változók megváltoznak... és célba lehet-e juttatni a lövedéket ilyen kö-
rülmények között. 

Az emberi ítélőképesség bármelyik változót tompíthatja; egy intuitív kezelő megmentheti a 
hajóját – vagy elveszítheti. A bénítósugár fénysebességgel utazik; a torpedóknak sosincs idejük fel-
gyorsulni, mintegy néhány száz kilométert másodpercenként – mégis lehetséges, hogy mire a kalóz 
sugárzótávolságon belülre ér, ujját a bénító sugárzás gombján tartva, a kereskedő kilőjön egy célke-
resős torpedót, mielőtt a sugár eltalálná… És még el is menekülhessen, mielőtt a kalóz rövid idő 
múlva atomködbe borulva fellángol. 

De ha a kezelő néhány másodperccel elsieti vagy ugyanannyival elóvatoskodja a lövést, el-
veszítheti hajóját. Ha elsieti, a lövedék nem talál; ha túl óvatos, nem lesz ideje kilőni. 

Tapasztalt, idős emberek nem alkalmasak erre a munkára. A tökéletes tüzér egy serdülő fiú 
vagy lány, aki gyors a gondolkodásban és a cselekvésben, magabiztos, intuitív módon, nem bema-
golás révén érzi a matematikai egyenleteket, és nem fél a haláltól, hiszen még el sem tudja képzel-
ni. 

A kereskedőnek mindig résen kell lenniük, hogy kiválasszák az ilyen ifjakat. Úgy tűnt, Thorbynak 
van érzéke a matematikához, azonkívül jó érzéke volt az időre játszott sakkhoz, és egy gyors kezet 
kívánó játékhoz, a pörifocihoz. Betanítója unokaöccse és szobatársa, Jeri Kingsolver lett. Jeri, mint 
fiatalabb testvére, alatta állt a családi hierarchiában, a komputertermen kívül "nagybácsi"-nak szólí-
totta Thorbyt.; de munka közben Thorbyt "jobb oldali főtűzvezérlő"-nek címezte, és mindig hozzá-
tette, hogy "uram". 

A hipertéren átszáguldozás hosszú hetei alatt Losian felé, Jeri képezte ki Thorbyt. Thorby a 
hidropónikához lett volna beosztva, Jeri pedig a Rakományfelügyelő írnoka volt, de a hajón elég 
farmer akadt, és az űrben a rakományfelügyelői irodának sosincs dolga; így Krausa kapitány utasí-
totta Jerit, hogy keményen képezze ki Thorbyt a komputer kezelésére. 

Mivel a hajó fénysebességre gyorsulása közben fél hetet tölt készenlétben, minden harcál-
lásponton két személy váltja egymást. Jerinek a húga volt a beosztottja, Mata. A komputer ikerkon-
zolokkal rendelkezett, melyek közül csak az egyik adhatott utasításokat, s ezt egy váltókapcsolóval 
lehetett szabályozni. Harckészültség esetén Thorby és Mata egymás mellett ültek, Jeri volt a pa-
rancsnok velük szemben, és Mata állt készen, hogy átvegye a vezérlést. 

Kemény gyakorlás következett. Jeri Thorbyt ültette az egyik konzolhoz, Matát a másikhoz, 
és a hajó vezérlőterméből adatokat táplált be nekik. Mindegyik konzol rögzítette a lépéseket, és 
meg lehetett nézni, miféle döntéseket hoztak a kezelők, és milyen eltéréseket tettek az egykor való-
ban lezajlott csata megőrzött adataihoz képest. 

Thorby hamarosan rendkívül bosszús lett; Mata sokkal jobb volt nála. 
Így hát még jobban erőlködött, és még rosszabb eredményei születtek. Míg ő verejtékezve 

próbálta kiszámítani, mire készül a kalózhajó, ami valamikor a régmúltban tűnt fel a Sisu képer-
nyőin, fájdalmasan érzékelte, hogy a mellette ülő karcsú, csinos, sötét hajú lány lazán, sietség nél-
kül, fürge ujjakkal végez apró módosításokat a klaviatúrán, s változtat meg egy-egy elhajlást vagy 
egy vektort. És ezután megalázó volt megtudni, hogy a lány jóval magasabb normája "megmentette 
a hajót", míg neki nem sikerült. 

És ami még rosszabb: érezte, hogy Mata lány, de nem tudatosult benne… csak annyit tu-
dott, hogy kínos mellette ülni. 

Az egyik szimuláció után Jeri kiszólt a vezérlőből. 
– Gyakorlatnak vége. Pihenj! – Hamarosan megjelent, a szalagokat tanulmányozta, úgy ol-

vasta a jeleket a fényérzékeny papíron, mint ahogy más nyomtatott szöveget olvasna. Lebiggyesz-
tette ajkait Thorby eredményei láttán. 



– Újonc, te háromszor lőttél... és egyik csomagod sem jutott az ellenséghez ötvenezer kilo-
méteres közelségbe. Nem számítanak a költségek... pedig nagymama véres verejtékkel szerezte a 
pénzt. De az a dolgunk, hogy elpusztítsuk a kalózt, ne csak ijesztgessük. Ki kell várnod, amíg elta-
lálhatod. 

– Ennyi telt tőlem! 
– Elég kevés. Hadd nézzem a tied, hugi! 
A becenév még jobban ingerelte Thorbyt. A testvérek szerették egymást, és nem foglalkoz-

ta a címekkel. Thorby is megpróbálta nevükön szólítani őket... de letorkolták; ő csak "újonc", ők 
pedig "főtüzér" és "másodtüzér". Semmit sem tehetett; kiképzés közben ő volt a fiatal. Egy hétig 
Thorby "fogadott mostoha unokatestvér"-ként címezte Jerit, és Jeri is gondosan családi rangján 
szólította. Aztán Thorby úgy döntött, hogy ez ostobaság, és újra csak Jerinek szólította. Azonban a 
kiképzés alatt Jeri továbbra is csak "újonc"-nak hívta, akárcsak Mata. 

Jeri átnézte Mata eredményeit, és bólintott. 
– Nem rossz, hugi. Egy másodperccel belül vagy az utólagosan elemzett optimumon, és há-

rom másodperccel jobb, mint az a lövés, ami évekkel ezelőtt eltalálta ezt az akármit. El kell ismer-
nem, gyönyörű kis lövés… mivel az eredeti az én művem volt. Az a kalóz Ingstelnél… emlékszel? 

– Hogyne. – A lány Thorbyra pillantott. 
– Ez nem járja! – háborodott fel Thorby. A biztonsági öv csatját rángatta. 
Jeri meglepetten pillantott fel. 
– Mi az, újonc? 
– Azt mondtam, nem járja! Küldtél egy problémát, én készületlenül birkózom vele... és fel-

sülök, mivel nem voltam tökéletes. De ő már sokszor megcsinálta, és neki csak a kapcsolókkal kel-
lett játszadoznia, hogy megkapja a kérdéses választ… hogy leégessen! 

Mata megdöbbent. Thorby az ajtó felé indult. 
– Én sose akartam ezt! Megyek a kapitányhoz, és másik munkát kérek tőle. 
– Újonc! 
Thorby megállt. 
– Ülj le! – folytatta Jeri nyugodtan. – Amikor végeztem, mehetsz a kapitányhoz… ha to-

vábbra is tanácsosnak véled. 
Thorby leült. 
– Két dolgot kívánok mondani – folytatta Jeri hűvösen. – Először... – Húgához fordult. – 

Másodtüzér, tudtad, milyen feladatot kaptál, amikor a követését megkezdted? 
– Nem, főtüzér. 
– Dolgoztál már rajta ezelőtt? 
– Nem hiszem. 
– Honnan emlékszel rá? 
– Te mesélted, hogy lőtted le az Ingstel melletti kalózt. Sosem fogom elfelejteni az azt kö-

vető vacsorát... te a nagymama... a főtiszt mellett ültél. 
Jeri Thorbyhoz fordult. 
– Látod? Ő is készületlenül végezte… olyan készületlenül, mint én, amikor megtörtént. És 

ő még jobban csinálta, mint én; büszke vagyok rá, hogy ilyen helyettesem van. Csak hogy tájékoz-
tassalak, ostoba újonc úr, ez az esemény sokkal korábban következett be, mint mielőtt a másodtüzér 
újonccá vált. Gyakorlatban még nem futtatta. Egyszerűen jobb, mint te. 

– Jól van – mondta Thorby mogorván. – Belőlem valószínűleg sosem lesz jó tüzér. Mond-
tam, hogy abba akarom hagyni. 

– Még beszélek. Ezt a munkát senki sem kéri; sok gonddal jár. És abba sem hagyja senki. 
Egy idő után a munka fejezteti be vele, amikor az utólagos elemzés azt mutatja, hogy elvesztette az 
érzékét. Talán én már kezdem. De azt megígérhetem neked, hogy vagy megtanulod, vagy én me-
gyek a kapitányhoz jelenteni, hogy nem vagy alkalmas rá. De addig is… ha vissza mersz pofázni, 
én hurcollak a főtiszt elé! – Felcsattant. – Extra gyakorlat! Harcállásponthoz! Berendezést elindíta-
ni! – Kiment a szobából. 

Pillanatokkal később felhangzott a hangja. 
– Forgózsámoly! Jobb oldali komputerszoba, jelentkezz! 
Az ebédre hívó hang hallatszott; Mata komolyan mondta. 
– Jobb oldali vadász kész. Adat látszik, művelet indul. – Ujjai járni kezdtek a billentyűn. 

Thorby saját vezérlője fölé hajolt; egyáltalán nem volt éhes. 



Thorby napokig csak hivatalosan beszélt Jerivel. Matát csak kiképzés közben látta, vagy 
messziről, evésnél; hűvös korrektséggel kezelte a lányt, és megpróbálta olyan jól leküzdeni a célo-
kat, mint ő. Láthatta volna máskor is; a fiatalok szabadon találkozhattak nyilvános helyeken. Azon-
ban a lány tabu volt számára, hiszen unokanővére volt, és ugyanabban a hajófélben éltek, de ez a 
tabu a társasági életre nem vonatkozott. 

Jerit nem tudta elkerülni; ugyanannál az asztalnál étkeztek, ugyanabban a szobában alud-
tak. Thorby mégis formális falat húzott maguk közé. Senki sem szólt semmit – megesett az ilyesmi. 
Még Fritz is úgy tett, mintha nem venné észre. 

Azonban egy este Thorby bekukkantott a társalgóba, hogy megnézzen egy Sargonon ját-
szódó kalandfilmet; Thorby végigülte, és magában kielemezte a hibákat. Ám amikor vége lett, nem 
tudta elkerülni Matát, mivel a lány odasétált, megállt előtte, alázatosan unokabátyjának szólította, 
és megkérdezte, nem játszana-e vele egy pörifocit vacsora előtt? 

Épp vissza akarta utasítani, amikor valami tragikus buzgóságot fedezett fel a lány arcán. 
– Hát – válaszolta –, kösz, Mata. Egy kis étvágycsináló. 
A lány azonnal elmosolyodott. 
– Jó! Szóltam Ilsának, hogy foglaljon le egy asztalt. Gyerünk! 
Thorby három játszmát megnyert, egyet pedig döntetlenre játszott... figyelemre méltó ered-

mény volt ez, hiszen a lány volt a női bajnok, és csak egy pont előnyt kapott, amikor a férfi bajnok-
kal játszott. De nem ez számított Thorbynak, hanem az, hogy jól érezte magát. 

Teljesítménye javult, részben az elszántságtól, amivel dolgozott, részben mivel ráérzett a 
komplex geometriára, és részben mivel egykor koldusfiúként egy ősi tudomány használatával élesí-
tette az elméjét. Jeri soha többé nem hasonlította össze hangosan Thorby és Mata eredményét, csak 
tömör megjegyzései voltak a fiú eredményeihez: "jobb", "haladás", és végül, "megcsináltad". 
Thorby hangulata felszökött, felszabadultabb lett, egyre több időt töltött társaságban, és rendszere-
sen játszott pörifocit Matával. 

A hipertéren keresztüli út vége felé egy reggel befejezték az utolsó gyakorlatot, és Jeri ki-
szólt. 

– Lazítsatok! Pár perc múlva ott leszek. – Thorby kiengedett a kellemes feszültségből, de 
egy idő múlva idegesen babrálni kezdett; olyan érzése támadt, mintha összhangban lett volna mű-
szereivel. 

– Másodtüzér... mit gondolsz, baj lenne belőle, ha megnézném a saját szalagomat? 
– Nem hiszem – felelte Mata. – Majd én kiveszem; akkor az én felelősségem. 
– Nem akarlak bajba keverni. 
– Nem fogsz – válaszolta Mata higgadtan. Hátranyúlt Thorby konzoljához, kihúzta a rögzí-

tett szalagot, ráfújt, hogy ne csavarodjon el, és vizsgálgatta. Aztán kihúzta a saját tekercsét is, és 
összehasonlította a kettőt. 

Aztán meglepetten nézett fel. 
– Nagyon jó szimuláció volt, Thorby. 
Most először szólította a nevén. Thorby észre sem vette. 
– Tényleg? Komolyan mondod? 
– Nagyon-nagyon jó eredmény… Thorby. Mindketten eltaláltuk. De a tied szinte a legopti-

málisabb lehetőséghez közelít... amihez képest az enyém elsietett. Látod? 
Thorby csak felületesen tudta olvasni a szalagokat, de boldog volt, hogy a lány ezt állította. 

Ekkor érkezett Jeri, elvette a két tekercset, Thorbyra nézett, majd megnézte közelebbről. 
– Előástam az utóelemzést, mielőtt bejöttem – mondta. 
– Igen, uram? – mondta Thorby buzgón. 
– Hm... majd kaja után egyeztetem… de úgy tűnik, mintha levetkőzted volna a hibáidat. 
– Hát – mondta Mata -, ez tökéletes szimuláció volt, bátyó, és ezt te is tudod! 
– És ha az? – vigyorodott el Jeri. – Csak nem kívánod, hogy a mi ragyogó növendékünknek 

a fejébe szálljon a dicsőség? 
– Ugyan! 
– Hátra arc, kicsi és csúf húgocskám! Gyerünk kajálni! 
Egy szűk járaton át értek a kettes szinti főfolyosóra, s ott egymás mellett haladtak. Thorby 

mélyet sóhajtott. 
– Baj van? – kérdezte az unokahúga. 
– Egy csöpp sem! – Thorby átölelte mindkettejük vállát. – Jeri, te meg Mata még mesterlö-

vészt faragtok belőlem. 



Először szólította nevén tanítóját aznap óta, amikor a letorkolást kapta. Azonban Jeri most 
fenntartás nélkül elfogadta unokabátyja közeledését. 

– Ne táplálj hiú reményeket, szobatárs. De azt hiszem, menni fog ez. De úgy látom – tette 
hozzá –, hogy Tora nagynénink szokásos hűvös pillantásával méreget bennünket. Ha kíváncsi vagy 
a véleményemre, azt gondolom, hugi akkor is képes járni, ha senki sem öleli át a vállát… és biztos 
vagyok benne, hogy Tora néni is így gondolja. 

– Na és akkor! – mondta Mata élénken. – Thorby akkor is tökéletesen futtatta le a progra-
mot. 

A Sisu kiért a sötétségből, és sebessége fénysebesség alá zuhant. Losian csillaga alig ötven-
billió kilométerre ragyogott tőlük; néhány napon belül elérik a következő piacukat. 

Nata felügyelet nélkül őrködött, de Jeri utasította az újoncot, hogy ő maradjon vele. Az első 
őrségben sohasem jött semmilyen probléma; még ha valamelyik kalóz pontos információval ren-
delkezett is a nulltér kommunikátoron át a Sisu indulási és érkezési idejéről, egy több fényéves ug-
rásnál lehetetlen megjósolni a pontos időt és helyet, ahol a hajó kidugja az orrát a racionális űrbe. 

Jeri is elhelyezkedett a székében néhány perccel azután, hogy Thorby azzal az ősöreg ér-
zéssel szíjazta le magát, hogy ez most nem gyakorlat. 

– Lazíts! – vigyorgott rá Jeri. – Ha felmegy a vérnyomásod, fájni fog a hátad, és nem bírod 
ki. 

– Megpróbálok – vigyorgott Thorby erőtlenül. 
– Akkor jó. Játszani fogunk. – Jeri egy dobozszerű szerkezetet húzott elő a zsebéből, és fel-

kattintotta. 
– Mi az? 
– Egy "ünneprontó". Ide illik. – Jeri a kapcsolóhoz illesztette, ami eldönti, melyik konzol-

nál legyen a vezérlés. – Látod a kapcsolót? 
– Hogy? Nem. 
– Ezzel lehet nyerni. – Jeri vacakolt a letakart kapcsolóval. – Melyikünknél lenne a vezér-

lés, ha most kellene kilőnünk egy bombát? 
– Honnan tudhatnám? Vedd már le, Jeri. Idegesít. 
– Ez benne a játék. Lehet, hogy nálam a vezérlés, és te fölöslegesen nyúzod a billentyűket; 

de lehet, hogy a te kezedben a ravasz, és én alhatok a székemben. Időről időre átállítom a kapcso-
lót… és te nem láthatod, milyen állásban van. Tehát amikor jön egy kis izgalom... és biztos lehetsz 
benne, hogy lesz valami; érzem a csontjaimban... nem lehetsz bizos benne, hogy a mikrométer ujjú 
Jeri papa lesz-e az, aki kézbeveszi a helyzetet. Lehet, hogy neked kell megfeszülnöd. Neked. 

Thorby émelyegve képzelte el a lenti lőszerszobában várakozó embereket és bombákat – 
akik azt várják tőle, hogy precízen oldja meg az élet és halál, az elgörbült tér, változó vektorok és 
komplex geometria problémáját. 

– Tréfálsz – mondta erőtlenül. – Nem hagyhatod nálam a vezérlést. Hisz a kapitány élve 
nyúzna meg. 

– Á, ebben tévedsz. Mindig eljön a nap, amikor az újonc végrehajtja első éles bevetését. 
Attól kezdve tüzér… vagy angyal. De nem engedjük, hogy aggódva várd azt az időt. Most nézzük a 
játékot. Mikor azt mondom, "most", ki kell találnod, kinél van a vezérlés. Ha eltalálod, tartazom 
neked egy süteménnyel; ha tévedsz, te jössz nekem eggyel. Most! 

Thorby gyorsan gondolkodott. 
– Szerintem nálam van. 
– Téves. – Jeri felemelte az ünneprontót. – Tartozol egy süteménnyel... és ma este epertorta 

lesz; összefut a nyál a számban. De gyorsabban; állítólag neked gyorsan kell döntened. Most! 
– Még mindig nálad! 
– Pontosan. Egyenlő. Most! 
– Tied! 
– Dehogyis. Látod? Én eszem a tortádat… abba kellene hagynom, míg nyerésben vagyok. 

Imádom az epertortát! Most! 
Mire Mata leváltotta őket, Jeri elnyerte Thorby következő négynapi süteményét. 
– Innen folytatjuk – mondta Jeri –, attól eltekintve, hogy az epertortát elfogyasztom. De el-

felejtettem megmondani a főnyereményt. 
– Mi az? 
– Az lesz az igazi. Három süteménybe fogadunk. Miután annak vége, kitalálod és elintéz-



zük. Mindig többet kell fogadnunk a valódiakért. 
– Fel akarod hergelni, bátyó? – szipákolt Mata. 
– Ideges vagy, Thorby? 
– Dehogy! 
– Hagyd abba a nyugtalankodást, hugi. Vedd csak szilárdan a mosdatlan kis kezedbe a ve-

zérlést. 
– Leváltom, uram. 
– Gyere Thorby, együnk! Epertorta… aaah! 
Három nap múlva az állás döntetlenre állt, de csak mert Thorby elvesztette az összes süte-

ményét. A Sisu rettenetesen lelassult, csaknem bolygóközi sebességre, és a Losian napjának deren-
gése töltötte be a képernyőket. Thorby enyhén sajnálkozott rajta, hogy küzdőkészsége ennél a meg-
érkezésnél nem kerül kipróbálásra. 

Azonban az általános riadó hangjára majdnem kiugrott a biztonsági övből. Jeri épp beszélt; 
a fejét összevissza rángatta, a kijelzőket nézte, és keze a vezérlőpulthoz ugrott. 

– Fogadd! – üvöltötte. – Ez egy igazi! 
Thorby lerázta megdöbbenését, és billentyűzete fölé hajolt. Az analóg gömb elárasztotta 

őket adatokkal; a ballisztikus kép összeállt. Jó ég, milyen közel volt! És gyorsan közeledett! Hogy 
kerülhetett valami ilyen közel, anélkül, hogy felfedezték volna? Aztán beszüntette ezeket a gondo-
latokat, és vizsgálni kezdte a válaszokat... Nem, még nem... bár sokkal elé... tudhat a bandita fordí-
tani azon a tolóerőn, és csökkenteni közeledését? … Megpróbálkozik vajon egy sugárzással a felté-
telezett hat g-s gyorsulásnál… elérheti a lövedék? ... Akkor is eléri, ha nem fordul? ... 

Alig érezte Mata gyengéd érintését a vállán. De hallotta, hogy Jeri felcsattan. 
– Maradj odakinn, hugi! Rajta vagyunk, rajta vagyunk! 
Fény villant Thorby műszerfalán; a vijjogó sziréna felhangzott. 
– Baráti jármű, baráti jármű! Losiani bolygóközi járőr, azonosítva. Visszatérni az őrhelyek-

re! 
Thorby fellélegzett, nagy kő esett le a szívéről. 
– Folytasd a követést! – sikoltotta Jeri. 
– Micsoda?! 
– Fejezd be a futtatást! Ez nem losiani jármű, hanem egy KALÓZ! A losianiak nem így 

manővereznek! Nálad a vezérlés, fiú, nálad van! Kapd el! 
Thorby hallotta Mata rémült zihálását, de újra belemélyedt a problémába. Változik valami? 

Elérhető? Elérhető a lehetséges manőverek függvényében is? Most! Megnyomta a gombot, és 
hagyta, hogy a komputer parancsot adjon a kilövésre. 

Gyengén hallotta Jeri hangját; Jeri mintha nagyon lassan beszélt volna. 
– Lövedék elment. Azt hiszem, talál... de elsietted. Lőj még egyet, mielőtt a sugaruk elkap 

minket. 
Thorby gépiesen engedelmeskedett. Az idő túl rövid volt, hogy egy másik megoldással pró-

bálkozzon; parancsot adott a gépnek, hogy lőjön ki még egy lövedéket az előbb megadott vetületre. 
Aztán látta műszerfalán, hogy a cél eltűnt, és az érdekes üresség láttán tudta, hogy valószínűleg 
már az első lövedék elpusztította. 

– Ennyi az egész! – jelentette ki Jeri. – Most! 
– Mi? 
– Kinél volt? Nálad vagy nálam? Három sütemény a tét. 
– Nálam – mondta Thorby meggyőződve róla. Egy másik szinten arra gondolt, hogy belőle 

sosem lesz kereskedő. Jeri számára az a cél csak egy fraki volt. Vagy három sütemény. 
– Téves. Ez hármat jelent nekem. A biztonság kedvéért magamnál tartottam a vezérlést. A 

bombákat természetesen hatástalanították, és a kilövők bezárultak, amint a kapitány kiadta a paran-
csot... de nem kockáztathattam meg, hogy szétlőj egy barátságos hajót. 

– Barátságos hajó! 
– Persze. De számodra, segéd-másodtüzér, ez volt az első igazi... ahogy szántam. 
Thorby feje meglódult. 
– De akarod hajtani a nyereményt, bátyó? – mondta Mata. – Csaltál. 
– Bizony hogy csaltam. De ebből kifolyólag átesett a tűzkeresztségen. És ebből kifolyólag 

be fogom hajtani a nyereményt. Ma este jégkrém lesz! 
 



10. fejezet 

Thorby nem sokáig maradt segéd-másodtüzér; Jerit előléptették asztrogációs újonccá; Mata 
vette át a jobb oldali parancsnokságot, és Thorby hivatalosan jobb oldali másodtüzér lett, élét és ha-
lál ura. Nem volt benne biztos, hogy örül neki. 

Aztán ez a felállás is majdnem olyan gyorsan felborult. 
Losian „biztonságos" bolygó. Civilizált, nem emberformájú idegen lények lakják, a kikötő 

biztonságban volt a földi támadásoktól; nem volt szükség a környéket figyelő őrségre. Az emberek 
elmehettek a hajóról szórakozni, és még a nők is megtehették. Néhány nő, aki cserelányként került 
a Sisura, nem hagyhatta el a hajót, legfeljebb a Szabad Nép Találkozóján. 

Thorby számára Losian volt az első „külföld", lévén, hogy csak Jubbul élt tisztán az emlé-
kezetében, így már alig várta, hogy láthassa. De előbb a munka jött. Amikor megerősítették tüzéri 
pozíciójában, átvezényelték a hidropónikától a rakományfelügyelő megüresedett írnoki székébe. 
Ezzel növekedett a státusa; az üzlet több presztízzsel járt, mint a háztartás. Elméletileg most képe-
sítve volt a rakomány ellenőrzésére; valójában ezt egy magasabb beosztású írnok végezte, míg 
Thorby kisebb beosztású fiúrokonaival együtt különböző irodákban verejtékezett. A rakodásnál 
minden kézre szükség van, mivel a Sisuba sosem engednek be rakodómunkásokat, még ha felesle-
ges létszámduzzasztásra van is szükség. 

A losianiak nem találták fel a vámolás intézményét; a ládába csomagolt vergalevélbálákat 
közvetlenül a hajó mellett el lehetett adni a vásárlóknak. A szellőzés dacára a raktér megtelt fűsze-
res, kábító illattal, és Thorbynak eszébe jutott, mint kuporgott több hónappal és több fényévvel ez-
előtt az egyik rekeszbe vájt lyukban, a lefejezés elől szökve, miközben a barátságos idegen átcsem-
pészte a sargoni rendőrség kordonán. 

Mindez már valószerűtlennek tűnt. A Sisu lett az otthona. Még tűnődés közben is a családi 
nyelven gondolkodott. 

Hirtelen lelkiismeretfurdalással döbbent rá, hogy az utóbbi időben nem túl gyakran gondolt 
papira. Elfelejti papit? Nem, nem! Képtelen lenne elfelejteni, semmit... papi hanghordozását, a fél-
renézését, amikor kedvezőtlenül kellett nyilatkoznia, csikorgó mozgását a csípős hajnalokon, fárad-
hatatlan türelmét bármivel kapcsolatban – annyi év alatt papi sosem volt dühös rá – de igen, egyet-
len egyszer. 

„Nem vagyok a gazdád!" 
Papi – akkor egyszer mérges volt. Ez megijesztette. Thorbyt; nem értette, miért a harag. 
Most, hosszú űrt és időt megtéve hirtelen rádöbbent. Csak egy dolog tudta papit feldühíte-

ni: papi majd felrobbant a sértéstől, hogy azzal gyanúsítják, hogy Csonka Baslim gazdája egy rab-
szolgának. Papi hangoztatta, hogy egy bölcs embert nem lehet megsérteni, mivel az igazság nem 
sértő, ami pedig nem igaz, az nem érdemel figyelmet. 

Papi mégis megsértődött az igazságtól, mert papi bizony a gazdája volt; papi vette meg az 
árverésen. Nem, ez hülyeség! Nem a rabszolgája volt, hanem a fia... Papi sosem volt a gazdája, 
még akkor sem, amikor lekent egy-egy nyaklevest valami baklövéséért. Papi... egyszerűen „papi". 

Thorby most már tudta, hogy papi egy dolgot gyűlölt: a rabszolgaságot. 
Thorby nem tudta, mitől biztos ebben,. de meg volt győződve róla. Nem emlékezett rá, 

hogy papi bármit is mondott volna a rabszolgaság ellen; papi mondásaiból ezzel kapcsolatban csak 
arra emlékezett, hogy az ember sosem lehet más, mint szabad saját akaratában. 

– Hé! 
A rakomány felügyelő nézett rá. – Uram? 
– Megmozdítod azt a ládát, vagy megágyazol rajta?
Három helyi nap múlva Thorby épp végzett a zuhanyzással, és kimenőre készült indulni 

Fritzzel, amikor a fedélzetmester kukkantott be a zuhanyzóba, meglátta a fiút, és így szólt: 
– A kapitány azt üzeni, hogy Thorby Baslim-Krausa keresse fel. 
– Igenis, fedélzetmester – válaszolta Thorby, és még valamit motyogott az orra alatt. Sietve 

magára kapta ruháit, bekukkantott a szobájába, közölte a szomorú tényt Fritzzel, és rohant a kapi-
tány kabinjába, remélve, hogy a fedélzetmester közölte a kapitánnyal, hogy Thorby épp zuhanyzott. 

Az ajtó nyitva állt. Thorby elkezdte a formális bejelentkezést, és a kapitány felnézett. 
– Üdvözöllek, fiam. Gyere be! 
Thorby átkapcsolt hivatalos formáról családira. 
– Igen, apám. 



– Épp készülök partra szállni. Nincs kedved velem jönni? 
– Uram? Illetve, igen, apám! Az remek lenne! 
– Jó. Látom készen állsz. Gyerünk. – Egy fiókba nyúlt, és sodrott vezetékdarabokat adott 

Thorbynak. – Egy kis zsebpénz, ha venni akarnál valami emléket. 
Thorby megvizsgálta. 
– Milyen értékű ez az anyag, apám? 
– Semmilyen... amint elmentünk Losianról. Tehát ami megmarad, azt majd add vissza, én 

át tudom majd váltani másra. Ők thóriumban és más javakban fizetnek érte. 
– Igen, de honnan fogom tudni, mennyit fizessek valamiért? 
– Higgy nekik. Nem fognak becsapni és nem fognak alkudni. Furcsa nép. Nem mint a lo-

tarfiak... Lotarfon, ha sikerül egy órás alkudozás nélkül sört venned, szerencséd van. 
Thorby úgy érezte, sokkal jobban megérti a lotarfiakat, mint a losianiakat. Volt valami illet-

len egy olyan adásvételben, amit nem előzött meg némi udvarias alkudozás. De a frakiknak barbár 
szokásaik vannak; alkalmazkodni kell hozzájuk... A Sisu büszke volt rá, hogy sosem volt gondja a 
frakikkal. 

– Induljunk! Menet közben is beszélgethetünk. 
Ahogy leeresztettek őket, Thorby a hozzájuk legközelebb eső hajót nézte, a Garcia klán El 

Nido nevű szabadkereskedő hajóját. 
– Meglátogatjuk őket, apa? 
– Nem. Már az első napon felhívtuk egymást. 
– Nem arra gondoltam. Nem lesz valami vendégség? 
– Ó! Garcia kapitány és én megegyeztünk, hogy eltekintünk a vendéglátástól; mihamarabb 

szeretne indulni. Azonban nincs indok, miért ne látogathatnád meg őket, már amennyiben a szolgá-
latbeosztásod megengedi – tette hozzá. – De nem éri meg; olyan, mint a Sisu, csak nem olyan mo-
dern. 

– Gondoltam, megnézhetném a komputerszobát.
A felvonó zökkenve ért földet, és leléptek róla. 
– Kétlem, hogy beengednének. Ezek babonás népség. – Ahogy a felvonótól távolodtak, egy 

losiani csecsemő kotort oda hozzájuk, megkerülte őket, és a lábuknál szimatolt. Krausa kapitány 
hagyta, hogy a csöppség tanulmányozza, majd szelíden így szólt: – Elég már. – És gyengéden eltol-
ta magától. Az anya egy füttyjellel magához hívta a kicsit, felkapta és elfenekelte. Krausa kapitány 
odaintett, és köszönt. – Üdv, barát. 

– Üdv, kereskedő ember – válaszolta az idegen közös nyelven, éles, sziszegő hangon. Két-
harmad olyan magas volt, mint Thorby, négy lábon állt, és két másik végtagja meredt előre... a cse-
csemő mind a hat lábát használta járás közben. Mindkettő sima bőrű, csinos és szúrós szemű volt, 
Thorby elbűvölten meredt rájuk, és csak most vette észre, hogy két szájuk van – egyik az evésre, a 
másik légzésre és beszédre. 

Krausa kapitány folytatta a beszélgetést. 
– Remek szimulációt végeztél a losiani járműre.
Thorby elpirult. 
– Tudsz róla, apám? 
– Miféle kapitány lennék, ha nem tudnék? Ó, tudom, mi aggaszt. Felejtsd el! Ha adok ne-

ked egy célt, pusztítsd el! Az én dolgom, hogy megszakítsam az áramkörödet, ha barátságos hajó-
ként azonosítjuk. Ha lecsapom azt az istenáldotta kapcsolót, nem tudod a komputert tüzelésre kész-
tetni, a bombákat hatástalanítják, a kilövőnyílások lezárulnak, a Főgépész képtelen mozgatni az ön-
megsemmisítő kapcsolót, így még ha hallod is, hogy lefújom az akciót... vagy izgalmadban nem 
hallod... mit sem számít. Fejezd be a futtatást; jó gyakorlás. 

– Ó! Ezt nem tudtam, apám. 
– Jen nem mondta? Láthattad a kapcsolót; egy jókora vörös kar a jobb kezem felől. 
– Hú, én még sosem voltam a vezérlőközpontban, apám. 
– Mi? Ezt korrigálni fogom; egy napon a tied lehet. Juttasd az eszembe... amint behatolunk 

a hipertérbe. 
– Úgy lesz, apám. – Thorby megörült a lehetőségnek, hogy beléphet abba a rejtélyes szen-

télybe... Biztosra vette, hogy rokonainak fele sosem járt még ott... de meglepődött a magyarázaton. 
Alkalmas lehet egy egykori fraki, hogy átvegye a parancsnokságot? A törvény megengedi, hogy 
egy adoptált fiú kerüljön a kapitányi székbe; néha a kapitányoknak nincs saját fiuk. De egy exfraki? 

– Nem figyeltem rád oda kellően, fiam – mondta Krausa kapitány. – Nem törődtem veled 



annyit, mint Baslim fiával kellene. De a család nagy, és olyan kevés az időm. Jól bánnak veled? 
– Hát igen, apám! 
– Hm... örömmel hallom. Ez... nos, tudod, hogy te nem a Szabad Nép tagjaként születtél. 
– Tudom. De mindenki remekül bánik velem. 
– Rendben. Jó jelentéseket hallottam rólad. Gyorsan tanulsz, ahhoz képest, hogy... szóval. 

gyorsan tanulsz. 
Thorby keserűen fejezte be magában a félbehagyott mondatot. 
– Voltál már az energiateremben? – folytatta a kapitány. 
– Nem, uram. Csak egyszer a gyakorlószobában. 
– Itt az ideje, míg a bolygón vagyunk. Biztonságosabb, és a karbantartás meg a tisztítás 

nem olyan hosszadalmas. – Krausa elhallgatott. – Nem. Megvárjuk, míg – a státusod tisztázódik... a 
főmérnök célzott rá, hogy te megfelelő lennél az ő részlegébe. Az a bolond ötlete támadt, hogy ne-
ked úgysem lenne gyereked, és kihasználná a látogatást, hogy lépre csaljon. Mérnökök! 

Thorby értette, miről van szó, még az utolsó szót is. A mérnökökre úgy tekintettek, mint 
kissé dilisekre; általános hiedelem szerint a Sisu meghajtására szolgáló mesterséges csillagból ere-
dő-sugárzások ionizálják az agyszöveteiket. Igaz vagy sem, a mérnökök megtehették, hogy alapjai-
ban rúgják fel az etikettet – „nem bűnösek elmezavar miatt" volt a kimondatlan védelem számukra, 
amiért ismételten kitették magukat mesterségük veszélyeinek. A főmérnök még a nagymamának is 
visszabeszélt. 

Azonban a fiatal mérnököket nem engedték az energiaterembe őrségre, csak ha már nem 
vártak gyereket; a kisegítőberendezések mellett őrködtek, és egy szimulált energiateremben álltak 
gyakorló őrséget. A kereskedők óvakodtak az ártalmas mutációktól, mivel jobban ki voltak téve a 
sugárzás veszélyeinek, mint a bolygólakók. Mégsem lehet mutánst látni köztük. Hogy mi történik a 
torzulással születettekkel, azt olyan rejtélyes tabu övezte, hogy Thorby még a tudatában sem volt; 
csupán annyit tudott, hogy az energiaőrök öreg emberek. 

És az utódnemzés sem érdekelte; csupán egy utalást látott a kapitány megjegyzésében, 
hogy a főmérnök szerint Thorby hamar felkapaszkodhat a magas energiaőri státusra. A kilátás elká-
bította. Az emberek, akik a nukleáris fizika őrült isteneivel birkóznak, státusban alig az asztrogáto-
rok alatt állnak... és saját véleményük szerint magasabban. Az ő álláspontjuk közelebb volt a tény-
hez, mint a hivatalos; még ha a kapitány-helyettes merészelt volna újat húzni egy energiaőrrel, va-
lószínűleg nekigyürkőzhetne számtalan raktár kitakarításának, miközben a mérnök betegszobán 
lustálkodna, majd folytathatná azt a tevékenységet, ami neki tetszik. Lehetséges lenne, hogy egy 
ex-fraki ilyen magasságokba felkapaszkodhasson? Talán egy napon még főmérnökké is válhat, és 
büntetlenül feleselhet vissza a főtisztnek? 

– Apám? – kérdezte Thorby buzgón. – A főmérnök úgy véli, meg tudnám tanulni az ener-
giatermi rituálékat? 

– Nem ezt mondtam? 
– Igen, uram. De... kíváncsi vagyok, miből gondolja? 
– Együgyű vagy? Vagy csak szokatlanul szerény? Bárki, aki képes megtanulni a tűzvezér-

lés matematikáját, a nukleáris mérnökséget is megtanulhatja. De tanulhat asztrogációt is, ami leg-
alább olyan fontos. 

A mérnökök sosem rakodtak terhet; a kikötőben csak a tritium és a deutérium berakását in-
tézték, vagy más szigorú feladataikat látták el. Nem segítettek a háztartásban sem. Ők... 

– Apám? Azt gondolom, szeretnék mérnök lenni. 
– Úgy? Nos, most hogy így gondoltad, felejtsd el!
– De... 
– Mi az, hogy „de"? 
– Semmi, uram. Igen, uram.
Krausa sóhajtott. 
– Fiam, kötelességeim vannak veled szemben, és én legjobb tudásom szerint teljesítem 

őket. – Krausa végiggondolta, mit mondhat a fiúnak. Az anyja célzott rá, hogyha Baslim azt akarta 
volna, hogy a fiú értse az üzenetet, amit hordozott, Baslim közös nyelven mondta volna. Egyébként 
azonban, mivel a fiú most már tudta a családi nyelvet, lefordíthatta magának. Nem, valószínűleg 
már rég elfelejtette. 

– Thorby, tudod, hol van a családod? 
– Tessék? – rémült meg Thorby. – A Sisu a családom. 
– Egyértelmű! A korábbi családodra gondolok. 



– Papira gondolsz? Csonka Baslimra? 
– Nem, nem! Ő csak a mostohaapád volt, csakúgy, mint én most. Tudod, milyen családban 

születtél? 
– Nem hiszem, hogy valaha is lett volna családom – mondta Thorby halvány mosollyal. 
Krausa rájött, hogy behegedetlen sebet piszkál, és sietve mondta: 
– Fiam, most nem kell az asztaltársaid viselkedését utánoznod. Hiszen ha nem lennének 

frakik, akkor kikkel kereskednénk? Hogy élne meg a Szabad Nép? Az ember szerencsés, ha a Sza-
bad Népbe születik, de semmi szégyellnivaló nincs abban, ha valaki irakinak születik. Minden 
atomnak célja van.. 

– Én nem szégyellem! 
– Nyugalom! 
– Sajnálom, uram. Nem szégyellem az őseimet. Csupán nem tudom, kik voltak. Amennyit 

tudok róluk, akár a Szabad Néphez is tartozhattak. 
Krausa megrémült. 
– Tartozhattak – mondta lassan. A legtöbb rabszolgát olyan bolygón vásárolták, amit tisz-

tességes kereskedők sosem látogattak, vagy tulajdonosaik birtokain születtek... de egy sajnálatos 
százalékuk a Szabad Népből való volt, akit kalózok raboltak el. És itt ez a legény... Tűnt el valami 
hajó akkoriban? Kíváncsi volt, vajon sikerül-e a következő Találkozón előbányásznia valami azo-
nosítható dolgot a főparancsnok irattárából? 

De még az sem meríti ki az összes lehetőséget; néhány főtiszt lazán kezeli a születések ada-
tainak jelentését; némelyikük vár a Találkozóig. Az anyja ezzel szemben sosem sajnálta egy hosszú 
n-üzenet költségét; azt akarta, hogy gyermekei azonnal nyilvántartásba kerüljenek – a Sisu sosem 
volt hanyag. 

Tétélezzük fel, hogy a fiú a Szabad Nép valamelyik hajóján született, és adatai sosem jutot-
tak el a főparancsnokhoz? Milyen méltánytalanság lenne, ha elveszítené a születésénél fogva meg-
illető jogot! 

Egy gondolat lopózott agyába: egy hibát több módon is lehet korrigálni. Ha valamilyen 
szabadkereskedő hajó eltűnt... 

És nem is beszélhet róla. De milyen csodálatos lenne, ha kiderítené a fiú származását! Ha 
tudná... 

– Bizonyos fokig – változtatott témát –, te mindig is a Szabad Néphez tartoztál. 
– Mi? Tessék, apám? 
– Fiam, Csonka Baslim a Szabad Nép tiszteletbeli tagja volt. 
– – Micsoda? Hogyan, apám? Miféle hajón? 
– Minden hajón. Egy Találkozón szavazták meg. Fiam, réges-régen történt egy szégyenle-

tes eset. Baslim hozta helyre. Ezért az egész Szabad Nép a lekötelezettje lett. Eleget beszéltem. 
Mondd csak, gondoltál már nősülésre? 

A nősülés volt a legutolsó azok közt, amire Thorby gondolt; égett a vágytól, hogy többet 
tudjon meg arról, mit cselekedett papi, ami révén hihetetlen módon a Szabad Nép tagja lett. De fel-
ismerte a hangsúlyt, amellyel egy magasabb rangú tiszt lezárta a témát. 

– Még nem, apám. 
– Nagyanyád úgy véli, ideje lenne komolyabban odafigyelned a lányokra. 
– Nos, uram, nagymama sosem téved... de én még nem vettem észre. 
– Egy férfi sem teljes asszony nélkül. De én nem hiszem, hogy már elég idős lennél rá. Ne-

vetgélj csak az összes lánnyal és ne ríkasd meg egyiket sem... és ne feledkezz meg a szokásainkról. 
– Krausa arra gondolt, hogy Baslim útmutatásai szerint a Hegemóniától fog segítséget kérni, hogy 
megtudják, honnan származik a legény. Kínos lenne, ha Thorby megnősülne, mire erre lehetőség 
kínálkozna. Azonban a fiú alaposan megnőtt a Sisun töltött hónapok alatt. Krausa nyugtalanságát 
még csak tetézte az a kényelmetlen érzés, hogy félig átgondolt szándéka, hogy megtalálja (vagy ha-
misítsa) Thorby származását, szemben állt Baslim megszeghetetlen kérésével. Aztán derűs ötlete 
támadt. 

– Mondok neked valamit, fiam! Lehet, hogy nincs is neked való lány a fedélzeten. Hiszen 
egészében véve elég kevesen vannak a bal oldali lefátyolozott részben... és a feleség választása ko-
moly dolog. Előbbre juttathat vagy visszavethet, így hát miért ne lehetne szép nyugodtan várni? A 
Nagy Találkozón több száz megfelelő lánnyal fogsz találkozni. Ha találsz valakit, aki tetszik neked, 
és te is tetszel neki, beszélek a nagymamával, és ha ő beleegyezik, alkudni kezdünk a cserére. Mi 
sem fogunk fukarkodni. Na hogy hangzik? 



Ezzel kényelmesen elnapolta a problémát. 
– Remekül. 
– Eleget mondtam. – Krausa boldogan gondolt arra, hogy bőven lesz ideje átnézni az irato-

kat, miközben Thorby találkozik azzal a „több száz megfelelő lánnyal"... és mindaddig nem kell 
megmásítania a kötelezettségét Baslim felé, míg nem végzett. A legény akár a Szabad Nép született 
tagja is lehet... és képességei igazából szinte elképzelhetetlenné teszik, hogy frakik lettek volna az 
ősei. Ha ez beigazolódik, Baslim óhaja sokkal inkább teljesül, mint ha betű szerint követné. De ad-
dig is... felejtsük el! 

Egy mérföldet tettek meg a losiani közösség széléig. Thorby megbámulta a karcsú losiani 
hajókat, és arra gondolt, hogy valami ilyen járművet próbált meg felrobbantani az űrben. Aztán em-
lékeztette magát arra, amit apja mondott, hogy nem a tüzér dolga eldönteni, miféle célt kap. 

Amikor bejutottak a városi forgalomba, nem maradt ideje aggódni. A losianiak nem hasz-
nálnak személyautókat, és nem kedvelik az olyan méltóságteljes eszközöket sem, mint a hordszék 
vagy a gyaloghintó. Lábon kétszer olyan gyorsan képesek kotorni, mint egy rohanó ember; és ha si-
etnek, felvesznek egy szerkezetet, ami a lökhajtást juttatja az ember eszébe. Négy és néha hat lábu-
kat egyfajta ruhaujjakba bújtatják, mely valamiféle görkorcsolyában végződnek. A váz testhez si-
mul, s a meghajtóegységet (Thorby el sem tudta képzelni, mifélét) egy dudor jelzi. Ebben a mecha-
nikus bohócruhában irányított lövedékként száguldoznak, felelőtlenül felgyorsulnak, szikrákat 
hánynak, fülrepesztő zajjal töltik meg a levegőt, és vadul bedőlve kanyarognak, mit sem törődve a 
súrlódással, a tehetetlenségi erővel és a gravitációval, egymást előzgetik, és mindig csak az utolsó 
percben fékeznek. 

A gyalogosok és a szédült sebességmániások demokratikusan keveredtek, látszólag semmi-
lyen rendszabály nem korlátozta a közlekedésüket. Úgy tűnt, nincs korhatár a vezetői engedélyre, 
és a legkisebb losianiak csupán az idősebbek vakmerőbb kiadásai. 

Thorby csodálkozott, vajon kijut-e még élve az űrbe. 
Egy losiani süvített Thorby felé az utca rossz oldalán (nem volt jó oldal), s sivítva állt meg 

szinte Thorby lábujján, és elsüvített mellette, míg a fiúnak elakadt a lélegzete, és a szíve majd kiug-
rott a torkán – pedig az őrült száguldozó hozzá sem ért. Thorby eleinte félreugrált a közeledők elől. 
Tucatnyi megmenekülés után megpróbálta követni apja példáját. Krausa kapitány fejét leszegve, 
határozottan haladt előre, nyilván bízott benne, hogy a vad száguldozok mozdulatlan objektumnak 
nézik. Thorby úgy találta, hogy nehéz ezzel a hittel megélni, de bejött.

Thorby nem tudta kivenni, milyen a város szervezettsége. A gyalogosok és a száguldozok 
egyaránt keresztülzúdultak bármilyen nyíláson, és a magánterület meg a nyilvános utca meghatáro-
zást valószínűleg itt nem ismerik. Először végighaladtak egy területen, amit Thorby térnek nézett, 
aztán felmentek egy lépcsőn, át egy épületen, aminek nem voltak egyértelmű határai – nem kerítet-
ték körbe függőleges falak, s plafonja sem volt mindenhol –, újra kimentek, aztán le a lépcsőn, és át 
egy bolthajtáson. Thorby elvesztette az irányérzékét. 

Egyszer mintha egy lakáson mentek volna keresztül – áttolakodtak a padlón üldögélő lako-
mázókon. A vendégek nem törődtek velük, csak éppen behúzták a lábaikat. 

Krausa megtorpant. 
– Majdnem megérkeztünk, fiam. Azt a frakit fogjuk meglátogatni, aki megvette a rakomá-

nyunkat. Ez a vendégeskedés gyógyítja be az adásvétel által okozott problémát közöttünk. Megsér-
tett azzal, hogy pénzt ajánlott; s most újra barátokká kell válnunk. 

– Nem kapjuk meg a pénzt? 
– Mit szólna nagyanyád? Már megkaptuk a kellő összeget... de most én ingyen nekiajándé-

kozok mindent, ő pedig a két szép kék szemem kedvéért nekem adja a thóriumot. Az ő szokásaik 
nem engednek meg olyan durvaságot, mint a vásárlás. 

– Nem kereskednek egymással? 
– Dehogynem. De elméletileg mindent ingyen adnak egymásnak, amire a másiknak szüksé-

ge van. Az pusztán véletlen, hogy a másiknál történetesen pénz van, amit rá kíván tukmálni a má-
sikra ajándékként... és hogy a két ajándék egyenértékű. Ezek agyafúrt kalmárok, fiam. Itt még so-
sem-jutottunk plusz haszonhoz. 

– Akkor miért ez a hülyeség? 
– Fiam, ha azon rágódsz, miért teszi egy fraki azt, amit tesz, az őrületbe kergeted magad. 

Ha az ő bolygójukon vagy, cselekedj a szokásaik szerint... az a jó üzlet. Most figyelj! Részt ve-
szünk egy baráti ebéden... Ők nem esznek, különben elveszítik a méltóságukat, így hát függöny 
lesz köztünk. Jelen lehetsz, mivel a losiani fia is ott lesz... csakhogy az lány. És a fraki, akit meglá-



togatok, az anya, nem az apa. Náluk a hímek élnek fátyolban... azt hiszem. De figyeld meg, hogy 
amikor tolmácson át beszélek, hímnemet fogok használni. 

– Miért? 
– Mivel tudnak annyit a szokásainkról, hogy a hímnem jelenti a családfőt. Ez logikus, ha 

jobban belegondolsz. 
Thorby elcsodálkozott. Ki a családfő? Apa? Vagy nagymama? Persze, amikor a főtiszt kiad 

egy parancsot, úgy írja alá, „a kapitány parancsára", de csak azért, mert... nem. Hagyjuk. 
Thorby hirtelen gyanítani kezdte, hogy a család szokásai is logikátlannak tűnhetnek mások 

szemében. A kapitány tovább beszélt. 
– Igazából nem eszünk velük; az egy újabb fikció. Egy nyúlós, zöld folyadékot fognak fel-

szolgálni neked. Csak emeld az ajkadhoz, de ne kóstold; kiégetné a torkod. Máskülönben... – Krau-
sa kapitány hirtelen megtorpant, ahogy egy apró losiani repesztő zajjal elsuhant az orra előtt. – 
Máskülönben figyelj nagyon, hogy legközelebb tudd, hogyan kell viselkedni. Ó, igen!... Miután 
megkérdezem, mennyi idős a házigazda fia, téged is megkérdeznek, mennyi idős vagy. Válaszold 
azt, hogy negyven. 

– Miért? 
– Mivel az ő éveikben számolva ez az illő kor egy fiúnak, aki az apját segíti. 
Megérkeztek, és úgy tűnt, még mindig nyilvános helyen vannak. De leguggoltak két losia-

nival szemben, míg egy harmadik a közelben kuporgott. A köztük lévő függöny alig zsebkendő mé-
retű volt; Thorby átlátott fölötte. Megpróbált nézelődni, odafigyelni, de a forgalomtól alig tudott. 
Kerülgették őket, átvágtak köztük, és boldog, sivító zsivajjal zúgtak tova. 

Házigazdájuk azzal kezdte vádolni a kapitányt, hogy aljas módon bűnbe csábította. A tol-
mácsot alig lehetett érteni, de meglepően jól ismerte a közös nyelv trágár szavait. Thorby nem hitt a 
fülének, és azt várta, hogy apja vagy egyszerűen távozik, vagy nekiugrik. 

Krausa kapitány azonban nyugodtan hallgatta, majd igazi költészettel válaszolt – megvá-
dolta a losianit az összes létezhető bűnnel a hajórongálástól kezdve a csempészésig és a kábítószer-
kereskedelemig. 

Ez barátságos alapokra terelte a beszélgetést. A losiani nekikajándékozta a már kifizetett 
thóriumot, majd felajánlotta, hogy hozzácsapja a fiát és minden tulajdonát. 

Krausa kapitány elfogadta, és nekiadta a Sisut minden tartozékával. 
Mindkét fél nagylelkűen utasította vissza az ajándékokat. Végül eljutottak a korábbi álla-

pothoz, mindegyikük megőrizte a barátságuk jeleként, amit már birtokolt: a losiani a több száz má-
zsa vergalevelet, a kereskedő a thóriumcsigákat. Mindketten egyetértettek abban, hogy az ajándé-
kok értéktelenek, az igazi érték az érzelmeikben rejlik. Egy érzelmi kitörésben a losiani nekiajándé-
kozta a fiát, Krausa pedig Thorbyt kínálta fel neki. Ezt kérdések követték, és kiderült, hogy mind-
egyikük túl fiatal még ahhoz, hogy kiröppenjen a családi fészekből. 

Úgy kászálódtak ki a dilemmából, hogy fiaik nevet cseréltek, és Thorby kapott egy olyan 
nevet, ami nem tetszett neki, sőt ki sem tudta ejteni. Azután „ettek". 

Az utálatos zöld massza nemcsak ivásra volt alkalmatlan, de amikor Thorby belélegezte a 
gőzét, égette az orrlyukait, és fojtogatta. Köhögött. A kapitány megrovó pillantást vetett rá. 

Azután távoztak. Semmi elköszönés, csak felálltak, és elmentek. Krausa kapitány mereng-
ve szólalt meg, miközben alvajáróként haladtak a forgalom kavalkádjában. 

– Kellemes nép ez, ahhoz képest, hogy fraki. Sosincs éles alku és abszolút becsületesek. 
Gyakran elgondolkodom rajta, mit kezdene valamelyikük, ha egyszer a szaván fognám, és minden 
ajándékát elfogadnám. Valószínűleg fizetne. 

– Kizárt dolog! 
– Ne légy biztos benne. Odaadhattalak volna azért a félig felnőtt losianiért. 
Thorby elhallgatott. 
Az üzlet végeztével Krausa kapitány segített Thorbynak vásárolni és nézelődni, amitől 

Thorby megkönnyebbült, mivel fogalma sem volt róla, mit vegyen, és még arról sem, hogy juthat 
haza. Mostohaapja elvitte egy boltba, ahol értettek közös nyelven. A losianiak mindenféle dolgokat 
gyártottak, melyek roppant bonyolult szerkezetek voltak, s amelyek egyikét sem ismerte. Krausa 
tanácsára Thorby kiválasztott egy kis fényes kockát, amit mikor megráztak, végtelen mennyiségű 
losiani képet mutatott a belsejében. Thorby felkínálta a boltosnak a fizetőeszközeit; a losiani kivá-
lasztott egyet, és adott neki aprót egy pénznyakláncból. Aztán nekiajándékozta a boltot a teljes 
készletével. 

Thorby, Krausa kapitány révén sajnálkozott, hogy semmit sem tud felajánlani, legfeljebb 



szolgálatait élete végéig. Udvarias sértésekkel lábaltak ki a kutyaszorítóból. 
Thorby fellélegzett, amikor elérték az űrkikötőt, és meglátta a Sisu otthonias, ismerős kör-

vonalait. 
Amikor Thorby a szobájába ért, ott találta Jerit, aki feltett lábbal és kezével a tarkója alatt 

hevert az ágyon. Felnézett, de nem mosolygott. 
– Szia, Jeri! 
– Üdv, Thorby. 
– Jártál kinn? 
– Nem. 
– Én igen. Nézd, mit vettem! – Thorby megmutatta a varázslatos kockát. – Megrázod, és 

mindig más kép jön. 
Jeri megnézett egy képet, és visszaadta. 
– Nagyon szép. 
– Mit búslakodsz? Gyomorrontásod van? 
– Nem. 
– Bökd már ki! 
Jeri letette a lábát a padlóra, Thorbyra nézett. 
– Visszakerülök a komputerszobába.
– Mi? 
– Nem vesztettem el a státusom. Csak ki kell képeznem valaki mást. 
Thorbyt mintha hideg szél csapta volna meg. 
– Úgy érted, engem kirúgtak? 
– Nem. 
– Akkor miről beszélsz? 
– Matát elcserélték.

 

11. fejezet 

 
Matát elcserélték? Elment örökre? A komoly tekintetű, boldogan kuncogó, kis Mata? 

Thorbyra nagy szomorúság tört, és meglepetten érzékelte, mennyire fájt neki. 
– Nem hiszem el! 
– Ne légy bolond! 
– Mikor? Hová ment? Nekem miért nem szóltál? 
– Nyilván az El Nidóra; az az egyetlen rokonhajó a kikötőben. Alig egy órája. Neked azért 

nem szóltam, mert én sem tudtam, hogy ez történik... míg be nem hívtak a nagymama szobájába el-
búcsúzni. – Jeri a szemöldökét ráncolta. – Egy napon be kellett következnie... de azt gondoltam, 
nagymama meghagyja mindaddig, amíg megtartja a tüzéri képességeit, 

– Akkor miért, Jeri? Miért?
Jeri felállt. 
– Eleget mondtam, mostoha unokabátyám.
Thorby visszalökte a székére. 
– Ennyivel nem úszod meg, Jeri. Az unokabátyád vagyok, mert azt mondták, hogy az va-

gyok. De én még az az exfraki vagyok, akit megtanítottál a nyomkövető használatára, és ezt mind-
ketten tudjuk. Most beszéljünk mint férfi a férfival! Bökd ki! 

– Nem fogsz örülni neki. 
– Már most sem örülök! Mata elment... Nézd, Jeri, rajtunk kívül nincs itt senki. Bármiről 

van is szó, mondd el. Megesküszöm neked a Sisu acéljára, hogy nem használom ki a magasabb 
családi státusom ellened. Bármit mondasz is, a család sosem fogja megtudni. 

– Lehet, hogy nagymama hallja. 
– Ha úgy van, én parancsolom meg neked, hogy beszélj, tehát az én felelősségem. De nem 

hinném, hogy hallgatózik; ilyenkor szundikálni szokott. Beszélj hát! 
– Jó – Jeri savanyúan nézett rá. – Te akartad. Azt mondod, halvány fogalmad sincs, miért 

távolította el hugit a hajóról? 
– Hogy? Semmi... különben nem kérdezném.
Jeri türelmetlenül felhorkant. 



– Tudtam, hogy nehéz felfogású vagy. De nem tudtam, hogy süket, bamba és vak is vagy. 
– Hagyd a bókokat! Térj a lényegre! 
– Miattad cserélték el Matát. Miattad! – Jeri utálkozva nézett Thorbyra. 
– Miattam? 
– Mi másért? Ki volt a párja a pörifociban? Kivel nézett kaladfilmeket? Melyik új rokon az, 

akit állandóan egy saját hajófeléből származó lánnyal lehetett látni? Segítségképpen elárulom... 
hogy a neve T-vel kezdődik. 

Thorby elfehéredett. 
– Jeri, fogalmam sem volt róla. 
– Te vagy az egyetlen a hajón, aki nem vette észre – vont vállat Jeri. – Én nem hibáztatlak. 

Az ő hibája volt. Beléd gabalyodott, te ostoba bohóc! Csak azt nem tudom, te hogy nem vetted ész-
re? Többször is próbáltam célozni rá. 

Thorby olyan naiv volt az ilyesmiben, mint egy madár a ballisztikában. 
– Nem hiszem el. 
– Nem számít, hogy hiszed-e vagy sem... mindenki más észrevette. De megúszhattátok vol-

na, amíg nyíltan és ártalmatlanul csináljátok... és én elég közel voltam hozzátok, hogy bármi mást 
megakadályozzak... ha hugi nem veszítette volna el a fejét. 

– Mi? Hogyan? 
– Hugi csinált valamit, ami arra késztette nagymamát, hogy megváljon egy tűzvezérlőjétől. 

Bement nagymamához, és kérte, hogy adoptálják a másik hajófélbe. Saját együgyű, zavaros elméjű 
módján kigondolta, hogy mivel téged úgyis csak úgy adoptáltak, nem sokat számít, hogy ő az uno-
kahúgod... csak egy apró változtatás kell-, és hozzád mehet feleségül. – Jeri felhorkant. – Ha téged 
a másik oldalra adoptáltak volna, kiügyeskedte volna. De nyilván elvesztette a fejét, ha azt hitte, 
hogy nagymama... A nagymama!... beleegyezik ilyen botrányos dologba. 

– De... hát én tényleg nem vagyok a rokona. Nem mintha gondoltam volna rá, hogy felesé-
gül vegyem. 

– Ó, hagyd el! Fárasztasz! 
Thorby kifordult a szobából; nem akart visszamenni, és Jeri szemébe nézni. Reménytelen-

nek, magányosnak és zavartnak érezte magát; a család olyan különösnek tűnt, olyan nehéz megér-
tem a szokásaikat, mint a losianiakét. 

Hiányzott neki Mata. Ezelőtt sosem hiányzott. Kellemes volt, de megszokott... mint a napi 
három étkezés és más kényelem, amihez hozzászokott a Sisuban. Most hiányzott. 

Nos, ha Mata azt akarta, miért nem engedték meg neki? Nem mintha neki eszébe jutott vol-
na... de ha egy napon úgyis meg kell nősülnie, Mata lett volna a legelviselhetőbb. Szerette azt a 
lányt. 

Végül eszébe jutott, hogy van valaki, akivel beszélhet. Elvitte gondjait Mader doktorhoz. 
Kopogott az ajtaján, és egy sietős hangot hallott. 
– Tessék! 
A nőt a padlón térdelve találta, cuccaitól körülvéve. Maszatos volt az orra, és elegáns haja 

kócos. 
– Ó, Thorby. Örülök, hogy benéztél. Azt mondták, kiszálltál, és attól féltem, elkerüljük 

egymást. 
A nő ősangolul beszélt; hát Thorby is abban válaszolt. 
– Kerestél? 
– Hogy elköszönjek. Megyek haza. 
– Ó. – Thorby újra azt a szúró fájdalmat érezte, amit akkor, amikor Jeri közölte, hogy Mata 

elment. Hirtelen meggörnyedt a bánattól, hogy papi sincs többé. Összeszedte magát. 
– Sajnálom. Hiányozni fogsz. 
– Te is nekem, Thorby. Te voltál az egyetlen ebben a nagy hajóban, akivel otthon éreztem 

magam... ami elég furcsa, hiszen a te múltad és az enyém olyan távol áll egymástól, amennyire 
csak lehet. Hiányozni fognak a beszélgetéseink. 

– Nekem is – mondta Thorby siralmasan. – Mikor indulsz? 
– Az El Nido holnap startol. De még az éjszaka átköltözöm; nem hagyhatom ki ezt a térug-

rást, különben lehet, hogy évekig nem jutok haza. 
– Az El Nido a te bolygódra megy? – Fantasztikus terv kezdett kirajzolódni az agyában. 
– A, dehogy! A Thaf Béta VI-ra. De egy hegemóniái postahajó jár oda, amivel haza tudok 

jutni. Túl csodálatos lehetőség ahhoz, hogy kihagyjam. 



A terv elhalt Thorby agyában; mindenképpen nevetséges volt – ő szívesen megkockáztatta 
volna, hogy egy idegen bolygón éljen, de Mata nem fraki. 

– A főtiszt rendezte el – folytatta Mader doktor, és kényszeredetten mosolygott. – Örül, 
hogy megszabadul tőlem. Nem is mertem gondolni rá, hogy sikerrel jár, hiszen emlékszem, milyen 
nehezen jutottam a Sisu fedélzetére; azt hiszem, nagyanyád ért egy keveset a meggyőzéshez. 
Amennyiben átmegyek... bele kell egyeznem, hogy szigorúan a lefátyolozott részben kell tartóz-
kodnom az El Nidón. Nem számít; kihasználom az időt az adataim rendezésére. 

A lefátyolozott rész említése eszébe juttatta Thorbynak, hogy Margaret találkozhat Matá-
val. Akadozó zavarral kezdte magyarázni, miről akart vele beszélni. Doktor Mader komolyan hall-
gatta, de közben szorgalmasan pakolt. 

– Tudom, Thorby. Valószínűleg hamarabb hallottam a szomorú részleteket, mint te. 
– Margaret,, hallottál már ehhez hasonló ostobaságot?
A nő habozott. 
– Sokat... nagyobb ostobaságokat is. 
– De köztűnk nem volt semmi! És ha úgy volt, ahogy Mata akarta, miért nem egyezett bele 

nagymama... ahelyett hogy idegenek közé küldje. Én... nos, nem bántam volna. Hozzászoktam vol-
na. 

A fraki nő elmosolyodott. 
– Ez a leggálánsabb beszéd, amit valaha hallottam, Thorby. 
– Át tudnál adni neki egy üzenetet? 
– Ha azt akarod üzenni, hogy örökre szeretni fogod, vagy valami hasonlót, akkor nem. 

Nagyanyád a leghelyesebb dolgot cselekedte az unokájával; gyorsan, kedvesen és bölcsen. Mata ér-
dekében tette a Sisu érdekével szemben, hiszen Mata értékes harcos volt. De nagyanyád a főtiszt 
magas elvárásaihoz méltóan cselekedett; mindenki hosszútávú érdekét mérlegelte, és súlyosabbnak 
találta, mint egy tűzvezérlő elvesztését. Végül is csodálom... maradjon köztünk, én mindig megve-
tettem az öreglányt. – Hirtelen elmosolyodott. – És ötven év múlva Mata is ugyanilyen bölcsen fog 
dönteni; a Sisu klánja egészséges.

– Korbácsoljanak meg, ha értem! 
– Mivel te majdnem annyira fraki vagy, mint én... csak nem rendelkezel az én képzettsé-

gemmel. Thorby, a legtöbb dolog csak hátterében jó vagy rossz; kevés dolog jó vagy gonosz önma-
gában. Ez az exogámia szabályozza a Szabad Nép életét, s te valószínűleg úgy véled, hogy ez a 
módszer csak a mutációk elkerülésére szolgál... a hajózási iskolában is azt tanítják. 

– Persze. Éppen ezért nem értem... 
– Egy pillanat. Szóval nem érted, miért kellett nagyanyádnak védekezni. Az azonban lénye-

ges, hogy a Szabad Nép egymás között házasodjon, de más hajóról, nem csak a gének miatt... ha-
nem mivel a hajó túl kicsi ahhoz, hogy stabil kultúra alakuljon ki benne. Keresztezni kell az eszmé-
ket és a viselkedéseket, különben a Sisu és az egész kultúra elpusztul, így a szokást a lehető legerő-
sebb tabu védi. Egy „apró" törés ebben a tabuban olyan, mint egy „apró" törés a hajóban; katasztro-
fális lehet, ha nem tesznek drasztikus lépéseket. Most... érted már? 

– Hát... nem nagyon. 
– Kétlem, hogy nagyanyád érti ezt; ő csak azt tudja, mi a jó a családjának, és nyíltan, bát-

ran cselekszik. Akarsz még üzenetet küldeni? 
– Izé, nos, megmondanád Matának, hogy sajnálom, hogy el sem búcsúzhattunk? 
– Hm, igen. Persze nem azonnal. 
– Jól van. 
– Jobban érzed magad? 
– Hát, azt hiszem... mert azt mondtad, ez a legjobb Matának. – Thorby hirtelen kitört. – De 

Margaret, nem tudom, mi a baj velem! Azt gondoltam, kezdenek összeállni a dolgaim. Most min-
den darabokra tört. Frakinak érzem magam, és kétlem, hogy valaha is kereskedő lesz belőlem. 

A nő hirtelen elszomorodott. 
– Egyszer már szabad voltál. Az ilyesmin nehezen teszi túl magát az ember. 
– Mi? 
– Teljesen összezavartak, Thorby. Mostohaapád... mármint az első, a bölcs Baslim... rab-

szolgaként vásárolt, fiává tett, szabaddá, mint ő maga. Most a második mostohaapád, a legjobb 
szándékkal, fiává fogadott, és következésképp rabszolgát csinált belőled. 

– No de Margaret! – tiltakozott Thorby. – Hogy mondhatsz ilyet? 
– Ha nem rabszolga vagy, akkor micsoda? 



– Hát, szabadkereskedő. Legalábbis apám annak szán, ha le bírom küzdeni a fraki szokásai-
mat. De nem vagyok rabszolga. A Szabad Nép szabad. A névben is benne van. Mindenki szabad. 

– „Mindenki" igen..., de az egyén nem. 
– Hogy érted ezt? 
– A néped szabad. Erre a legbüszkébbek. Mindegyikük büszkén vallja, hogy. a szabadság 

teszi őket Szabad Néppé és nem frakivá. Szabadon kószálnak a csillagokban, egyetlen talajban sem 
vernek gyökeret. Minden hajó egy független állam, senkitől sem kér semmit, oda megy, ahová akar, 
bármilyenek is az esélyek, harcol, nem kér kegyelmet, és nem működik együtt senkivel, csak azzal, 
ami megfelel neki. Ó, igen, a nép szabad; ez a vén galaxis sosem látott még ilyen szabadságot. Egy 
alig százezer fős kultúra behálóz egy negyedbillió köbfényévet, és szabadon mozoghat bárhová, 
bármikor. Sosem volt még ilyen kultúra, és soha nem is lesz még egy ilyen. Szabadok, mint az ég... 
szabadabbak, mint a csillagok, mert a csillagok arra mennek, amerre menniük kell. Ó, igen, a nép 
szabad. – Elhallgatott. – De mibe kerül ez a szabadság? 

Thorby pislogott. 
– Megmondom. Nem szegénységbe. A Szabad Nép élvezi a legmagasabb átlaggazdagságot 

a történelemben. A kereskedés haszna fantasztikus. És nem kerül az egészségébe sem. Nem sok kö-
zösséget láttam, ahol kevesebb lenne a betegség. És nem is boldogsággal vagy önbecsüléssel fizet-
nek érte. Boldog önelégültségben éltek és büszkeségetek szinte bűnös... persze van mire büszkének 
lennetek. De amivel a páratlan szabadságotokért fizettek... az maga a szabadság. Nem, nem beszé-
lek talányokban. A nép szabad... annak az árán, hogy ti mindannyian elveszítettétek a személyes 
szabadságotokat... és ez alól nem kivétel a főtiszt vagy a kapitány sem; ők a legkevésbé szabadok. 

A nő szavai felháborítóan hangzottak. 
– Hogy lehetünk egyszerre szabadok és nem szabadok? – tiltakozott Thorby. 
– Kérdezd meg Matától. Thorby, te acélbörtönben élsz; lehet, hogy minden hónapban kien-

gednek néhány órára, de szigorúbb szabályok vonatkoznak rád, mint bármelyik börtönben. Hogy 
azok a szabályok mindannyiótok boldogulására léteznek... az nem ide tartozik; rendeletek, aminek 
engedelmeskedned kell. Ott alszol, ahol mondják, akkor eszel, amikor mondják, és azt, amit 
kapsz... nem érdekes, hogy bőséges és ízletes; a lényeg az, hogy nem választhatsz. Meg van hatá-
rozva, hogy mit kell tenned az időd kilencven százalékában. Szabályok kötnek, és nagyrészt nem 
beszélhetsz szabadon, csak a megkövetelt formák szerint; eltölthetsz úgy egy napot, hogy nem 
mondasz semmi mást, csak frázisokat, a Sisu Törvényeiből. Igaz? 

– Igen, de... 
– Igen, és nincs „de". Thorby, miféle emberek rendelkeznek ilyen kevés szabadsággal? A 

rabszolgák! Tudsz rá valami jobb szót? 
– De minket nem adnak el! 
– Gyakran létezett rabszolgaság, ahol a rabszolgákat sosem adták és vették, csupán örök-

lődtek. Mint a Sisuban. Thorby, egy rabszolga úgy gondol valakire, mint gazdájára, és nem re-
ménykedik változásban. Ti rabszolgák, akik Szabad Népnek nevezitek magatokat, még a felszaba-
dításban sem reménykedhettek. 

Thorby haragosan bámult rá. 
– Úgy véled, ez a bajom? 
– Azt hiszem, a rabszolga-nyakörv fojtogat, oly módon, amit hajóstársaid észre sem vesz-

nek... mivel ők beleszülettek, te pedig már voltál szabad. – Holmijára nézett. – El kell juttatnom ezt 
a cuccot az El Nidóra. Segítesz? 

– Örömmel. 
– Ne várd, hogy láthatod Matát! 
– Nem vártam – füllentette Thorby. – Csak segíteni akarok. Nem örülök neki, hogy elmégy. 
– Hogy őszinte legyek, én örülök, hogy mehetek... de nem örülök, hogy el kell köszönnöm 

tőled. – Habozott. – Én is segíteni akarok neked. Thorby, egy antropológusnak sosem szabadna be-
avatkozni a vizsgált kultúrába. De elmegyek, és te valójában nem is vagy része az általam tanulmá-
nyozott kultúrának. Elfogadsz tanácsot egy öregasszonytól? 

– Nem is vagy öreg! 
– Ez gáláns beszéd. Nagymama vagyok, bár a Főtiszt megrémülne, ha hallaná, miféle stá-

tusra tartok igényt. Thorby, azt gondoltam, hozzá fogsz szokni ehhez a börtönhöz. Most már nem 
vagyok biztos benne. A szabadságot nehéz elfeledni. Drágám, ha úgy érzed, hogy nem bírod to-
vább, várj, amíg a hajó leszáll egy demokratikus, szabad, emberlakta bolygón... aztán hagyd el a 
hajót, és fuss! De, Thorby, ezt azelőtt kell megtenned, mielőtt nagyanyád úgy dönt, hogy hozzád 



adjon valakit, mert ha addig vársz... véged!
 

12. fejezet 

 
Losianról Finsterre, Finsterről a Thoth IV-re, a Thoth IV-ről Woolamurrára ugrott a Sisu 

egy kilencszáz fényév átmérőjű űrgömbben, aminek a központja a legendás Terra volt, az emberi-
ség bölcsője. A Sisu sosem járt még a Terrán; a Szabad Nép kinn működött, ahol a haszon busá-
sabb, ahol nem létezik rendőri védelem, és az ember elboldogulhat szőrszálhasogató rendszabályok 
nélkül. 

A hajó történetében az állt, hogy az eredeti Sisu a Terrán épült, és hogy az első Krausa ka-
pitány ott született (mint pletykálják) frakiként. Azonban az hat hajóval ezelőtt történt, és a hajó 
története inkább csak a fővonalaiban volt igaz, mintsem a haszontalan részletekben. A Sisut, mely-
nek acélja most a vérüket védte, Új-Finnföldön vették nyilvántartásba a Shiva III-on... egy másik 
kikötőben, amit sosem látogatott, de amelynek a díjszabása megérte, hogy rendesen befizessék a le-
galizálási jogdíjat, hogy a Sisu haszon reményében közlekedhessen a civilizáció gömbjében. A Shi-
va III nagyon megértette a szabadkereskedők létének szükségességét, nem fontoskodott vizsgála-
tokkal, jelentésekkel meg hasonlókkal mindaddig, amíg máshol a mulasztásokat büntetésfizetéssel 
orvosolták; számos hajó találta az ott nyilvántartásbavételt megfelelőnek. 

Finsteren Thorby újabb kereskedési módszert tanult. A bennszülött frakik, akiket a tudo-
mány pszeudolatin néven nevezett, a Szabad Nép pedig csak „azok az összegabalyodott 
csigák"-ként emlegetett, telepatikus szimbiózisban éltek lemúrszerű teremtményekkel, akik kényes, 
sokcsontú kezekkel rendelkeztek. A telepátiára csak következtetni lehetett, de a hiedelem szerint a 
lassú, hatalmas, domináns teremtmények rendelkeztek az ésszel, a lemúrok pedig a manipuláció 
eszközével. 

A bolygó szép, vésett drágaköveket kínált, nyers rezet meg valami dudvát, amiből ki lehet 
vonni egy pszichoterápiában használatos alkaloidot. Hogy mi mással rendelkeznek még, azt csak 
találgatni lehet; a bennszülöttek nem beszélnek, nem ismerik az írást, így a kommunikáció kissé 
nehézkes volt. 

Ez alkalommal a Thorby számára új kereskedelmi módszert használták – a csendes árve-
rést, a föníciaiak találták fel, amikor Afrika partja ott húzódott az ismert világokon túl. 

A Sisu köré nagy halmokban kirakták mindazt, amit eladásra kínáltak: nehézfémeket, örök-
járó órákat, és egyéb kereskedelmi javakat, amikről a család azt remélte, hogy rá tudja szoktatni az 
ittenieket. Aztán az emberek bementek. 

– Csak úgy otthagyjuk az árut? – kérdezte Thorby a főnökét, Arly Krausa-Drotar főírnokot. 
– Ha ezt Jubbulban tennénk, eltűnne, mire hátat fordítanánk. 

– Nem láttad, hogy ma reggel felszerelték a fenti gépfegyvert? 
– Az alsó raktérben voltam. 
– Felszerelték, és őrködnek vele. Ezeknek a teremtményeknek nincs erkölcsük, de van 

eszük. Olyan becsületesek lesznek, mint egy pénztáros, ha figyeli a főnöke. 
– Mi fog történni? 
– Várunk. Átnézik az árut. Egy idő múlva... egy-két napon belül... ők is halmot raknak a mi 

halmaink mellé. Várunk. Hátha raknak még a halmokra. Talán kicserélik valamelyiket, és mást kí-
nálnak... és lehet, hogy túljárunk saját eszünkön, és valami olyasmit vesznek vissza, amit mi szeret-
nénk megtartani. De az is lehet, hogy valamelyik halmunkat kettészedjük, jelezve, hogy tetszik az 
anyag, de keveselljük. Vagy ha egyáltalán nem kell, akkor a halmunkat közelebb rakjuk valami 
olyasmihez, ami tetszik. De nem nyúlunk az ő halmukhoz; várunk. Sokáig senki sem nyúl semmi-
hez. Aztán, ahol az ár megfelel számunkra, bevesszük, amit ők raktak mellé, és ott hagyjuk a mi 
cuccunkat. Ők meg elviszik azt. Bevesszük azokat, ahol az árat nem tartjuk elégnek; és ők is elvi-
szik a visszautasított adagot. De ezzel még nincs vége. Akkor már mindkét fél tudja, mit akar a má-
sik, és mivel tud fizetni. Ők kezdenek ajánlatot tenni; és mi mellérakjuk, amiről tudjuk, hogy elfo-
gadják. Még egy kis alkudozás következik. Amikor ezzel másodszor is végzünk, kirakunk mindent, 
amit akarnak a holmijaikért, s amiket mi megfelelő árnak tartunk. Semmi probléma. Nem hinném, 
hogy más bolygókon, ahol tudunk beszélni, könnyebben megy. 

– Igen, de nem vesztegetünk el vele egy csomó időt? 
– Tudsz jobbat? 



A lassú menetű adásvétel fennakadás nélkül folyt le a jól bevált áruk esetén; nehezebben 
ment a kísérleti kínálatoknál – olyan szerkezetek, amelyek kelendők Losianon, a finsteriek érdeklő-
dését nem vonták magukra. Hétszáz összecsukható bicska, amit valójában Woolamurrába szántak, 
magas áron kelt el. De a sláger nem kimondottan ilyesféle áru volt. 

Nagymama, bár fekvőbeteg volt, néha úgy rendelkezett, hogy elvigyék az ellenőrző kőr-
utakra; ilyenkor valaki mindig ráfázott. Röviddel Finsterre érkeztük előtt haragja a gyerekszobára 
és a nőtlenek részlegére összpontosult. Szeme először egy halom rikító képregényen akadt meg. 
Azonnal megparancsolta, hogy kobozzák el a „fraki szemetet". 

A nőtleneket akkor ellenőrizte, amikor már elterjedt a hír, hogy csak a gyerekszobát, a fá-
tyolozott részleget és a hajókonyhát fogja meglátogatni; így nagymama látta a kabinjaikat, mielőtt 
elrejthették volna a falra tűzött női aktképeket. 

Nagymama elképedt! Nemcsak az aktképeket ítélte a képregények sorsára, de azonnal ku-
tatás kezdődött a magazinok után, amiből kivágták őket. A rejtegetett holmikat azonnal a segédhaj-
tóművekhez küldette, hogy elemi részeikre szedjék. 

A rakományfelügyelő ott látta meg őket, és támadt egy ötlete; odarakatta őket a hajón kívü-
li árukhoz. 

Különös faragású itteni drágakövek jelentek meg a hulladékpapír mellett – krizoberill, grá-
nátkő, opál és kvarc. 

A rakományfelügyelő csak pislogott a csecsebecsék láttán, és üzent a kapitánynak. 
A könyvecskéket és a magazinokat átcsoportosították külön halmokba. Még több drágakő 

jelent meg... 
Mindegyiket lapokra szedték, és úgy rakták szét. Végül sikerült megegyezésre jutni: egy 

színes lapért egy drágakő. Ennél a pontnál azokban a nőtlenekben, akiknek sikerült elrejteniük dé-
delgetett képeiket, feltámadt a hazaszeretet, és hajlottak rá, hogy felkínálják eladásra túlsúlyos tu-
lajdonaikat... hiszen úgyis pótolni tudják a következő civilizált kikötőben. És a gyerekszobát is át-
fésülték még több kalandos képregényért. 

A történelem folyamán ezek a vacakok első ízben értek többször annyit, mint a súlyuk 
pompás drágakövekben. 

A Thoth IV után Woolamurra következett, és mindegyik térugrással a közeledő Nagy Talál-
kozó felé araszoltak; a hajó karneváli lázban égett. A legénység néhány tagját felmentették a munka 
alól, hogy zeneszerszámokon gyakoroljanak, átrendezték az őrséget, hogy a kvartettek együtt éne-
kelhessenek, gyakorlóasztalt alakítottak ki atlétáknak, és felmentették őket minden őrségből, kivé-
ve persze a harcálláspontokat, hogy kimerülésig edzhessenek. Fejfájások és feszültségek keletkez-
tek, miközben a Sisu dicső büszkeségéhez méltó vendéglátást tervezgették. 

Hosszú üzenetek suhantak a nulltéren keresztül, a főmérnök tiltakozott a felháborító ener-
giapazarlás láttán, és élesen hivatkozott a trícium magas árára. A főtiszt azonban derűsen aláírta a 
költségszámlákat. Ahogy az idő közeledett, mosoly jelent meg az arcán, amely szokatlan irányba 
ráncolta vonásait, mintha tudna valamit, amiről nem beszélt. Thorby kétszer is azon kapta, hogy rá-
mosolyog, és ez aggasztotta; jobb ha az ember nem vonja magára a nagymama figyelmét. A leg-
utóbb is, amikor teljes figyelmet szentelt rá, a fiú nem nagyon élvezte. Abban a megtiszteltetésben 
volt része, hogy nagymamával étkezhetett, mert megsemmisített egy kalózt. 

A kísértet a Finsterről való felszállás közben jelent meg a Sisu képernyőjén – egy váratlan 
helyen a támadásra, mivel errefelé nem volt nagy a forgalom. A riadó akkor hangzott fel, mikor a 
Sisu még csak négy órája volt úton, a fénysebességnek alig öt százalékát érte el, és esélye sem volt, 
hogy elmeneküljön. 

Az ügy Thorby ölébe hullott; a bal oldali komputer működésképtelen volt – „idegösszeom-
lást kapott", és a hajó elektronikusai felszállás óta izzadtak a javításán. Thorby unokaöccse, Jeri 
visszakerült az asztrogátorokhoz, miután az új újoncot kiképezte a Losiant követő hosszú térugrás 
alatt – egy suhanc volt az, akiben Thorby nem nagyon bízott, de nem vitatkozott, amikor Jeri úgy 
döntött, hogy Kenan Drotar készen áll az őrségre, bár „valódi" ellenféllel még nem próbálkozott. 
Jeri két okból is minél előbb vissza akart kerülni a vezérlőterembe; a státus miatt, és még valami 
miatt: a komputerszoba az a hely volt, ahol együtt szolgált hiányzó húgával. Így amikor a rabló fel-
bukkant, Thorbyra várt a feladat. 

Remegett, amikor tesztelni kezdte a problémát, mivel élesen a tudatában volt, hogy a bal 
oldali komputer nem működik. Egy tűzvezérlő számára általában az a legmegnyugtatóbb, hogy bí-
zik a másik oldali csoport szuperemberének képességeiben, s hogy megvan az az érzés, hogy „még 
ha elvétem is, majd a túloldal odapörköl neki", miközben a másik csoport ugyanezt gondolja. Ez a 



hit rendkívül fontos a lehiggadásban. 
Most azonban Thorby számára nem állt rendelkezésre ez a biztonságos lelki csapda. Sem 

bánni más segítség. A finsteriek nem űrjáró nép; nem állt fenn a lehetősége, hogy a képernyőn lát-
ható pontot az ő egyik hajójukként azonosítják. És kereskedő sem lehetett; túl nagy meghajtóerő 
volt a farában. Sem egy hegemóniai gárdista; Finster számos fényévnyire van a civilizációtól. 
Thorby émelyítő bizonyossággal tudta, hogy valamikor az elkövetkezendő órában kérdéseire vá-
laszt kell kapnia; lőnie kell és találni... vagy nem sokkal azután újra rabszolga lesz és az egész csa-
lád vele együtt. 

Ez a tudat rontotta az időzítését, lassította a gondolkodását. 
Azonban hamarosan megfeledkezett a baloldali komputerről, megfeledkezett a családról, 

még a kalózról mint olyanról is megfeledkezett. A kalózhajó mozgása nem lett egyéb, mint a mű-
szerfalba áramló adatfolyam, és a probléma olyasmi, amire kiképezték. Csoporttársa vágódott be, 
és becsatolta magát a másik székbe, míg a „harckészültség" kalamolt, tudni akarta az eredményt. 
Thorby nem hallotta, és azt sem, mikor maradt abba a lárma. Aztán Jeri érkezett rohanva, a kapi-
tány küldte; Thorby észre sem vette. Jeri intett a suhancnak, hogy szálljon ki az ikerülésből, ő maga 
vette át a helyét. Látta, hogy a kapcsoló Thorby pultjának biztosítja a vezérlést, de nem nyúlt hoz-
zá. Szó nélkül Thorby rendszerére pillantott, és alternatív megoldásokon kezdett dolgozni, készen 
arra, hogy támogassa, azonnal átkapcsolva a kapcsolót, amint Thorby lőtt, és lőni üjra, máshogy. 
Thorby észre sem vette. 

Hamarosan Krausa erős basszushangja harsant fel a hangszóróból. 
– Jobb oldali letapogató... tudok segíteni manőverezéssel? 
Thorby nem hallotta. Jeri rápillantott, és válaszolt. 
– Nem javaslom, kapitány. 
– Akkor jó. 
A rendszabályoknak fittyet hányva a bal oldali főtűzvezérlő rontott be, és izzadtságtól 

gyöngyöző homlokkal figyelte a néma küzdelmet. Thorby nem tudott róla. Nem létezett más, csak 
billentyűk, kapcsolók, gombok, ez volt idegrendszere minden kiterjedése. Megszállta egy mindent 
elnyomó kényszer, hogy tüsszentsen – de elfojtotta anélkül, hogy észlelte volna. 

Thorby végtelenül kicsi igazításokat végzett egészen az utolsó pillanatig, aztán szórakozot-
tan megérintette a kapcsolót, ami jelezte a komputernek, hogy indítsa a kilövést, amint a kivetített 
görbe eléri maximumát. Két szívdobbanás múlva az atomlövedék útra kelt. 

Jeri a kapcsoló felé nyúlt – de keze megdermedt a levegőben, amikor látta, hogy Thorby 
őrült aktivitásba kezd, s közli a komputerrel, hogy lőjön újra, azzal a feltételezéssel, hogy a cél 
csökkenti a sebességét. A bejövő adatok hirtelen abbamaradtak, a hajó megvakult. Bénítósugár ta-
lálta el őket. 

Az utólagos elemzés kimutatta, hogy a bénítósugár hetvenegy másodpercig tartotta fogva 
őket. Amikor a sugárzás megszűnt, Jeri magához tért, és látta, hogy Thorby kábultan bámul mű-
szerpultjára... majd vad aktivitással próbál kidolgozni egy új megoldást az utoljára bejött adatok 
alapján. 

Jeri a vállára tette a kezét. 
– Az akciónak vége, Thorby.
– Mi? 
– Eltaláltad. Remek lövés volt. Mata büszke lenne rád.
A Sisu egy teljes napig vak volt, míg elkészültek a nulltér szemek javításával. A kapitány 

fokozta a sebességet; mást nem tehetett. A hajó hamarosan újra látott, és két nappal később beleme-
rült a hipertér kellemes sötétjébe. Aznap este Thorby tiszteletére nagy vacsorát rendeztek. 

Nagymama elmondta a szokásos beszédét, megköszönte, hogy a család ismét megmene-
kült, és megjegyezte, hogy a Sisu fia, aki mellette ül, volt az eszköze ennek a boldog, de rendkívül 
áhított kimenetelnek. Aztán visszafeküdt, és falta az élelmet, amivel menye etette. 

Thorby nem élvezte a megtiszteltetést. Nem emlékezett tisztán a támadásra; olyan érzése 
volt, mintha tévedésből tisztelnék meg. Utána félsokkos állapotba került, majd működésbe lépett a 
képzelete. 

Csak kalózok voltak, azt tudta. Kalózok és rabszolgakereskedők, akik megpróbálták elkap-
ni a Sisut, és rabszolgasorba vetni a családot. Thorby gyűlölte a rabszolgakereskedőket, amióta 
csak az eszét tudta – semmi sincs oly embertelen, mint a rabszolgaság intézménye; gyermeki csont-
jaiban gyűlölte a rabszolga-kereskedőket, mielőtt megismerte volna a világot. 

Biztos volt benne, hogy papi helyeselte volna a tettét; tudta, hogy papi, bármily gyengéd 



volt is, szívfájdalom nélkül lefejeztette volna az összes rabszolga-kereskedőt a galaxisban. 
Ennek ellenére Thorby mégsem érzett boldogságot. Továbbra is úgy gondolt rá, mint egy 

élő hajóra... ahol hirtelen mindenki meghalt, elment örökre egy ragyogó robbanásban. Aztán az uj-
ját nézte, és csodálkozott. Annak a bizonyos embernek a dilemmájába esett, aki húst akar enni, de 
szeretné, ha valaki más végezné el a hentesmunkát. 

Mire a tiszteletére adott vacsora elkövetkezett, három éjszaka alig aludt, és ez látszott is 
rajta. Alig csipegetett az ételéből. 

A vacsora közepén tudatosult benne, hogy nagymama rámered; s erre nyomban a zubbo-
nyára löttyintette a levest. 

– Na! – csattant fel az öregasszony. – Jót szundítottál? 
– Hú, de sajnálom, nagymama. Szólni tetszett? Elkapta anyja figyelmeztető pillantását, de 

akkor már késő volt; nagyanyja már dühöngött. 
– Én azt vártam, hogy TE mondasz nekem valamit! 
– Hű... szép napunk van. 
– Nem vettem észre, hogy más lenne, mint a többi. Az űrben ritkán esik. 
– Úgy értem, kellemes ez a vacsora. Igen, tényleg kellemes. Köszönet érte, nagymama. 
– Így már jobb. Fiatalember, amikor egy úr egy hölggyel vacsorázik, illik udvarias beszél-

getést kezdeményeznie. Lehet, hogy frakik közt nem ez a szokás, de a Szabad Nép körében ez 
megváltoztathatatlan. 

– Igen, nagymama. Köszönöm, nagymama. 
– Kezdjük elölről! Igen, ez egy kellemes vacsora. Próbáljunk meg úgy tenni, hogy minden-

ki egyenlőnek érezze magát, s közben megismerjük egymás érdemeit. Örömömre szolgál, hogy le-
hetőségem van... végre... csatlakozni a családomhoz, hogy felfigyeljek az erényeidre... amik dicsé-
retesek, ha nem is kivételesek. Gratulálok. Most te következel. 

Thorby lassan elvörösödött. 
Az asszony szipákolt, és így szólt. 
– Mivel készülsz a Találkozóra? 
– Hát, nem is tudom, nagymama. Tudja, nem énekelek, nem szerepelek vagy táncolok... és 

az egyetlen játék, amit ismerek, a sakk meg a pörifoci, és... hát, még sosem láttam Találkozót. Nem 
tudom, milyen. 

– Hm! Szóval nem.
Thorby bűntudatot érzett. 
– Nagymama... biztos számos Találkozón volt már. Nem mesélne róluk? 
Ez bejött. Az öregasszony lazított, és lehalkította a hangját. 
– Manapság már nincsenek olyan Találkozók, mint lánykoromban... – Thorbynak nem kel-

lett tovább beszélnie, legfeljebb csodálkozásának hangot adni. Míg a többiek hosszan várták nagy-
mama engedélyét, hogy felállhassanak, ő ezt mondta: – ...és száz hajó közül választhattam, hadd 
mondjam meg neked. Hetyke kis csitri voltam, vékony lábbal és pimasz orrocskával, és a nagy-
anyám szinte minden hajótól kapott ajánlatot értem. De én tudtam, hogy nekem a Sisu kell, és ra-
gaszkodtam hozzá. Ó, milyen eleven voltam! Egész éjjel táncoltam, és másnap a játékokon friss 
voltam, mint egy... 

Ha nem is szórakozott túl jól Thorby, mégsem sült fel. 

Mivel Thorby semmihez sem érzett tehetséget, színész lett. Athena Krausa-Fogarth nagyné-
ni, az élelmezési főnök és kiváló szakács idült irodalmi kórral rendelkezett; írt egy drámát. Az első 
Krausa kapitány életéről szólt, és kidomborította a kiváló Krausa család erényeit. Az első Krausa 
egy acélszívű szent volt. Megundorodott a frakik gonoszságaitól, megépítette a Sisut (egyes egye-
dül), és feleségével (akit Fogarthnak hívtak a piszkozatban, de átváltoztatták a nagymama lányne-
vére, mire elé adták) illetve nevezetes gyermekeikkel hajóra szálltak. És a darab végén elszállnak 
az űrbe, hogy terjesszék a kultúrát és a gazdagságot szerte a galaxisban. 

Thorbynak felajánlották az első Krausa szerepét. A fiú megdöbbent, de elment a meghall-
gatásra. Athena néni majdnem annyira meglepődött; reszelős hangon mondta ki a fiú nevét. A 
nagymama azonban elégedettnek látszott. Ismétlést kért, és volt néhány javaslata, amit örömmel át-
vettek. Thorby partnere Loeen Gracia volt, aki az El Nidóról került hozzájuk. Thorby nem akart ba-
rátkozni a lánnyal, akiért Matát elcserélték; nem volt ellenszenves, de nem volt kedve hozzá. 
Könnyen kiismerhetőnek találta Loeent. Sötét, lágy szépség volt, bizalmas viselkedéssel. Amikor 
Thorbyt arra kérték, hogy ne törődjön a tabuval, és csókolja meg nagymama és mindenki más előtt, 



csak fújta a szerepét. 
Mégis megpróbálta. Nagymama felhorkant az undortól. 
– Mit művelsz! Meg akarod harapni? És ne told el magadtól, mintha radioaktív lenne! Ő a 

feleséged, ostoba! Épphogy a hajódra hoztad. Egyedül vagytok, és te szereted. Most csináld... nem, 
nem, nem! Athena! 

Thorby vadul körülnézett. Nem segített, hogy látta, amint Fritz üdvözült mosollyal az arcán 
emeli a plafonra a tekintetét. 

– Athena! Gyere ide, lányom, és mutasd meg ennek a bárgyú, ifjú meláknak, hogy kell egy 
nőt megcsókolni. Csókold meg te, aztán próbálja meg ő újra! Mindenki a helyére! 

Athena néni, aki kétszer annyi idős volt, mint Thorby, nem kavarta fel annyira a fiút. 
Thorby esetlenül teljesítette az instrukciókat, majd sikerűit megcsókolnia Loeent anélkül, hogy át-
esett volna a lábán. 

Jó darab kell hogy legyen, ha nagymama elégedett volt vele. Alig várta, hogy a Találkozón 
bemutassák. 

De Woolamurrán nagymama meghalt.
 

13. fejezet 

 
A Woolamurra egy frissen benépesített telepes bolygó volt a Terra Hegemónia peremén; ez 

volt a Sisu utolsó megállója, mielőtt a Találkozóra indultak. 
A bolygó élelmiszerben és nyersanyagokban gazdag, de a frakik nem akartak kézműves 

tárgyakat venni. A Sisu losiani termékeken kívül néhány finsteri ékkővel is szolgált. Woolamurra 
azonban keveset ajánlott, s ez kevés pénzt és semmi profitot nem hozott volna az utazás időtarta-
mához mérve. Az volt a szerencséjük, hogy Woolamurrán még gyermekcipőben járt a radioaktivi-
tás felhasználása, így olcsóbban tudtak szerezni urániumot, és vettek fel bőven élelmet is. 

Luxusételeket vettek, mivel a Sisu mindig többet tárolt ilyesmiből, mint amennyit el bírtak 
fogyasztani. Jó volt ezzel hencegni egy Találkozón. 

Mindezekért deutériumban és triciumban fizettek. Volt még ugyan egy értékes hidrogénizo-
tópos készülék is fenntartva a Hegemónia hajói részére, de azt máshol akarták eladni. A Sisu leg-
utóbb Jubbulban vételezett üzemanyagot, mivel a losiani hajók differenciált nukleáris reakciót al-
kalmaztak. 

Néhányszor Thorby is bement Új-Melbourne kikötőjébe az apjával. A helyi nyelv az ősan-
gol volt, amit Krausa elég jól értett, de az itteni frakik olyan hadarva, szóvégeket elharapva beszél-
tek, és különös magánhangzót is betoldottak, hogy a kapitány zavarba jött. Viszont Thorby számára 
ez nem volt idegen, hallott már ilyet bőven Jubbulon. Így a kapitány gyakran használta tolmács-
ként. 

Ezen a napon azért mentek ki, hogy befejezzék az üzemanyagfelvétel tranzakcióját, és alá-
írják a szerződést az eladott árumennyiségről. Először alá kellett írniuk a kereskedelmi szerződést, 
aztán hitelesíteni a központi bankban, s csak utána mehettek felvenni az üzemanyagot. A papírokat 
bélyeggel kellett ellátni és illetéket fizetni. Miután ezt elrendezték, a kapitány az igazgatóval disku-
rált. Krausa barátságos volt a irakival, egyenlőként csevegett vele, nem célzott a közöttük fennálló 
társadalmi különbségre. 

Míg ők beszélgettek, Thorby nyugtalanul izgett-mozgott. A fraki Woolamurráról beszélt. 
– Bármelyik fajankó, akinek erős a karja és megvan a magához való esze, hogy ne üsse az 

orrát a más dolgába, itt megcsinálhatja a szerencséjét. 
– Kétségkívül – értett egyet a kapitány. – Láttuk eddig a húsállataikat. Fenségesek! 
Thorby is ügy vélte. Meglehet, Woolamurrán kevés az útburkolat, nincs művészet és alig 

van vízvezeték, a bolygó majd szétrepedt a lehetőségtől. Egy kellemes, tágas világ volt, ahol bárki 
szabadon élhet. Pont ráillett Dr. Mader receptje, „...ha úgy érzed, hogy nem bírod tovább, várj, 
amíg a hajó leszáll egy demokratikus, szabad, emberlakta bolygón... aztán hagyd el a hajót, és 
fuss!" 

Az élet a Sisuban egyre kellemesebb lett, bár most már lassan tudatosultak Thorbyban Mar-
garet szavai a személyes korlátozásról. De kezdte élvezni a színészkedést; jó móka volt a színpadon 
tartózkodni. Megtanulta, hogyan karolja át a lányt bizalmasan, amit a nagymama egy mosollyal ju-
talmazott, s ráadásul éppen azon gondolkodott, hogy annak ellenére, hogy ez csak játék, milyen jól-



esik átölelni Loeent. És hallani, amikor a lány megcsókolja, és azt mondja: „Férjem! Nemes fér-
jem! Együtt fogjuk bejárni a galaxist!" 

– Ettől mindig melege lett, és úgy érezte, hogy Loeen nagy színésznő. 
Gyorsan összebarátkoztak. Loeen kíváncsi volt a tűzvezérlő teendőire, így Tora nagynéni 

ellenőrzése alatt Thorby megmutatta neki a komputerszobát. A lány bájos zavarba esett. 
– Csak tudnám, mi az a nulltér? Hiszen mindennek van hossza, magassága és szélessége... 

de akkor milyenek ezek a más dimenziók? 
– Logikus. Te négy dimenziót ismersz. A felsorolt hármat, plusz az időt. Az évet vagy az 

órát sem látod, mégis tudod, hogy mérhető. 
– Igen, de hogy logikus... 
– Mindenre érvényes. Mi a pont? Egy hely a térben. De tételezzük fel, hogy másmilyen tér 

is létezik, nemcsak a szokásos négy dimenzió. Nulltér is. A pont elképzelhető? 
– Ha gondolok egyre... 
– De csak akkor, ha teret is gondolsz hozzá. Ha egy pontra gondolsz, azt valahová odagon-

dolod. Ha egy vonalat képzelsz el, rá bírod helyezni a pontot. De a pont csak egy hely, és ha nincs 
sehová helyezve, ott nincs semmi. Tudsz követni? 

– Nem folytatnád ezt az előadást az előcsarnokban, te gyerek? – szakította félbe Tora néni. 
– Sajog a fájós lábam. 

– Elnézést, nénikém. Felajánlhatom a karomat?
Az előcsarnokba érve Thorby tovább folytatta. 
– Szóval úgy véled, hogy a ponthoz szükséges egy vonal, ami tartalmazza? 
– Aha. Ha nincs vonal, nincs rajta pont sem. 
– Gondolj a vonalra! Ha nincs valami felületen, akkor létezik? 
– Hú, ez már nehezebb kérdés. 
– Ha az előbbi példára gondolsz, megérted. A vonal egymás melletti pontok sorozata. De 

hogy lesz rend ebből? Ha a vonal nincs semmilyen felületen, akkor összecsuklik önmagába. De mi 
ez az összecsuklás?... Semmi sem hasonlítható hozzá. Hiszen minden pont éppúgy zárkózni fog a 
mellette lévőhöz, mint eddig. Ez lesz a „nem rendezett" vonal. A káosz. Érted még? 

– Talán. 
– A pontnak szüksége van egy vonalra. A vonalnak pedig felületre. A felületnek viszont egy 

normál térbe kell tartoznia, különben a struktúrája eltűnik. És akkor csak egy egyszerű hipertér tar-
talmazza... és így tovább. Minden dimenzió megkövetel egy magasabbat, különben a geometria 
megszűnik létezni. Az univerzum sem létezhetne. – Az asztalra csapott. – De mégis itt van, tehát 
tudjuk, hogy a több dimenziós tér igenis létezik... habár nem látjuk, mint ahogy a múló másodper-
cet sem. 

– De hol a megállás? 
– Nincs. A dimenziók végtelenek. 
– Elrémítesz – borzongott meg a lány. 
– Ne aggódj, a főmérnök legalább az első tucat dimenziót sejti. És... nézd, azt tudod, hogy 

amikor a rendes térből átlépünk a hipertérbe, kifordulunk önmagunkból? Érzed? 
– Nem. És ezért nem is hiszem el. 
– Ez nem probléma, hiszen mi nem vagyunk berendezkedve ilyesminek az érzékelésére. 

Lehet, hogy pont akkor fordulunk ki a rendes űrből, miközben eszünk, és mégsem löttyén ki a le-
ves, pedig az is kifordul velünk együtt. Olyan távoli kapcsolatban állunk ezzel a jelenséggel, hogy 
számunkra az egész nem egyéb, mint matematikai koncepció, akárcsak a mínusz egy négyzetgyö-
ke. Ezen alapul minden több dimenziós térugrás. Nem érzékeled, nem látod, nem fogod fel, mind-
össze logikai szimbólumokat tudsz róla. De ez valós, már amennyiben léteznek egyáltalán valós 
dolgok. Senki sem látott még elektront, mint ahogy gondolatot sem. Nem látod a gondolatot, nem 
ismered a szélességét, a vastagságát, a magasságát, mégis a gondolatok a legvalósabb dolgok a ga-
laxisban. – Thorby Baslimot idézte. 

A lány elragadtatottan nézett rá. 
– Te szörnyen eszes vagy, Thorby. „Senki sem látta még a gondolatot"... Ez gyönyörű! 
Thorby szerényen fogadta a dicséretet. 
Amikor a kabinjába ment, Fritzet az ágyban olvasva találta. Thorby szinte érezte, hogy fel 

lehet tüzelni pusztán szavakkal egy érdeklődő tudatot. 
– Hé, Fritz! Tanulsz? Vagy a fiatalságodat tékozlod? 
– Hagyj most! Tanulok. A művészetet tanulmányozom.



Thorby odapillantott. 
– Vigyázz, nehogy nagymama meglássa a magazinokat! 
– Henyéléssel nem megyünk semmire. Akkor már inkább... S legalább lesz mit eladnunk 

azoknak a fafej finsterieknek. Itt Woolamurrán ismerik a civilizációt. De te úgy nézel ki, mintha va-
lami rendkívüli jutalom szakadt volna rád. Mi dobott fel ennyire? 

– Ó, csak Loeennel beszélgettem. Elmagyaráztam neki a nullteret... és vigyen el az ördög, 
ha ott helyben meg nem értette! 

Fritz egyetértőén nézett rá. 
– Igen. Eszes lány. – És hozzátette: – Nagymama elmondta már nektek a házassági tudniva-

lókat? 
– Miről beszélsz?!
– Talán semmi sincs köztetek? 
– Ne szórakozz! 
– Hm... jó társra találtál benne. Túl eszes. Akarod tudni, mennyire eszes? 
– Nagyon! 
– Annyira eszes, hogy az El Nidón matematikát tanított, és a nulltér volt a specialitása. 

Pontosabban a többdimenziós geometria... 
– Nem igaz! 
– Történetesen én másoltam át az adatait. De kérdezd csak meg őt magát! 
– Meg is fogom. Akkor miért nem tanít itt is matematikát? 
– Nagymamát kérdezd!... Thorby, te ösztövér és elmefogyatékos unokaöcsém... az az érzé-

sem, téged a fejedre ejtettek. Bár sajnállak, hogy ilyen vagy, de szeretem benned ezt az esetlen ke-
csességet, amikor az ostoba beszéd után leesik az állad. Akarsz tanácsot egy idősebb és tapasztal-
tabb koponyától? 

– Mondd, ha magadra gondoltál! 
– Köszönöm. Loeen nagyszerű lány, és nem lehet valami megvetendő mulatság együtt járni 

vele az életet. De rossz látni az olyan férfit, aki anélkül ugrik fejest az életbe, hogy más árut is 
szemügyre venne, nemcsak azt, amit megvesz. Ha elnapolod a gondolatot a kővetkező térugrásig, a 
Találkozóig, látni fogod, mennyi szép fiatal lány szaladgál a Szabad Nép között. Több ezer. 

– Nem kell nekem feleség! 
– Ugyan, ugyan. Ez férfiúi, kötelesség. De várj a Találkozóig, ott majd körülnézünk! Most 

hallgass, tanulmányozni akarom a művészetet! 
– Egyáltalán ki beszél?! 
Thorby nem kérdezte meg Loeent, mit csinált az El Nidón, de észrevette, hogy a színdara-

bon kívül is főszerepet kapott Loeennél az udvarlásban anélkül, hogy tudott volna róla. Ez begyó-
gyította a sebeit. 

Almában Doktor Mader szavai kísértették, „...mielőtt nagyanyád úgy dönt, hogy hozzád 
adjon valakit, mert ha addig vársz... véged! 

Thorby izgett-mozgott, míg apja és a woolamurrai hivatalnok társalogtak. 
Ott tudná hagyni a Sisut'! Ha nem akar egész életében kereskedő lenni, addig kell meg-

szöknie, míg ki nem kerül a nőtlenek közül. Természetesen titkolnia kell a tervét Fritz előtt. Nem 
mintha bármi kifogása lenne Loeen ellen – még akkor sem, ha a lány csak kacérkodik vele. 

De ha el akar szökni – és egyre inkább kételkedett abban, hogy hosszú távon el bírná visel-
ni ezt a monoton életet –, akkor Woolamurra a legjobb lehetőség, ami ebben az évben adódik. Nin-
csenek kasztok, nincsenek céhtestületek, nincs nyomor, nincsenek emigrációs törvények – hiszen 
még mutánsokat is fogadnak be! Thorby látott itt hatlábúakat, szőrmókokat, albínókat, hegyes 
fülűeket, óriásokat és egyéb változatokat. Ha valaki dolgozni akar, és képes rá, Woolmurra befo-
gadja. 

Mit tegyen? Mondja, hogy elnézést kér egy pillanatra, álljon fel, távozzon a szobából, és 
kezdjen el futni? Vagy várjon a szökéssel a Sisu indulásáig? Nem bírja megtenni! Nem az apja mi-
att, nem is a Sisu miatt, bár ezekhez is nagyon ragaszkodik. 

Akkor miért? Szóljon nagymamának, hogy el akar menni? Ha elengedné, valószínűleg ha-
talmas szégyen lenne a Sisunak. Nagymama megbocsáthatatlan bűnnek fogná fel a Sisu iránti há-
látlanságát. 

És ráadásul... közeledik a Találkozó. Nagyon vágyott rá, hogy megláthassa. Nem lenne jó 
kiválni a színdarabból. Későbbre halasztotta a döntést. 



– Távozunk! – Krausa kapitány érintette meg a vállát. 
– Ó, bocsánat, apám, gondolkoztam. 
– Folytasd csak, az ilyesmi nem árt. Viszlát, igazgató úr, és köszönet a vendéglátásért. Mi-

előtt legközelebb jövök, értesítem. 
– Nem talál itt, kapitány. Amint elmennek, én már rohanok is a földemre. A saját földemre. 

De ha megunja az acélfalakat, a házam a rendelkezésére áll, szintúgy a fiának is. 
Krausa kapitány arca kifejezéstelen volt. 
– Köszönet érte, de mi azt sem tudjuk, az eke melyik végét kell megfogni. Mi kereskedők 

vagyunk. 
– Igen. Minden macskának a saját patkánya. 
Amikor kiléptek, Thorby megszólalt. 
– Mit jelent ez, apám? Macskáról már hallottam, de mi az a patkány? 
– A patkány ugyanolyan állat, csak soványabb és szegényebb. Az igazgató úgy értette, hogy 

mindenkinek megvan a helye az életben. 
– Aha. 
Halkan beszélgettek. Thorby kíváncsi volt, vajon ő is megtalálhatja-e a saját helyét. 
Krausa kapitány elcsodálkozott néhány dolgon. A Sisu mögött egy hajó állt, melynek a je-

lenléte kellemetlen volt, egy futárposta, a Hegemónia egy hivatalos hajója, Űrgárdistákkal a fedél-
zetén. Baslim szavai vádlón visszhangzottak elméjében. „Ha lesz rá lehetőséged, kérlek, add át a 
Hegemóniai Űrgárda bármely hajóparancsnokának". 

Igaz, hogy ez nem hadihajó, de ez csak kibúvó, hiszen Baslim kérése világos volt, és ez a 
hajó is megfelelt volna. Az adósságot törleszteni kell. Sajnos az anyja szó szerint vette az üzenetet. 
Krausa nagyon jól tudta, miért, hiszen az anyja úgy döntött, hogy bemutatja a fiút a Találkozón. 
Minden lehetséges előnyt megpróbál kipréselni abból a tényből, hogy a Sisu fizeti meg a Szabad 
Nép adósságát. Ez érthető is. 

De nem sportszerű a fiúval szemben! 
Vagy mégis az? Krausának megvolt rá a saját oka, hogy elvigye a fiút a Találkozóra. Biztos 

volt benne, hogy származása szerint Thorby a Szabad Nép tagjaként született, és erre bizonyítékot 
fog találni a Főkapitány aktái között. 

Másrészt – megállapodtak az anyjával, hogy Mata Kingsolvert eltávolítják a fiútól, hogy ne 
környékezze tovább Thorbyt. Arra azonban nem gondoltak, hogy most újra találkozhatnak. 

Nem fogja megengedni! De még mennyire hogy nem! Thorby még túl fiatal, és meg fogja 
tiltani neki... legalábbis addig, amíg kiderül, hogy a fiú a Szabad Nép tagjaként született, mert ez 
esetben le volna róva az adósság Baslimnak. 

Ám az a futárposta ott azt sugallta, mintha ő vonakodna becsületesen törleszteni az adóssá-
gát, s mintha ezt az anyjára akarná kenni. 

De hiszen ezzel a fiú javát szolgálja! 
Vagy mégsem? 
Nos, kínálkozik egy tisztességes megoldás: vitába szállni az anyjával. Mindent elmondani a 

fiúnak Baslim üzenetéről. Elmondani neki, hogy a futárhajón eljuthat a központi világokba, ahol 
esetleg megtalálhatja a családját. De arról is be kell számolnia neki, hogy őszerinte Thorby a szüle-
tése óta a Szabad Néphez tartozik, és először ezt a lehetőséget kellene ellenőriztetni. Igen, és meg-
mondani a fiúnak őszintén, hogy a főtiszt megpróbálja őt megtartani, és feleséget szerezni neki. Ha 
ezt megteszi, az anyja üvöltözni fog, és a törvényi idézi – csakhogy ez nem a főtiszt hatásköre. Ba-
slim vele, Krausával közölte a rendelkezéseit. És a legjobb az lesz, ha a fiú maga dönt. 

Krausa egyenes tartással, de lélekben meghajolva lépkedett hazafelé, hogy vitába szálljon 
az anyjával. 

Ahogy a felvonóból kiszálltak, a fedélzetmester sietett eléjük. 
– A főtiszt üdvözli, és látni óhajtja a kapitány urat! 
– Mily csodás egybeesés – morogta Krausa zordan. – Gyere, fiam! Mindketten meglátogat-

juk. 
– Igen, apám. 
Végigmentek a folyosón, és a főtiszt kabinjához értek. Krausa felesége odakinn állt. 
– Hello, drágám! A fedélzetmester mondta, hogy anyám üzent értem. 
– Én üzentem érted. 
– A fedélzetmester rosszul adta át az üzenetet. Akármiről van sző, mondd gyorsan, kérlek! 

Sürgősen beszélnem kell anyával. 



– A fedélzetmester nem ferdítette el az üzenetet, valóban a főtiszt hívatott. 
– Mi? 
– Kapitány!... Anyád meghalt. 
Krausa üres arccal nézett előre, majd magába roskadt, öklével az ajtófélfára vágott, aztán 

berohant az anyja ágyához. A földre vetette magát, megragadta az apró, elsorvadt testet, kiemelte a 
helyéről, és sírás kezdte kínozni, iszonyú hangokat hallatott, olyan hangokat, amiket csak az az em-
ber ad ki magából, aki amikor megtörik, nem foglalkozik semmivel. 

Thorby tiszteletteljes aggodalommal figyelte, majd kabinjába somfordált, és gondolkodott. 
Próbálta kiókumlálni, miért kínozták rossz érzések. Ő nem szerette nagymamát – egyedül őt nem 
szerette a hajón. Akkor miért érzi magát ilyen elveszettnek? 

Szinte ugyanazt érezte, mint amikor papi halt meg. Csakhogy papit szerette... 
Rájött, hogy érzéseivel nincs egyedül. Az egész hajó sokkos állapotba került. Szinte senki 

sem tudta elképzelni a Sisut az idős asszony nélkül. Ő maga volt a Sisu. Mint egy halhatatlan tűz, 
ami a hajót mozgatta. Nagymama kiapadhatatlan volt, erős, dinamikus, nélkülözhetetlen és alapve-
tő. Most váratlanul eltávozott. 

Szokása szerint szundikált, előtte zsémbelődött, mivel a Woolamurrán töltött nap nem na-
gyon igazolta a számításait. Mégis vasfegyelernmel távozott aludni, hogy tartsa magát saját időbe-
osztásához. 

Amikor menye kelteni akarta, nem ébredt fel többé. 
Ágyának oldalfiókjában néhány jegyzetet tartott, ezekről akart beszélni a fiával: hogy 

mondja meg Torának, miket vásároltasson. Jack beszélje meg Athenával, mi legyen a menü. Tár-
gyaljanak a beépítendő új hőmérsékletszabályzóról. Rhoda Krausát meg kell büntetni a fegyelmi 
vétségért. 

A kapitány nem vett részt a halotti toron. Nagymama kanapéját elfordították, s helyén most 
már az új főtiszt ült. A kapitány távollétében a főtiszt adta meg a szót a főmérnöknek, aki imát 
mondott a halottért, s erre a nő válaszolt. Utána csendben ettek. A temetést nem halogatták a Talál-
kozóig. 

A főtiszt váratlanul felállt. 
– A kapitány közölni óhajt valamit – mondta gyorsan. – Köszönetet mond azoknak, akik 

próbálták felhívni és részvétüket nyilvánítani. Holnapra már elérhető lesz. – Szünetet tartott. – „Az 
atomok az űrből jönnek, és az űrhöz térnek vissza. A Sisu lelke elment ezen az úton." 

Thorby nem érezte tovább a veszteség miatti bánatot. 
 

14. fejezet 

A Nagy Találkozó sokkal hatalmasabb volt, mint ahogy Thorby elképzelte. Ameddig csak 
ellátni, mindenfelé űrhajók: több mint nyolcszáz terjedelmes szabadkereskedő hajó helyezkedett el 
koncentrikus körökben, amelyek közül a legkülsőnek az átmérője négy mérföld is lehetett... A Sisu 
a legbelső körben helyezkedett el, s úgy tűnt, ez Thorby anyjának köszönhető. A közelben jóval 
több hajó állt, mint ahánynak a létezéséről Thorby tudott: Kraken, Deimos, Jemes B. Quinn, Fi-
refly, Bon Marche, Don Pedro, Cee Squared, El Nidó – Thorby elhatározta, hogy meglátogatja Ma-
tát –, Saint Christopher, Vega, Vega Prime, Galactic Banker, Romany Lars... Country Store, Joseph 
Smith, Aloha... 

Akadt még néhány. Tíz hajót kellett volna meglátogatni naponta, hogy legalább egy részü-
ket megismerhesse. Azonban volt ott más látni- és tennivaló is, így Thorby felhagyott a látogatá-
sokkal. 

A kör belsejében építették ki a roppant méretű, ideiglenes stadiont, mely nagyobb volt, 
mint az Új Amfiteátrum Jubbulpore-ban. Itt tartották a választásokat, a lakodalmakat és a gyász-
szertartásokat, az atlétikai versenyeket a mulatságokat, a koncerteket, és Thorbynak eszébe jutott, 
hogy a színdarabot, a Sisu lelkét is ott fogják előadni, és máris remegett a lámpaláztól. 

A stadion és a hajók között feleúton elárusítóbódék sorakoztak, sportpályák, játékautoma-
ták, oktató- és szórakoztató kiállítások, egyszemélyes elárusítóhelyek, non-stop tánctermek, új mér-
nöki találmányokat bemutató képernyők, jövendőmondók, szerencsejáték-barlangok, nyitott, szel-
lős bárok és ivópultok, melyekben mindent meg lehetett kapni a Pleiádok világának bogyóleveitől 
a barna színű, ősi terrai licence alapján készült Coca-Coláig, amit a Hekatén palackoztak. 



Amikor Thorby megpillantotta ezt a vad forgatagot, úgy érezte, mintha a Joy Streetet róná 
– csak ez hatalmasabb volt, színpompásabb és jóval forgalmasabb. Ez volt a frakik nagy lehetősé-
ge, hogy hasznot húzzanak a galaxis fortélyos üzletembereiből. Ez volt az a nap, amikor a kereske-
dők nem garasoskodtak, megvásárolták akár a saját kalapjukat is, ha a pulton felejtették. 

Fritz elhessegette Thorby aggodalmait, ámbár Thorby nem nagyon bízott benne, hiszen fo-
gadott bátyja is csak egyetlen Találkozón vett még részt. A főtiszt ellenőrizte a fiatalemberek külse-
jét, ápoltságát, és mielőtt elhagyták az űrhajót, intette őket, hogy viselkedjenek a Sisu jó hírnevéhez 
méltón. Aztán mindegyiküknek adott egy százast, azzal a figyelmeztetéssel, hogy nem kapnak töb-
bet a Találkozó végéig. 

Fritz azt tanácsolta Thorbynak, hogy a pénz nagyját rejtse el. 
– Ha kifogyunk a pénzből, mehetünk zsebpénzt koldulni apától, de ezt legfeljebb egyszer 

lehet megtenni. 
Thorby úgy tett. Meg sem lepődött, amikor tolvaj érintését érezte az erszényénél. Azonnal 

megragadta a csuklót, hogy megnézze, mit emelt el tőle. 
Először visszavette az erszényét, aztán a tolvajt szemlélte. Mocskos képű, fiatal fraki volt, 

aki Ziggie-re emlékeztette Thorbyt, attól eltekintve, hogy ennek a kölyöknek megvolt mind a két 
keze. 

– Legközelebb több szerencsét! – vigasztalta. – Még nem ismered jól a fogásokat. 
A kölyök felnézett a sírásból, miközben Thorby Fritzhez fordult. – Nézd meg, megvan-e a 

pénztárcád!
Hiányzott. 
– Jól van! – mondta Fritz. – Most azonnal hívok egy... 
– Add vissza, kölyök! 
– Nem én vettem el, eressz! 
– Add elő... mielőtt lecsavarom a fejed! 
Amikor a kölyök visszaszolgáltatta Fritz tárcáját, Thorby futni hagyta. 
– Miért engedted el? – kérdezte Fritz. – Hívni kellett volna egy zsarut. 
– Miért? 
– Hogyhogy miért? Ne beszélj hülyeséget! 
– Valaha én is próbáltam megtanulni ezt a mesterséget. Nem könnyű. 
– Te?... Ez rossz tréfa, Thorby. 
– Hát nem emlékszel? Fraki voltam. Koldus. A lopás csak egy módszer a vagyonkülönbsé-

gek kiegyenlítésére... most felélesztette az emlékeimet. Fritz, ahonnan én jöttem, ott a zsebmetszés 
szokványos foglalkozás volt. De én csak koldus voltam. 

– Anya meg ne hallja! 
– Nem fogom mondani előtte. De az vagyok, aki vagyok, és tudom, hogy mi voltam, és ezt 

nem is szándékozom elfelejteni. Sohasem tanultam meg a lopás művészetét, de jó koldus voltam, 
hiszen a legjobbak tanítottak. Az én papim. Csonka Baslim. Én nem szégyellem őt, és a Sisu min-
den törvénye kevés ahhoz, hogy ezen változtasson. 

– Nem mondtam, hogy szégyelld! – tette hozzá gyorsan Fritz. 
Sétáltak, ízlelgették a tömeget és a mulatságot. 
– Nem próbáljuk megpörgetni a kereket? – kérdezte Thorby. – Azt hiszem, rájöttem a 

trükkjére. 
Fritz megrázta a fejét. 
– Nézd meg ezeket a bárgyú nyereményeket. Pénzpocsékolás. 
– Oké. Csak az érdekelt volna, hogy rögzítették az asztalhoz. 
– Thorby... 
– Na? Miért olyan komoly a képed? 
– Tudod te, ki volt valójában Csonka Baslim? 
– Az én apám – fontolgatta Thorby. – Ha azt akarta volna, hogy még valamit megtudjak 

róla, elmondta volna. 
– Hm... szerintem is. 
– Ismerted? 
– Valamelyest. 
– Ó! Kíváncsi lennék valamire. Mi volt az a tartozás, aminek a fejében nagymama adoptál-

tatott engem? 
– Eleget mondtam. 



– Sokkal többet tudsz. 
– Nyugalom. Én nem sokat tudok. A Nagy Találkozón szó lesz róla. 
– Ne térj el a témától, Fritz! 
– Jól van... szóval Baslim nem volt mindig koldus. 
– Tehát az én időmtől fogva lett azzá. 
– Hogy mi volt előtte, azt nem mondhatom meg. A Szabad Nép hosszú évekig tartotta ti-

tokban, nekem senki sem mondta, hogy most már beszélhetek róla. Azonban egyvalami nem titok 
közöttünk... és te a Szabad Nép közé tartozol. Hosszú idővel ezelőtt Baslim megmentett egy teljes 
családot. A Szabad Nép ezt sohasem felejti el neki. A Hansea volt az a hajó... az Új Hansea ott áll 
jobbra. Festett pajzs van az oldalán. Én sem tudok többet, mivel az esetet tabuként kezelik... a do-
log olyan szégyenletes volt, hogy inkább nem beszélünk róla. Eleget mondtam. De ha többet akarsz 
tudni, menj oda az Új Hanseához és kérd, hogy megnézhesd az új alatt a régi törzsét. Ha Baslim 
fiaként mutatkozol be, nem fognak elutasítani. Ámbár utána a főtiszt valószínűleg behívat a kabin-
jába, és el kell viselned az idegrohamait. 

– Hm... Nem sok kedvem van egy síró hölgyet hallgatni. Fritz? Nem próbálunk meg inkább 
kerékpározni? 

Megpróbáltak. Utána felültek egy járgányra, ami fényárban haladt és kis gravitációval 
gyorsult. Majd Thorby megcsodált egy hullámvasutat, és ennek következtében majdnem lekéstek a 
vacsorát. 

A Nagy Találkozó, jóllehet a barátságok és mulatságok felújításának ideje volt, mégis ko-
moly célt szolgált. Gyászszertartásokat tartottak, emlékműveket állítottak az elpusztult hajóknak, 
esküvőket rendeztek, és sok fiatal lány cserélt hajót. Ezenkívül üzleti konzultációk, megbeszélések, 
és hajók eladása, hajórészek vétele, cseréje is zajlott. 

Hekatén voltak a legkitűnőbb hajógyárak a lakott galaxisban. Ahogy egy nőnek és egy fér-
finak vannak gyerekeik, így a hajóknak is voltak leszármazottaik. A Sisu még egy társalgót akart 
felszereltetni, hiszen roskadoztak a nyereségtől, melyet urániumban és thóriumban cipeltek maguk-
kal. A fraki hajóügynökök a kezüket dörzsölték, ámbár a kereskedők a hajóvásárlásnál nem voltak 
olyan könnyelműek, mint a hűtött italok esetében. A hajójavítók gyakran éjszaka is dolgoztak, de 
akár száz hajót is ki tudtak szolgálni egy hét alatt. 

Néhány új hajó is készült az egész civilizációt átfogó Galactic Enterprises leányvállalatá-
nál, a Galactic Transport műhelyeiben, vagy a Spacemens' Companynél. Jutott kalács mindegyik 
cégnek. 

Egy családnak két fontos dologra van szüksége: jó üzletekre és hajóra. Amikor egy család 
szétvált, ketté választották a hajót is, esetleg itt-ott kiegészítették, ilyenkor a legénység is megosz-
lott. Az ikerhajó külön státust kapott. Egy család azzal bizonyítja mesterkereskedő mivoltát, hogy 
gyermekeinek mekkora segítséget tud nyújtani az induláshoz. Gyakori volt, hogy két új hajót vet-
tek, a régit elzálogosították, és az adósságot közösen fizették. 

Harminc évvel ezelőtt a Sisu is osztódott. Háromszor tíz évre volt szükség, hogy az új hajó 
megálljon a saját lábán. Aztán adott egy hatalmas bankettet a Sisu tiszteletére, majd elugrott a sö-
tétségbe, és sohasem tért vissza. Az űr határtalan. A Találkozókon rendszerint megemlékeztek a ne-
véről. 

Ennek az lett az eredménye, hogy a Sisunak egyedül kellett kiegyenlítenie a felvett kölcsö-
nök több mint egyharmadát. A szülőhajók is megtérítették volna a Sisu adósságát, ha baj éri, amíg 
adósságok vannak rajta. Az adósságokat mindig ki kell fizetni. Ezért a legutóbbi Találkozóról meg-
kopasztva, szegényen távoztak. 

Nagymama nem volt ostoba. A szülőhajók, az Augustus Caesar és a Dupont rokoni vi-
szonyban voltak a Sisuval, ők ketten adták egykor a kölcsönt. Az ilyesmi jó üzlet, hiszen egy keres-
kedő nem szívesen vesz fel hitelt, ha neki nincs semmije. A Sisu kinyögte az adósságot, és ezzel 
megnőtt a tekintélye. Most már bárhol váltót írna alá más szabadkereskedőknek, azok biztosak le-
hetnek benne, hogy előbb vagy utóbb megkapják a pénzüket. 

. Ám múlt évben, amikor kifizették az adósságot, kevesebb pénzük maradt, mint amikor a 
család osztódott. 

Krausa kapitány már az első nap kiszállt, és a vezérhajóhoz, a Norbert Wienerhez sietett. 
Felesége a fedélzeten maradt, de nem volt tétlen; mióta a főtiszti pozíciót örökölte, nehezen aludt. 
Aznap íróasztala mellett dolgozott, de gyakran abba kellett hagynia a munkát más főtisztek hívása 



miatt, és a városi szolgálat is zavarta a Találkozó ügyében. Amikor az ebédjét feltálalták, nem ért rá 
enni, és étele még akkor is érintetlen volt, amikor a férje visszaérkezett. Krausa bejött, és fáradtan 
ült le. A nő leolvasta a logarlécéről az értéket, és csak azután fordult oda. 

– Egy Hascomb F-2-es nullára íródott a hajón. A jelzálognak viszont csak ötven százaléka 
járt le. 

– Rhoda, tisztában vagy vele, hogy a Sisu nem képes finanszírozni egy hajót a maga erejé-
ből. 

– Ne légy elhamarkodott, kedvesem! A Cyrus és a Duponí társaláíró lesz... esetünkben ez 
legalább annyit ér, mint a készpénz. 

– Ha továbbra is lesz hitelünk. 
– És az Új Hansea ilyen körülmények között... kapni fog ezen, és... 
– Rhoda! Te két Találkozóval ezelőtt még fiatal voltál, de tisztában vagy vele, hogy mind-

két hajót egyformán adósság terheli... és a Hanseát is. 
– Elég régen vagyok a feleséged, Fjalar. Ne tanítsd a törvényeket nekem! Az Új Hansea 

kapna a lehetőségen... ha titokban tartanánk a részvételét. Mindamellett a szállítási költségek túl 
sokba kerülnek. Láttad már a Galaktikus Lambdát? 

– Nem éreztem szükségét, láttam a leírását. Gyenge. 
– Ti férfiak! Hogy mondhatod egy nyolcvan g-s hajóra, hogy gyenge? 
– Te is azt mondanád, ha neked kellene benne ülnöd. A Lambda osztályú hajókat a Hege-

mónia határain belülre, lassú teherhordásra tervezték... csak arra jók. 
– Túl konzervatív vagy, Fjalar! 
– És addig az is maradok, amíg a hajó biztonsága rám is tartozik. 
– Kétségkívül. És én meg fogom találni a megoldást. Mindamellett a Lambda osztályú hajó 

csak az egyik lehetőség. Ott van még az a tudod melyik... Az olcsó lesz. 
A férfi a szemöldökét ráncolta. 
– Az egy balszerencsés hajó. 
– Megoldaná problémánkat. És gondolj az árára! 
– Nem lenne szabad ilyen gondolatokat forgatnod a fejedben arról a balszerencsés bárkáról. 

Én még sohasem hallottam, hogy egy főtiszt öngyilkos legyen. Vagy hogy egy kapitány megőrül-
jön. Megdöbbentő, hogy eladják. 

– Én sem. De tény, hogy itt van, és eladó. És a hajót alaposan megtisztítják. 
– Csodálom. 
– Ne légy babonás, kedvesem, így is épp elég baj van a szertartásokkal, és ez az én gondom 

is. Mindamellett nyugodtan elfelejtheted ezt a kísértethajót, mert azt hiszem, másra költjük a pén-
zünket. 

– Gondolom, már tettél is lépéseket ez ügyben! 
– Csupán a lehetőségeinket mértem fel. De több fontosabb dolgunk is van, minthogy egy új 

hajót vegyünk. 
– Bizonyára. Meghajtás, egy jó fegyverrendszer, működő csataállások, belevaló tisztek a 

kulcspozíciókra... Nem is lenne elég emberünk két hajóra. Vegyük csak például a tűzvezérlőket. 
Ha... 

– Ne nyugtalankodj, ezeket elintézzük, Fjalar! De mit szólnál hozzá, ha te lennél a főkapi-
tány helyettese? 

– Rhoda! – fakadt ki a férfi. – Elment az eszed? 
– Dehogy. 
– Több tucat kapitány van, aki sokkal esélyesebb nálam. Hogy lehetnék pont én a főkapi-

tány helyettese? De ami a lényeg: nem is akarok az lenni. 
– Egyelőre csak helyettes leszel, de mivel Dembó főkapitány hamarosan leköszönni szán-

dékozik, és új embert fognak választani a helyére... a következő Találkozón már főkapitány leszel. 
– Nevetséges! 
– Miért ilyen gyakorlatiatlanok a férfiak? Fjalar, a te eszed mindig csak a vezérlőközponton 

meg az üzleten jár. Ha én nem lennék csökönyösen rámenős, sohasem lenne belőled főkapitány. 
– Éheztél már valaha is? 
– Nem panaszkodom, kedvesem. Nagy nap volt számomra, amikor a Sisu adoptált. De fi-

gyelj! Vannak pártfogóink, és itt nemcsak a Cyrusra és a Dupontra. gondolok. Számos hajó fog tá-
mogatni bennünket. Azt mondom, tegyük félre a témát a választásig... de hidd el, hogy egész dél-
előtt folyamatosan kaptam a hívásokat, melyekben a támogatásukról biztosítottak. Erős hajók, jó 



összeköttetésekkel. És végül ott az Új Hansea is. 
– Mi van az Új Hanseával? 
– Mindent megfelelően időzítünk. A Hansea szövetségesei fogják indítványozni a neved, és 

egyhangúan fognak megválasztani. 
– Rhoda! 
– Neked a kisujjadat sem kell mozdítanod. És Thorbyt sem kell belekeverni. Csupán meg 

kell jelennetek együtt néhány nyilvános helyen, és megvillantani elragadó egyéniségeteket. Ti férfi-
ak nem értetek a politikához, de majd én kézbe veszem a dolgokat. Apropó, Loeent már késő lenne 
kivonni a játszmából, de amint lehet, erre is gondom lesz. Anyád nem látta egészben a képet. Én is 
meg akarom nősíteni a fiamat, de lényeges, hogy míg a választás le nem zajlik, Thorby ne legyen 
nős, sem vőlegény. Na... jártál a zászlóshajón? 

– Aha. 
– Melyik hajón született? Fontos lenne tudni. 
– Thorby nem közülünk való – sóhajtotta Krausa. 
– Mi? Hülyeség! Úgy érted, a személyazonosságát nem lehet megállapítani. Hm... vajon 

melyik eltűnt hajó lehet? 
– Mondom, hogy nem szabadkereskedő. Nincs olyan eltűnt hajó, sem elveszett vagy elra-

bolt gyerek, amelyik kapcsolatban lehetne az ügyével. Sokkal öregebbnek vagy sokkal fiatalabbnak 
kellene lennie. 

A nő a fejét rázta. 
– Nem hiszem. 
– Azért nem hiszed, mert nem akarod. 
– Nem hiszem. Ő a Szabad Nép tagja. Amit az életkörülményeiről, a viselkedéséről, a jó 

eszéről... meg mindenről mondtál, erre mutat. Majd utánanézek én magam. 
– Kezdheted. De mióta nem hiszel nekem? 
– Fjalar, egy szóval sem mondtam... 
– Nem, mi? Ha azt mondom, hogy esik az eső odakinn, és te azt szeretnéd, hogy ne essen... 
– Kérlek, drágám! Tudod, hogy az eső ebben az évszakban sohasem esik Hekatén. Én 

csak... 
– Te jó ég! 
– Kár kijönni a sodrodból! Nem illik egy kapitányhoz. 
– De az sem illik, hogy a kapitány szavát kétségbe vonják saját hajóján! 
– Sajnálom, Fjalar! – mondta gyorsan az asszony. – Nem akartalak megsérteni. Ha kiszéle-

síteném a nyomozást, vagy megpróbálnék keresni nyilvántartásba nem vett gyerekeket... Tudod, 
hogy több olyan írnok is akad, aki rendelkezik nyilvántartással a halottakról. Jó lenne még a válasz-
tás előtt megtudni, kik voltak Thorby szülei. Addig nem engedélyezem a házasságát, és ezzel jelen-
tős támogatást íudok felsorakoztatni, ha úgy tudják, hogy a választás után keresünk majd neki egy 
kedves...

– Rhoda! 
– Mi a baj, drágám? Az egész Vega-frakció meginog, és hozzánk pártol, ha valami sejté-

sünk lesz Thorby származásáról, és... van esélyük, hogy az ő eladó lányaik valamelyikét fogja... 
– Rhoda! 
– Még beszélek, drágám! 
– Egy pillanatig most mégis én fogok beszélni! A kapitány! Asszony, értsd meg, hogy ez a 

fiú fraki származású. Ráadásul Baslim tisztában volt ezzel... és pontos útmutatást adott arra vonat-
kozóan, hogyan segítsem megtalálni a családját. Remélem... igen, és hiszem is... hogy az akták meg 
fogják mutatni, hogy Baslim tévedett. De ha nem... – A homlokát ráncolta, és az ajkát harapdálta. – 
Két héten belül leszáll itt a Hegemónia egyik csatahajója. Időt kellene adnod, hogy meglásd, én is 
tudok olyan jól az aktákban nyomozni, mint akármelyik írnok. 

– Hogy érted ezt? 
– Nem is sejted? Az adósságot mindig ki kell egyenlíteni... és van még egy adósságunk. 
A nő rámeredt. 
– Elment az eszed? 
– Nekem sem tetszik jobban, mint neked. Már csak azért sem, mert azon kívül, hogy 

'Thorby remek fiú, ő a legnagyszerűbb tüzér, akivel valaha is rendelkeztünk. 
– Tüzér! – mondta keserűen a nő. – Ki foglalkozik most ezzel? Fjalar, azt hiszed, megenge-

dem bármelyik fiamnak is, hogy frakiként éljen? – A nő majdnem megfulladt e szavaktól. 



– Hiszen ő fraki. 
– Nem az. A Sisu tagja, akárcsak én. Engem is adoptáltak, akárcsak őt. Mindketten a Sisu-

hoz tartozunk, és mindig is itt élünk. 
– Bár úgy lenne! Remélem, hogy a szívében mindig is a Sisuhoz húz majd. De ezt az utolsó 

tartozást akkor is rendeznünk kell. 
– Azt a tartozást már rég kiegyenlítettük! 
– A főkönyvben nincs nyoma. 
– Hülyeség! Baslim azt akarta, hogy a fiú visszakerüljön a családjához. Valami fraki csa-

ládhoz... már amennyiben frakik voltak a szülei. Mi befogadtuk egy családba... a sajátunkba, a klá-
nunkba. Nem jobb hely ez, mint bármelyik bolháktól hemzsegő fraki alom? Vagy úgy gondolod, 
hogy a Sisu kevesebb? 

A nő átható pillantást vetett a férjére, és Krausa keserűen gondolt arra, hogy bizonyára le-
het valami abban, hogy a szabadkereskedők sokkal agyafúrtabbak, mint az átlagos emberek. Fra-
kikkal szemben még sohasem veszítette el nyugalmát, de az anyja – és most Rhoda – mindig kihoz-
ták a sodrából. 

Azonban az anyja sohasem kért lehetetlent, míg Rhoda... jó, ő még csak most kezdi ezt a 
munkát. – Főtiszt! – válaszolta feszesen. – Baslim kérése személyesen nekem szólt, nem pedig a 
Sisunak. Nincs más választásom. 

– Ú-úgy? Rendben van, kapitány, majd még beszélünk erről később. És most, miután min-
dent olyan pompásan megbeszéltünk, hagyj dolgozni! 

 
Thorby feledhetetlen napokat töltött a Találkozón, de nem vehetett részt olyan sok móká-

ban, mint amit várt. Anyja gyakran hívatta magához segíteni, amikor vendégül látták más hajók fő-
tisztjeit. A látogatók gyakran magukkal hozták egy-egy lányukat vagy unokájukat, és ilyenkor 
Thorbyra várt a feladat, hogy szórakoztassa őket, míg az idősebbek beszélgettek. Jól csinálta, és 
elég könnyen tett szert a csipkelődős kis csevegésben magához illő társaságra. Megtanult táncolni, 
mert rájött, hogy a kétballábas emberek iránt nem valami nagy a bizalom. Most könnyedén érintette 
kezeivel a lány derekát, amikor a zene táncba szólította, és érintése nem volt sem túl rideg, sem túl 
heves. 

Anyja látogatói gyakran faggatták papiról. Ilyenkor megpróbált udvarias lenni, de nagyon 
bántotta, hogy szinte mindenki többet tudott Baslimról, mint ő... kivéve persze a leglényegesebb tu-
lajdonságait. 

Úgy látszott, a vendégek fogadása most már mindig az. ő kötelessége lesz. Thorby fiatal, 
jóképű fiú volt, de Fritzben is voltak hasonló erények. Thorby felajánlotta neki, hogy ha esetleg ön-
ként ajánlkozna helyette, később meghálálná a jóindulatát. 

Fritz rekedten kacagott Thorby naivságán. 
– Mit tudnál te ajánlani nekem, ami pótolhatná, hogy részt vehetek a Találkozón? 
– Ez se olyan rossz, és... 
– Ugyan. De komolyra fordítva a szót, öreg keményfejű barátom, anya úgysem fogadná el, 

még ha elég őrült lennék is ahhoz, hogy önként ajánlkozzak. Azt mondaná, rád gondolt. – Ásított. – 
Ember, halálomon vagyok, hagyj nyugodtan meghalni! Az a kis vörös hajú csibe a Saint Louisról 
egész éjjel táncolni akart. Tágulj innen, és hagyj aludni a.bankett előtt! 

– Nincs egy tartalék szolgálati zakód? 
– Mosd ki a sajátodat! És ne zajolj! 
Azonban a megérkezés napjához egy hónapra, egy reggel Thorby partra szállt az apjával, 

mielőtt a főtiszt kitalálhatott volna a számára valami más „mulatságot". Az Emlékezés Napja volt. 
Ilyenkor a szolgálatok is csak délben kezdődnek, de anya mindenkinek hagyott bőven tennivalót a 
választásokra vonatkozólag. 

Thorby elméje azonban más dolgokkal volt elfoglalva, még akkor is, amikor az apja fel-
ajánlotta, hogy megkocsikáztatja egy kicsit. Nagyon aggódott, mert a Sisu lelke című darabot aznap 
délután fogják előadni. 

Idegessége az előadással kapcsolatban csak fokozódott, amikor felfedezte, hogy Fritz ka-
pott egy másolatot az ő szerepéből, és morogva tanulja. Amikor rákérdezett, Fritz nyersen vála-
szolt. 

– Aha, a te szereped tanulom. Apa úgy gondolta, nem árt az ilyesmi arra az esetre, ha el-
ájulnál vagy eltörnéd a lábad. Ha úgy véled, hogy nincs kedved Loeennel smacizni, míg ezer bámu-
ló vesz körül, majd én beugrom helyetted. 



– Miért, neked talán jobban menne? 
– Igen. – Fritz gondterheltnek látszott. – Loeen ölelnivalóan néz ki. Legszívesebben saját 

magam törném el a lábad. 
– Puszta kézzel? 
– Ne csábíts! Ez csak olyan óvintézkedés, mint amikor két tüzér követi a célt. De nyugodj 

meg, tied a szerep meg Loeen is, csak egy törött láb foszthatna meg a bérelt helyedtől. 
Thorby és Krausa két órával a szolgálat kezdete előtt hagyták el a Sisut. 
– Jól tesszük – szólalt meg Krausa kapitány –, ha mozgunk egy kicsit. Az Emlékezés kelle-

mes alkalom, ha csupán a jobbik részére gondolsz... de az ülések kemények, és egész délután tarta-
ni fog. 

– Izé, apám... mit kell majd tennem, amikor eljön az idő, amikor papira... Baslimra emléke-
zünk? 

– Nem nagy ügy. Ki kell menned a dobogóra, és amikor a Halál Imája a kezdetét veszi, 
fennhangon válaszolgatnod kell a kérdésedre. Tudod, hogyan kell? 

– Nem annyira. 
– Figyeld meg, hogy én miket mondok, miközben anyámra emlékezem... a te nagyanyádra. 

Figyelj, és amikor te következel, csináld ugyanazt! 
– Rendben van, apám. 
– Most lazítsunk! 
Thorby legnagyobb meglepetésére apja kisétált a Találkozó legkülső körén kívülre, és ott 

leintett egy autót. A kocsi gyorsabb volt, mint amiket Thorby Jubbulon látott, és majdnem olyan 
eszeveszetten száguldott, mint a losianiak. 

Amikor odaértek az egysínű vasút állomására, és kiszálltak, Thorby még szívesen utazott 
volna tovább a kocsiban, mert a száguldást olyan izgalmasnak találta, hogy alig látott valamit Arte-
mis városából. Ismét meglepődött, amikor apja jegyet váltott. 

– Hová megyünk? 
– Teszünk egy. kis utazást a környéken. – A kapitány az órájára pillantott. – Bőven van 

időnk. 
Az egysínű vasút szenzációs sebességgel száguldott. 
– Milyen gyorsan mehetünk, apám? 
– Feltételezésem szerint kétszáz kilométert teszünk meg óránként – emelte fel Krausa a 

hangját. 
– Gyorsabbnak tűnik. 
– Ahhoz épp elég gyors, hogy kitörjük a nyakunkat. Olyan gyors, amilyen gyors csak lehet. 
Fél óráig utaztak. A vidék acélgyárakkal és üzemekkel volt tele, hatalmas hajójavítók sora-

koztak, de ezek mások voltak, mint a többi. Thorby csak bámult, és úgy érezte, hogy Sargon mind-
össze egy apró kis pont volt ehhez képest. Az állomás, ahová érkeztek, egy hosszú, magas falon kí-
vül helyezkedett el, amely mögött Thorby űrhajókat látott. 

– Hol vagyunk? 
– Katonai területen. Meg akarok látogatni egy embert, és csak ma van rá időm. 
A kapu felé sétáltak. Krausa megtorpant, és körülnézett. 
– Thorby... 
– Igen, apám? 
– Emlékszel Baslim üzenetére, amit nekem küldött? 
– Tessék? 
– El tudod ismételni? 
– Hát... nem tudom, már nagyon régen volt. 
– Próbáld meg. Kezdj bele! „Fjalar Krausa kapitánynak, a Sisu csillaghajó urának Csonka 

Baslimtól: Üdvözöllek, kedves barátom..." 
– „Üdvözöllek, kedves barátom" – ismételte Thorby. – „Üdvözlöm a családod, klánod és 

rokonságod, és"... nahát, értem, amit mondok! 
– Természetesen – mondta Krausa nyájasan. – Ez az Emlékezés Napja. Folytasd! 
Thorby folytatta. Könnyek csorogtak az arcán, ahogy papi szavait hallotta előtörni saját 

torkából. 
– „...és legmélyebb hódolatom nagyrabecsült anyádnak. Örökbefogadott fiam száján beszé-

lek hozzád. Ő nem tud finnül"... ó, most már értem! 
– Folytasd! 



Amikor Thorby odáig jutott, hogy „készen állok a halálra", egészen elszomorodott. 
Krausa is erőteljesen fújta az orrát, amikor felszólította, hogy folytassa. Thorbynak sikerült 

befejeznie, ámbár erősen remegett a hangja. Krausa hagyta sírni egy pillanatig, majd zordan rá-
szólt, hogy szedje össze magát. 

– Fiam... hallottad a középső részt! Megértetted? 
– Igen..., illetve... izé, igen, azt hiszem. 
– Akkor tudod, mit csinálok? 
– Azt hiszed, el tudom hagyni a Sisut? 
– Mit mondott Baslim? „Ha lesz rá lehetőséged, kérlek, add át a Hegemóniai Űrgárda bár-

mely hajóparancsnokának”... Ez az első lehetőségem, mióta velünk vagy... és én megragadom. Mi-
vel majdnem bizonyára az utolsó is. Baslim nem ajándékba adott nekem, fiam... csak kölcsön. 
Megértetted, ugye? 

– Azt hiszem... 
– Akkor meg kell tennünk. – Krausa belenyúlt a zsebébe, előhúzott egy bankjegyköteget, és 

Thorbynak nyújtotta. – Tedd zsebre! Adnék többet is, de ennyi volt az összes, amit elhozhattam 
anélkül, hogy anyád gyanút fogott volna. Talán adhatok még többet, mielőtt végleg elszakadunk 
egymástól. 

Thorby elvette anélkül, hogy rápillantott volna. Noha ez több pénz volt, mint amennyit va-
laha is tartott a kezében. 

– Apám... úgy gondolod, készen állok rá, hogy elhagyjam a Sisut? 
Krausa megfordult, megállt. 
– Jobb így, fiam. Búcsúzni nem könnyű, csak emlékezni könnyű. Mindamellett így a leg-

jobb. 
– Igen, uram. – Thorby nyelt egyet. 
– Gyerünk! 
Gyorsan haladtak az őrzött kapu felé. Már majdnem odaértek, amikor Thorby megállt. 
– Apám... nem akarok elmenni!
Krausa kifejezéstelenül nézett rá. 
– Nem tőlem függ. 
– Azt hittem, azért mondtad el, hogy én döntsek. 
– Nem. Az utasítás, amit Baslim adott, kötelez, hogy átadjalak a gárdistáknak. Ám azzal az 

én kötelezettségem véget ér, letörlesztettem az adósságomat. Nem én akartam így, hogy elhagyd a 
családot. Baslim ötlete volt..., s amit kigondolt, biztos vagyok benne, hogy a te érdekedben tervez-
te. Azonban azt minden körülmények között neked kell eldöntened, hogy teljesíteni kívánod-e az 
óhaját vagy sem. Ez már nem tartozik rám. Te bármilyen adóssággal tartozol is Baslimnak, az elkü-
lönül attól az adósságtól, amivel a Szabad Nép tartozik neki. – Krausa elhallgatott, s Thorby némán 
próbálta megérteni, mit várhat tőle papi. 

Számíthatok rád? Nem lógod el az időt és felejtkezel el róla? 
Hát persze, papi. 
Ne gyújts gyertyát értem a templomban, csak ezt a két dolgot tedd meg: add át az üzenetet, 

és bármit javasol az az ember, tedd azt. 
Úgy lesz, papi. 
– Nincs sok időnk – mondta Krausa sürgetően. – Vissza kell mennem. De bárhogy döntesz 

is, fiam, az végleges lesz. Ha ma nem hagyod el a Sisut, nem lesz rá újabb lehetőséged, abban biz-
tos vagyok. 

Ez az utolsó akaratom, amit kérek tőled, fiam... Számíthatok rád? – mondta papi sürgetően 
a fejében. Thorby sóhajtott. 

– Azt hiszem, meg kell tennem, apám. 
– Én is azt hiszem. Most gyerünk, siessünk! 
A kapuőr nem sietett. Már csak azért sem, mert jóllehet, Krausa kapitány igazolta papírok-

kal magát és a fiát, de nem volt hajlandó megmondani, mit akar a Hydra cirkáló parancsnokától. 
Nem mondott mást, csak azt, hogy sürgős és hivatalos ügyben keresi. 

Végül egy élénk mozgású, fegyveres fraki a felvonóhoz kísérte őket, ahol egy másik katona 
vette át a két vendéget. Kézről kézre adták őket, míg végül elérték a „Hajótitkárság – Lépj be kopo-
gás nélkül!" – táblával ellátott irodát. 

Thorby elcsodálkozott, hogy a Sisu kisebb, mint gondolta, és mert életében nem látott még 
ilyen fényes fémfalat, mint itt. Hirtelen megbánta az elhatározását. 



A hajó titkára egy udvarias, kikent fiatalember volt, hadnagyi rendfokozattal. Nagyon hatá-
rozottnak mutatkozott. 

– Sajnálom, kapitány, de ha a parancsnok úrral akar beszélni, meg kell mondania, milyen 
ügyben jött! 

Krausa feszesen ült, és nem szólt egy szót sem. A csinos fiatalember elpirult, dobolt az író-
asztalán, majd felpattant. 

– Elnézést egy pillanatra!
Amikor visszajött, halkan mondta. 
– A parancsnok úr öt percet ad önöknek. 
Tágas irodába vezette őket, majd kiment. Egy íróasztalnyi papírhalom mögött idősebb em-

ber ült, félrehúzott zubbonyán nem lehetett kivenni rangjelzéseit. Felkelt, és kezet nyújtott. 
– Krausa kapitány? A szabadkereskedőktől... a... a Seezóról ugyebár? Brisby ezredes va-

gyok, a hajó parancsnoka. 
– Örülök, hogy megismerhetem, parancsnok űr. 
– Részemről az öröm. Hogy megy az üzlet? – Thorbyra pillantott. – Egyik ifjú tisztje? 
– Igen is, meg nem is. 
– Hogyan? 
– Ezredes úr, megkérdezhetem, milyen kategóriában szolgál? 
– Mi?!...Nulla-nyolcasban. Miért kérdezi? 
– Azt hiszem, megadhatom rá a választ. Ez a fiú Thorby, Baslim, azaz Richard Baslim ezre-

des adoptált fia. Az ezredes kért arra engem, hogy adjam át önöknek.

15. fejezet 

– Micsoda??! 
– Mond magának valamit a neve? 
– Természetesen. – Thorbyt bámulta. – Semmi hasonlóság. 
– Mondtam, hogy a fogadott fia. Az ezredes Jubbulon adoptálta. 
Brisby ezredes becsukta az ajtót, csak aztán mondta Krausának. 
– Baslim ezredes halott. Vagyis inkább „eltűnt és feltételezetten halott". Ennek már két 

éve.. 
– Tudom. A fiú velem volt. Jelenthetek néhány részletet az ezredes haláláról, ha ezek nem 

ismertek. 
– Maga az egyik hírnöke volt? 
– Igen. 
– Tudja bizonyítani? 
– X-három-nulla-hét-kilenc, kód: SzK. 
– Ezt ellenőrizni fogjuk, de addig is fogadjuk el... Mivel tudja azonosítani, hogy ő... Thorby 

Baslim? 
Thorby képtelen volt követni a beszélgetést. Olyasmi zűmmögést hallott a fejében, mint 

amikor tüzérként sok energiát adott, és az egész szoba zümmögött az energiától. Azt kiszűrte, hogy 
a tiszt ismerte papit, s ez jó jel... de mi ez Baslimról, mint ezredesről? Papi nyomorék volt, enge-
déllyel rendelkező koldus Sargon kegyelméből... 

Brisby ezredes élesen rájuk szólt, hogy üljenek le, s Thorby örömmel engedelmeskedett. 
Aztán az ezredes bekapcsolta a légfrissítőt, majd Krausához fordult. 

– Rendben van, meggyőzött. Nem tudom, mit mond a szabályzat, mit kell tennem ilyen-
kor... felhatalmaztak rá, hogy szükség esetén segítséget nyújtsunk az X-csoport embereinek, de 
most nem egészen erről van szó. Azonban Baslim ezredest semmi esetre sem hagyom cserben. 

– „Veszélyeztetett polgár" – sugallta Krausa. 
– Nem értem, hogy lehetne veszélyeztetett egy polgár a Hegemónia uralma alatt, hacsak 

nem kopoltyúval lélegzik... de megpróbálok segíteni rajta. 
– Köszönöm, parancsnok. – Krausa az órájára pillantott. – Elmehetek? Valóban mennem 

kell. 
– Csak egy pillanat. Csak így itthagyja nálam? 
– Attól tartok, nincs más mód.



Brisby vállat vont. 
– Ha maga mondja. De... maradjon itt ebédre. Szeretnék többet is hallani Baslim ezredes-

ről. 
– Sajnálom, most nem lehet. Ha szüksége van rám, a Találkozó ideje alatt még elérhető le-

szek valahol a környéken. 
– Úgy lesz. Egy kávét távozás előtt? – Az ezredes egy gomb felé nyúlt. 
– Parancsnok úr! – Krausa sietősen pillantott újra az órájára. – Most már tényleg mennem 

kell! Ma van az Emlékezésünk... és ötven percen belül megkezdődik anyám siratása. 
– Mi? Eddig ezt miért nem mondta? Még lekési... 
– Attól tartok... de ezt mindenképpen meg kellett tennem. 
– Segítünk a dolgon! – Az ezredes az ajtóhoz lépett. – Eddi! Egy légiautót a kapitány úr-

nak! Gyorsan, siessen! Vitesse oda, ahová kéri! Azonnal! 
– Igenis, parancsnok úr. 
Brisby elfordult, és felhúzott szemöldökkel a külső irodába ment. Krausa Thorbyra nézett, 

szája alig észrevehetően megrándult. 
– Gyere ide, fiam! 
– Igen, apám. 
– Most elmegyek. Talán vehetsz még részt Találkozón... egyszer... 
– Megpróbálom, apám. 
– Ha nem, akkor... tudod, hogy a vér megmarad az acélban, az acél pedig a véredben. Te 

most már mindig a Sisuhoz tartozol. 
– Az acél benne fog maradni a véremben. 

– Jó üzleteket, fiam! És légy jó fiú! 
– Jó... üzleteket, apám! 
– Hagyd abba! Ne próbálj hatni rám! Ez eldöntött tény, megtettem a kötelességem. A többi 

rajtad múlik. Figyelj rám, ma délután tudni fogom a döntésed. Ha nem jössz, az is egyfajta válasz 
lesz. 

– Igen, uram. 
– Anyád szeret téged... akárcsak én.
Brisby megkopogtatta a nyitott ajtót. 
– Az autó várja önt, kapitány úr! 
– Megyek, parancsnok úr. 
Krausa megcsókolta a fiú arcát mindkét oldalon, aztán hirtelen elfordult, s Thorby csak 

széles hátát láthatta. 
Brisby ezredes hamarosan visszatért, leült, és Thorbyt nézte. 
– Nem tudom, mi lesz magával, fiam, de megpróbálunk segíteni. – Megérintett egy kapcso-

lót. – Elő tud keríteni valahonnan egy hajócsendőrt, Eddi? – Thorbyhoz fordult. – Most egy kicsit 
jobban meg fogjuk ismerni, ha nem ideges túlságosan. Maguk, kereskedők kellemes kényelemben 
élnek, tudom. 

– Uram? 
– Igen? 
– Baslim valóban ezredes volt? Az önök szolgálatában? 
– Hát... igen. 
Thorby néhány percig gondolkodott, és emlékei felkavarodtak. Tétovázva mondta. 
– Van egy üzenetem az ön számára... azt hiszem. 
– Baslim ezredestől? 
– Igen, uram. Állítólag transzban ki lehet szedni belőlem, de azt hiszem, magamtól is el tu-

dom kezdeni. 
Thorby gondosan emlékezve elmondott néhány kódcsoportot. 
– Ez önnek szól? 
Brisby ezredes ismét sietve becsukta az ajtót, aztán komolyan mondta. 
– Addig soha ne használja ezt a kódot, amíg meg nem bizonyosodott benne, hogy mindenki 

hallótávolságon kívül van, és a szoba mentes a lehallgatóktól. 
– Elnézést, uram. 
– Most már nem baj. Van valami „forró" ebben a kódban, és én erősen remélem, hogy nem 

„hűlt" még ki teljesen a két év alatt. – Újra a kommunikátor kapcsolójához nyúlt. – Eddi, nem kell 
hajócsendőr. Szerezzen helyette inkább egy pszichológustisztet! Akkor is feltétlen kerítse elő, ha a 



városban tartózkodik! – Thorbyra nézett. – Még nem tudom, mit kezdünk magával. Lehet, hogy be 
kell záratnom valami biztonságos helyre... 

A hosszú üzenet Brisly ezredes, Stancke ezredes (a parancsnokhelyettes) és a hajó pszicho-
lógusának, Isadore Krishnamurtinak a jelenlétében préselődött ki Thorbyból. A szeánsz lassan ha-
ladt. Dr. Kris nem először próbálkozott meg hipnoterápiával, de Thorby jelentős ellenállást tanúsí-
tott, és az ügyeletes tiszt átkozódva bajlódott a szövegrögzítő szerkezettel. Végül a pszichológus 
felegyenesedett, és megtörölte verejtékes arcát. 

– Azt hiszem, ez minden – mondta ernyedten. – De mi ez? 
– Felejtse el, hogy valaha is hallotta, Kris! – tanácsolta Brisby. – Jobban jár, mintha elmet-

szenék a torkát. 
– Kösz, főnök. 
– Főnök – szólalt meg Stancke, akit a háta mögött „Büdös" néven emlegettek. – Le kellene 

futtatni az egészet még egyszer. Hátha tudunk javítani valamit ezen a blablán. Lehet, hogy a fiú ki-
ejtése meghamisítja az üzenet lényegét, és akkor az életben nem fejtjük meg. 

– Hülyeség. A legény tisztán beszélt terraiul. 
– A mi fülünknek legalábbis úgy hangzik. De ne feledje, hogy milyen régen tartózkodunk a 

hajó fedélzetén... távol a Terrától. 
– Ha – mondta hűvösen Brisby – eltérést tapasztal a parancsnoka tiszta beszédében, csak 

szóljon, és megvizsgálom, mi az oka. Mondja csak, Bűzbomba, igaz, hogy maguk riffek mindent 
leírnak, amit első hallásra nem értenek meg? 

– Csak ha az araleshi származású parancsnokunk nem érti..., uram. Nem kívántam szemé-
lyeskedni, de maga kezdte. Szerintem ki kellene szűrni a pontatlanságokat. 

– Doki? 
– Hm... az alany kimerült. Ez az egyetlen alkalom, amikor faggathatjuk? 
– Csak egészen rövid ideig lesz velünk. Ébressze fel!
Thorbyt rövidesen az ügyeletes tiszt gondjaira bízták. Néhány liter kávé, egy tálca szend-

vics és egy kihagyott étkezés után az ezredes és helyettese megfejtették Baslim jelentésének utolsó 
részleteit is. Stancke hátradőlt, és füttyentett. 

– Megpihenhetünk, főnök. Ez az üzenet még nem vesztette el az aktualitását... alsó hangon 
legalább fél évszázad a felezési ideje. 
Brisby józanul válaszolt. 

– Igen, és sok jó katonánk fog még meghalni, ha napvilágra kerül. 
– Ez nem vicc. Engem ez a kereskedőkölyök idegesít... körbeszáguldotta a fél galaxist ez-

zel az „elolvasás-előtt-elégetendő" anyaggal a két füle között, mire eljutott hozzám. Most fojtsam 
meg, vagy mérgezzem meg? 

– És ha nem tesz ilyet, hogyan tudná megakadályozni, hogy az üzenetnek ne legyen máso-
lata? 

– Talán Kris ki tudja törölni az egészet a fiú fejéből, és közömbös anyaggal tölteni fel a he-
lyét komolyabb beavatkozás nélkül is. 

– Bárki nyúl is hozzá ehhez a kölyökhöz, Baslim ezredes kikél a sírjából, és megfojtja az 
illetőt. Ismerte Baslim ezredest, Büdöském? 

– Nála vizsgáztam végzős koromban pszichológiai fegyverekből az akadémián. Pont ezt 
követően lépett be az X-csoportba. A legbriliánsabb elme, akit valaha is ismertem... kivéve persze 
magát, főnököm. 

– Ne erőlködjön. Nem kétséges, hogy Baslim briliáns tanár volt... már a csúcson lenne. De 
maga még azelőtt ismerte, mielőtt nem korlátozta a kötelesség. Nekem abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy szolgálhattam alatta. Még most is, hogy egy egész hajónak parancsolok,. néha 
előfordul, hogy megkérdezem magamtól: „Mit tenne ebben a helyzetben Baslim?". Ő volt a legjobb 
parancsnok, akit hajó valaha is a fedélzetén hordott. Amikor másodjára is ezredes lett a lefokozása 
után... felment a repülőmarsallhoz, és kérte, hogy adjon neki egy hajót újra, hogy el tudjon szakad-
ni az íróasztaltól. 

Stancke a fejét rázta. 
– Én bezzeg hiába várok egy kellemes, kényelmes íróasztalra. Amikor kérvényt írtam, nem 

olvasta el senki. 
– Maga nem Baslim. A könnyű munkákat nem szerette. 
– Én nem vagyok hős. Inkább vagyok a Föld sója. Főnök, maga ott volt vele a Hansea 



megmentésekor? 
– Azt hiszi, akkor nem viselném büszkén a rendjelet a mellemen? Akkor már nem szolgál-

tam alatta; áthelyeztek. Az egy kemény közelharc volt. Mocskos. 
– Nem jelentkezett önként? 
– Tán maga jelentkezett volna, kövér és hájas létére, ha Baslim önként jelentkezőket kér? 
– Nem vagyok lusta; eredményes vagyok. De számomra más a helyzet: mit csinálna egy 

ilyen jó képességű szolgálatos tiszt, mint én, támadás közben? 
– Az öregfiú csak akkor tartotta be a szabályzatot, ha egyetértett velük. Saját kezűleg akart 

rajtaütni a rabszolgakereskedőkön... hideg szenvedéllyel gyűlölte őket. Hősként tért vissza, és mit 
tett erre a minisztérium? Megvárta, amíg kikerül a kórházból, aztán haditörvényszék elé állította. 
Görénykém, a magas vezérkar gyönyörűen helyben hagyta Baslimot; beletörölték a cipőjüket. Húz-
ták-halasztották az ítéletet, és a végén csak korlátozott feladatokat adtak neki. De azóta minden pa-
rancsnok tudja, mit kap az, aki áthágja a szabályzatot, bármilyen jogos indoka legyen is. Állandóan 
ezt az esetet hozzák fel példának. 

– Nekem ugyan nem – mondta Stancke határozottan. 
– Magának. Maga csak egy ellátós tiszt, és amikor valami kellemetlen dolgot kell tennie, 

megpróbálja behúzni a hasát, kidülleszteni a mellkasát, és hősiesen felfújni a pufók kis arcát. Még-
sem merészelne parancs nélkül a bajba jutottak segítségére sietni. Baslim példája visszarettentené. 

Hajnal körül kerültek ágyba. Brisby sokáig akart aludni, de szinte a szokásos időben már az 
íróasztalánál ült. Nem is lepődött meg túlságosan, amikor elhízott helyettesét már munkában talál-
ta. 

A hadsegéde várt rá. A fiatal hadnagy egy üzenetfonna papírt lobogtatott; Brisby felismerte, 
hogy mi az. Miután Baslim üzenetetét részekre szedték és dekódolták, rájött, hogy a legfontosabb 
teendő Thorby azonosítása felől intézkedni. Brisby nem hitte, hogy egy Jubbulon felszedett lelenc-
ről lenne szó, így feltételezte, hogy nyomait a Hegemóniában élők adatai között kell keresnie. De 
ha Baslim ezredes egy csipetnyi űrport küldött volna neki azzal, hogy derítse ki, az univerzum 
mely szegletéből származik, akkor sem lett volna kifogása. Akár meghalt Baslim, akár nem. Elkül-
dött egy sürgönyt, és parancsba adta, hogy Thorbytól vegyenek ujjlenyomatot, és kódolják be éb-
resztőig. Csak aztán tudott aludni pár órát. Brisby a sürgönyre pillantott. 

– Még nem küldte el? – kérte számon. 
– A fotólabor már kódolja az ujjlenyomatokat, parancsnok úr. Az ügyeletes tiszt önhöz kül-

dött, hogy engedélyezze, mivel a hírfőnök hajón kívül van. 
– Engedélyezem. Minden rutinmunkával nekem kell bajlódnom? 
A hadsegéd megérezte, hogy az öreg ezredes megint nem aludt. 
– Csakhogy... 
– Na! Nyögje már ki! 
– Így nem tudom végrehajtani a parancsot. Lévén, hogy pontos költségvetést vezetnek, két-

lem, hogy elfogadnák a szóbeli parancsot. 
– Nem csinálunk ebből gondot, írjon egyet maga, és küldje el az üzenetet saját nevében. 

Használja az egyik általános üzenettovábbítót. Még valami? 
– Ezt nem lehet hivatásos üzenetként elszámolni, parancsnok úr. Egy civil egyén azonosítá-

sának megkérése nem katonai feladat. 
– Akkor is ez a parancsom. Választ akarok. 
– Igen, uram. De a felmerülő költségek végül is eljutnak a nyilvántartóba, ott ellenőrzik a 

költségvetésben, a kerék fordul egyet, és a gép egy vörös cédulát fog kidobni. S a hiányzó összeget 
addig fogják vonni a fizetésemből, míg a kamatokat is le nem törleszteni. A törvények megkötik a 
kezünket, és nem engedik, hogy olyasmit számoljunk el, ami nem hivatali munka. 

– Maga teljesen kikészít. Oké, hadnagy! Ha fél aláírni az engedélyt, hozzon egy nyomtat-
ványt, kitöltőm, aláírom, még le is pecsételem, ha akarja, és akkor számolják az én kontómra. Oké? 

– Igen, uram. Csakhogy... 
– Hadnagy, nehéz éjszakám volt! 
– Igen, uram. A törvények miatt természetesen azt tanácsolnám... hogy ne ezt tegye. 
– Természetesen – állapította meg ádázul Brisby. 
– Parancsnok úr, van valami elképzelése arról, milyen költséges egy ilyen azonosító nyo-

mozás? 
– Nem lehet túl sok. És nem értem, miért fáj magának annyira ez a kiadás. Én csak egy ír-

nokot akarok bérelni, aki átnézné az aktákat. Kétlem, hogy ezért számlát kuldenének nekünk. Rutin 



udvariasság az egész. 
– Én kívánom, hogy így legyen, uram. Azonban ön csak egy parányi nyomot ad meg. Mi-

vel nem nevez meg konkrét bolygót, a feladatot először Tycho Citybe fogják továbbítani, hogy néz-
zék át az élők és holtak aktáit. Vagy úgy érzi, elég, ha csak az élők aktáit nézik át? 

Brisby elgondolkodott. Ha Baslim ezredes azt gondolta, hogy a fiú a civilizáción belülről 
jött, akkor szülei bizonyára halottnak hiszik. 

– Nem. 
– Ez még rosszabb. A halottak aktái háromszor olyan mennyiséget képviselnek, mint az 

élőké. Tehát a Tychón beindul a nyomozás. Egy ideig csupán a számítógépes adatbázisokban... 
húszbillió feljegyzést néznek át. Tételezzük fel, hogy nem lesz eredménye. Akkor kódolt kérdést 
küldenek minden bolygó élettel foglalkozó minisztériumához, mivel a Nagy Archívumok nem tö-
kéletesek, hiszen néhány planetáris kormányzat nem nyújtja be adatait mindenhová. Az ár így ma-
gában foglalja a keresést, a nulltérüzenetek költségeit, ami egy ujjlenyomat kódolásánál jókora 
pénz; arról nem is beszélve, hogy többszöri üzenetváltásról lesz szó. Természetesen, ha meg tudná 
adni a feltételezett bolygót meg a feltételezett idősávot, és a postát használná, jóval olcsóbb... 

– Nem. 
– Rendben van, de... parancsnok úr, miért nem ad meg valami lehetséges támpontot? Sok 

ezer dollárjába kerülhet, amikor benyújtják a számlát. 
– Sok ezerbe? Nevetséges! 
– Ha rosszul gondolom, abból, hogy intervallumokat ad meg, nem lesz baj. De ha jól sej-

tem... és valószínűleg így lesz, akkor sok ezrest megtakaríthat, és a nyakát sem kockáztatja. 
Brisby összevonta a szemöldökét. 
– Hadnagy, maga csak ne mondja meg nekem, mit tegyek! 
– Igen, uram. 
– Maga azért van itt, hogy megmondja, hogyan kell tenni azt, amit akarok. Tehát kezdjen el 

áskálódni a könyveiben, és derítse ki, hogy lesz a legjobb. Törvényesen. És lehetőleg ingyenesen. 
– Igenis, uram. 
Brisby nem mert szabályellenesen dolgozni. Füstölgött magában – egy napon valóban ki-

derülne, hogy nincs rendben a könyvelés, és akkor fizetésletiltást kapnának, de lehet, hogy még tü-
zetesebb vizsgálatra is sor kerülne. Sajnálta, hogy az öreg Baslim már nem vehet részt ebben a nyo-
mozásban. – Az X-csoport tagjainak nem kell félniük a letiltásoktól, ha pénzre van szükségük, 
annyit vehettek fel, amennyire csak szükségük van a feladat végrehajtásához. A kiválasztott embe-
rekben feltétlen megbíznak. Nincsenek hivatalos jelentések, nincsenek formaságok, nincs semmi 
rendszabály, csak az, ami a munka elvégzéséhez szükséges. 

Maga elé húzta a hajó negyedéves üzemanyag- és mérnöki jelentéseit, de azonnal el is tolta 
magától. Az üzenet nyomtatványáért nyúlt, és kiegészítést írt Baslim jelentéséhez, informálva az X-
csoport vezetőségét, hogy a futár, aki az üzenetet átadta, még az aláíró hatáskörében tartózkodik, és 
az aláíró véleménye szerint további értékes információkat, lehetne kihúzni belőle, és hogy a teljes 
diszkréciójában feltétlen meg lehet bízni. 

Úgy érezte, ezt nem adhatja a kódoló csoport kezébe; kinyitotta a széfjét, és elővette a tit-
kos kódtáblázatot. A sifrírozást jóformán még be sem fejezte, amikor a hadnagy kopogtatott. Brisby 
felnézett. 

– Ezek szerint talált megfelelő megoldást. 
– Talán, parancsnok úr. Konzultáltam az ön helyettesével. 
– Bökje már ki! 
– Úgy vettem észre, egy létszámon kívüli személy tartózkodik a fedélzeten. 
– Azt ne mondja, hogy nincs elég felszerelésünk arra, hogy biztosítsuk az ittlétét! 
– Nem erről van szó, parancsnok úr. Az élelmezését tekintse megoldottnak. A fedélzeten 

tarthatja akár élete végéig is, a jelentésekben nem fog szerepelni. Addig nem lesz belőle probléma, 
amíg valami revizor ki nem szúrja a könyvelésben. De meddig akarja itt tartani? Valószínűleg nem 
csak egy-két napig, különben nem kérne róla beazonosító nyomozást. 

A parancsnok a szemöldökét ráncolta. 
– Lehet, hogy hosszabb ideig lesz nálunk. Először megpróbálom kideríteni, ki ő és honnan 

jött. Ha sikerül, valami módon megpróbálom eljuttatni a szülőbolygójára. Ha nem megy... nos, ak-
kor felrakom egy olyan hajóra, ami hazaviszi. Hogy miért, azt túl bonyolult lenne elmagyarázni, 
hadnagy... de ezt kell tennem. 

– Oké. De miért nem veszi fel az állományba?



– Mi? 
– Az megoldana mindent. 
Brisby összeráncolta a szemöldökét. 
– Értem. Vihetem magammal szabályosan... és bárhová át tudom helyeztetni. És így maga 

is szabályos költségszámmal dolgozhat. De mi van, ha besorozzuk... és kiderül, hogy a Shiwa III-
ról származik. Azt mondjuk neki, hogy szökjön meg? Másrészt fogalmam sincs arról, be akar-e lép-
ni. 

– Meg kell kérdezni. Mennyi idős? 
– Kétlem, hogy tudná. Árva gyerek. 
– Annál jobb. Simán besorozzuk. Aztán amikor ön megtudja, hová kellene eljuttatni, felfe-

dez valami hibát a korában, kiderül, hogy a fiút még nem lett volna szabad besorozni... így hát le 
kell szerelni, mehet nyugodtan, ahová akar. Aztán mire eléri a keresett bolygót, kiderül, hogy épp 
akkor válik nagykorúvá. 

Brisby hunyorgott. 
– Minden hadsegéd ilyen jól ért a szabályok kijátszásához, hadnagy? 
– Csak a jobbak. De talán nem tetszik önnek a megoldás, uram? 
– Tetszik. Oké, elintézem. É& a kutatási megbízást visszatartom, csak később küldjük el. 
A hadnagy ártatlanul nézett rá. 
– Ó, nem, uram, egyáltalán nem küldjük el. 
– Hogy van ez? 
– Nem lesz szükség rá. Felvesszük a tartalékok közé. A felvételi okmányokat megküldjük a 

Személyzeti Irodának. Ők elindítják a rutinellenőrzést a név és lakhely ügyében a Hekate bolygón, 
mivel mi itt vettük fel. Azonban akkor mi már nem leszünk itt. Mivel a fiú valószínűleg nem szere-
pel a nyilvántartásban a Hekatén, nem találnak semmit. Erre a Titkos Szolgálathoz fordulnak, s 
azok küldenek nekünk egy utasítást, hogy a fiút nem oszthatjuk be semmilyen felelős és titkos be-
osztásba. Egyelőre ez lesz minden, amit kapunk tőlük. Ők azonban nem állítják le a nyomozást. 
Nem tudják elképzelni, hogy ez a szegény, ártatlan polgár ne lett volna valaha regisztrálva, így pon-
tosan azt a nyomozást viszik végig, amit ön akart. Először a Tychón, aztán minden más helyen 
még, ráadásul a lehető, leghatékonyabb „titkos" prioritással. Biztos vagyok benne, hogy rekordidőn 
belül beazonosítják, és ha nem körözik gyilkosságért vagy hasonlókért, akkor a szokásos eljárás ve-
szi kezdetét. Ha nem tudják beazonosítani, akkor felvetődik az elméjükben minden számbajöhető 
megoldás. Többek között megvizsgálják azt is, nem nyilvánították-e véletlenül halottnak valaha. A 
dolog valódi szépsége, hogy a munkadíj a Titkos Szolgálatot terheli. 

– Azt hiszi, a Titkos Szolgálat rendelkezik megfelelő kapacitással, és érdemileg foglalkozik 
ezzel a nem is tudom mivel? 

– Parancsnok úr, maga mit gondol? 
– Mmmm... nem is tudom. Ha én lennék a Titkos Szolgálat főnöke, kötelességemnek erez-

ném, hogy végigcsináljam. Mindenesetre a megoldás jobbnak tűnik, mint ha egy civilt szállítanék a 
hajómon. Nem tudnék mit jelenteni róla... nem tudnék mit írni a hajónaplóba. 

– A hajónaplót velem íratja, uram! 
– Táguljon innen! Majd meglátom, a legénynek lesz-e hozzá kedve. 
Benyomott egy kapcsolót. 
– Eddi! – Thorby hivatása helyett Brisby utasította a hajóorvost, hogy vizsgálja meg a fiút, 

mivel céltalan halogatni a felvételét akár beleegyezik, akár nem. Stein főorvos Krishnamurti orvos-
kapitánnyal együtt jelentkezett Brisbyhez ebédre. 

– Jól van? 
– Nincs fizikális kifogás, parancsnok úr. A pszichológustiszt elbeszélgetett vele az emlékei-

ről. 
– Rendben. Kiderült, hogy mennyi idős? 
– Nem tudja. 
– Gondoltam – állapította meg Brisby türelmetlenül. – De maguk mennyi idősnek vélik? 
Dr. Stein vállat vont. 
– Alig tudunk valamit róla. Mi a genetikai képe? Milyen volt a környezete? Miféle korfak-

tor mutációk léphettek fel? Magas vagy alacsony gravitációjú a bolygója? Mennyi a planetáris 
anyagcsereindexe?... A külsejéből ítélve életkora 10 és 30 standard év közé tehető. Pontosabb szá-
mot is megadhatok abban az esetben, ha nem lépett fel semmilyen mutáció, és nagyjából Terra-e-
quivalens környezetben élt. Ez a hozzávetőleges kor 14 és 22 év közé tehető. 



– Ezek szerint lehet 18 éves is? 
– Ahogy mondtam. 
– Oké. írja csak alá... felvehető korengedéllyel. 
– Van a fiú combján egy tetoválás – jegyezte meg Dr. Krishnamurti. – Talán adhat valami 

támpontot. Egy rabszolgabélyeg. 
– Mi a fenét beszél? – Brisby ezredes felkapta a fejét. – Dátummal ellátták? 
– Csak a felszabadítás napja... egy sargoni dátum, ami illik a fiú történetéhez. A bélyeg... 

egy bizományos jele volt. Azon nincs dátum. 
– Kár. Mindegy, most, hogy egészségileg alkalmas, érte küldök. 
– Ezredes úr! 
– Eh? Igen, Kris? 
– Nem javaslom a besorozását. 
– Ugyan, Kris, ez a fiú legalább olyan épeszű, mint maga. 
– Meglehet. De sajnos szerintem a viselkedése kiszámíthatatlan. 
– Miért? 
– Beszélgettem a tudatalattijával transz alatt ma reggel. Ezredes úr, tartott maga kutyát? 
– Nem. Ahonnan én jöttem, nem sok van belőlük. 
– Nagyon hasznos állatok, sok emberi jellemző megtalálható bennük. Hasonlóan viselked-

nek, mint mi. Vegyünk például egy kölyökkutyát, bánjunk vele rosszul, rugdossuk, gyötörjük... el-
szökik és vérszomjas fenevad lesz belőle. Vegyük a testvérét, dédelgessük, becézgessük, engedjük, 
hogy velünk aludjon, idomítsuk... boldog, ártatlan, szobatiszta háziállat lesz belőle. Vegyünk egy 
harmadikat. Egyik nap kényeztessük, másik nap rugdossuk. Annyira összezavarodik, hogy előbb-u-
tóbb belerokkan valamelyik szerepbe. Nem él úgy, mint egy vadállat, és nem tudja, mit remélhet a 
dédelgetéstől. Hamarosan felhagy az evéssel, nem bír aludni, nem bír uralkodni a testi funkcióin, 
örökké retteg és sóhajtozik. 

– Hm... A pszichológusok gyakran csinálnak ilyen kísérleteket? 
– Én nem. Benne van a szakirodalomban... és ez a fiú pont ilyen. Megrázó élménysoroza-

ton jutott túl, amely tegnap ért véget. Összezavarodott, és depresszióba esett. Mint az imént említett 
harmadik kutya... néha vicsorog és harap is. Mielőtt újra nyomás alá vetnénk, a baj megelőzése vé-
gett pszichoterápiás kezelésben kellene részesítem. 

– Pfuj! 
A pszichológus megvonta a vállát. Brisby ezredes hozzáfűzte. 

– Elnézést, doktor, de valami egész más jutott eszembe... Minden tiszteletem a kezeléséé, 
de a fiú most jó környezetbe került, és pár év elteltével... – Brisby ezredes elgondolkodott. – Az-
előtt Richard Baslim ezredes mellett élt. Hallott már róla? 

– Hírből. 
– Annyi tény, és erre a hajómat merném tenni, hogy Baslim ezredes sohasem okozott fáj-

dalmat a fiúnak. Elismerem, a kölyök tényleg primitív körülmények között élt egy darabig, de a 
legvagányabb, legjózanabb, legemberibb emberek segítették, és ő büszkén viselte az egyenruháju-
kat. Maga csak tartson ki a beteg kutyái mellett, én inkább Baslim ezredesre fogadok. Nos... még 
mindig azt tanácsolja, hogy ne sorozzam be? 

A pszichológus tétovázott. 
– Nos? – erősködött Brisby. 
– Csak nyugodtan, Kris! – szakította félbe Stein főorvos. – Úgyis én mondom ki a döntő 

szót. 
– Egyenes választ akarok! – mondta Brisby. – Aztán én fogok dönteni. 
Dr. Krishnamurti csendesen mondta. 
– Tegyük fel, hogy jegyzőkönyvezem a véleményemet, de kijelentem, hogy nincs biztos 

alap a besorozás elutasítására... 
– Miért? 
– Nyilvánvaló, hogy be akarja sorozni a fiút. De ha bajba kerül... az én véleményem jóvol-

tából felmentést kaphat a felelősségre vonás alól. Nem fenyítik meg. Ugyanis elég rosszul bírja a 
büntetést. 

Brisby ezredes megveregette a pszichológus vállát. 
– Rendes fickó maga, Kris! Ez lett volna az egész, uraim. 



Thorbynak rossz éjszakája volt. A fedélzetmester az idősebb tisztek részlegében helyezte 
el, ahol jó bánásmódot élvezett, de zavarta az az udvarias bánásmód, amellyel körülvették, és meg-
bámulták az övékétől elütő sisu-béli ruháját. Eddig büszke volt az öltözetére, de most megtanulta, 
hogy a ruha csak egyfajta külsőség. Aznap éjszaka hallotta, ahogy hortyognak körülötte... idege-
nek... frakik – és erősen vágyódott vissza a Szabad Nép közé, ahol ismerik, megértik és megbecsü-
lik. 

Hánykolódott az ágyon, mely keményebb volt, mint amit eddig használt, és nem hitte el, 
hogy meg lehet ezt szokni. 

Kíváncsi volt, vajon az itteniek közül valaki hajlandó lenne-e abban az üregben lakni, amit 
ő valaha az otthonának mondott. Csináltak volna rá ajtót? Tisztán tartották volna, úgy, ahogy papi 
szerette? És mit tettek volna papi lábával? 

Aludt, papiról meg a Sisuról álmodott, de a képek és események összekeveredtek benne. 
Nagymamát csonkán látta, a lábát egy kalóz vágta le. Végül papi suttogását hallotta. „Nem fogsz 
többé rosszat álmodni, Thorby. Sohasem fogsz ismét, fiam. Csak boldog álmaid lesznek." 

Ezután békésen elaludt... és egy nyomasztó helyen, frakiktól körülvéve ébredt. A reggeli 
mennyiségileg tekintélyes volt, de nem közelítette meg minőségben Athena néni főztjeit. Valahogy 
nem volt éhes. 

Reggeli után épp magába zárkózva ízlelgette új sorsát, amikor hívatták, felszólították, hogy 
vetkőzzön le, és el kellett tűrnie, hogy megalázzák. Ez volt az első kapcsolata orvosokkal, és nem 
tetszett neki a fölényes viselkedésük, ahogy döfködték, piszkálták. 

Thorby még akkor sem derűit jobb kedvre, amikor a parancsnok (az az ember, aki ismerte 
papit) üzent érte. Hiszen abban a szobában kívánt utoljára „Jó üzleteket!" apjának, és epekedve 
gondolt vissza, milyen jó volt a Sisun. 

Közömbösen hallgatott, miközben Brisby ezredes magyarázott. Kicsit éberebb lett, amikor 
megértette, hogy státust ajánlottak neki... bár arra következtetett, hogy nem túl magas beosztást. De 
egy igazi státust. Fraki státust a frakik között. Az eszébe sem jutott, hogy a frakik számára a fraki 
státus is fontos. 

– Nem tetszik az ajánlat? – kérdezte Brisby ezredes. – De talán megkönnyíti a döntést, ha 
elmondom, hogy Baslim ezredes kívánta így... hogy keressem meg a családját, fiam. Tetszik vagy 
sem? 

Thorby majdnem kibökte, hogy tudja, hol van a családja, de tudta, hogy az ezredes az igazi 
hozzátartozóira gondol, akik ez idáig még sohasem jelentek meg a képzeletében. Valóban lennének 
vérrokonai valahol? 

– Hát – mondta csendesen –, nem is tudom. 
– Mmmm... – Brisby csodálkozott. – Baslim ezredes súlyt helyezett arra, hogy megkeres-

sem a családját, fiam. Könnyebben végre tudom ezt hajtani, ha maga belép az állományunkba. 
Rendben? Harmadosztályú gárdista lesz... havi harminc dollárt keres, jó ellátást kap, és nem fog 
unatkozni. És még ki is tűntetheti magát. Ez persze nem sok. 

Thorby felnézett. 
– Ez ugyanaz a részleg, mint amiben az én papim... Baslim ezredes szolgált? Valóban itt 

volt? 
– Igen. Magasabb rangban, mint amilyenben maga lesz, de ugyanezt a szolgálatot végezte. 

S ha már a családnál tartunk. Számunkra a szolgálat egy nagy család. Baslim ezredes ennek egyik 
megkülönböztetett tagja volt. 

– Akkor... szeretném, ha adoptálnának. 
– Besorozzuk. 
– Mindegy, hogy mondják. 

 
16. fejezet 

 
A frakik nem is olyan rosszak, amikor az ember jobban megismeri őket. 
Saját titkos nyelvük van, ámbár úgy tűnik, közös nyelven beszélnek. Thorby jól beszélte a 

közös nyelvet, mégis számos igével és több tucat főnévvel gazdagodott a szókincse, s ettől kezdve 
maga is felvette a furcsa beszédstílust. Megtudta, hogy tisztelettel emlegették a kereskedők közt 
megtett fényéveit, de magukat a szabadkereskedőket kótyagos alakoknak tartották, s ő nem vitatko-



zott velük: honnan ismerhetné őket egy fraki? 
A Hydra hamarosan felszállt a Hekatéról, és a peremvilágok felé tartott. Röviddel az indu-

lás előtt pénzküldemény érkezett Thorbynak egy rakományfelügyelői formulán, amelynek közle-
mény rovatából kiderült, hogy a fiú fizetését tartalmazza a Sisun töltött időre Jubbulpore-tól a He-
katéig. Thorby úgy érezte magát, mintha elcserélt lány lenne. Kínosan magas összeget kapott, és 
nem tartotta jogosnak, hogy a jutaléka ilyen magas legyen, hiszen nem is a hajón született. Az az 
ember, aki a szabad ,nép között él, megtanulja, mit jelent a pénz: nem szabad veszteséget termelni, 
és az adósságokat meg kell adni. 

Kíváncsi lett volna, mit szólna papi egy ekkora összeghez. Megkönnyebbült, amikor meg-
tudta, hogy a hadbiztosnál letétbe helyezheti. 

A küldeménnyel együtt egy meleg hangú levél is érkezett, amelyben jó üzleteket kívántak 
neki, bármerre is jár. Aláírás: „Szerető anyád". Ettől Thorby egyből jobban és ugyanakkor rosszab-
bul is érezte magát. 

Személyes holmiját egy levél kíséretében Fritz adta fel. 
„Kedves öcsém, nekem senki sem szólt előre, mi fog történni. Legfeljebb annyit tudtam, 

hogy véleménykülönbség alakult ki miattad a legmagasabb szinten. Én nem szólhattam bele, pedig 
hiányoznak a bamba kérdéseid. Sok sikert, és számold meg az aprót! Fritz." 

„Utóirat: A színdarab nagyon sikeres volt – és Loeen igazán csókolni való." 
Thorby félrerakta a Sisuról származó személyi holmijait, és megpróbált beilleszkedni a 

gárdisták közé. Hamarosan rájött, hogy a gárda nem olyan zárt testület, mint amilyen a szabadke-
reskedők; senkit sem hatott meg túlságosan, ha valamelyik társa régebben valami nagyot cseleke-
dett, és senkit sem érdekelt, ki honnan jött és micsoda. 

A Hydra legénysége több bolygóról állt össze, a személyzeti osztályon számítógépen tartot-
ták nyilván. Akadtak Thorby hajóstársai között hórihorgasak és zömökek, madárcsontúak és vasko-
sak, szőrtelenek és szőrösek, mutánsok és kevésbé mutánsok. Thorby normál testalkatú volt, és sza-
badkereskedő múltja csupán kellemes adottság volt, ami újonc létére a tapasztalt űrhajósok közé 
helyezte. 

Azonban épp ez a tény jelentette a legnagyobb nehézséget, mert bár a 3/c-s beosztása ma-
gasabb volt, mint egy átlagos újoncé, újoncként kellett engedelmeskednie, mert hiányzott az alapki-
képzése. 

De nem került hátrányosabb helyzetbe, mint azok az újoncok, akik szintén a Hekatén lép-
tek be a Gárdába, és megízlelhették a tapasztaltabb gárdisták bajtársi szellemét. Kijelölték a háló-
helyét, egy széket az ebédlőben, a munkahelyét és a közvetlen felettesét, akinek mindenben enge-
delmeskednie kell. A munkája többnyire a kabinok, folyosók és mosdók takarításából állt, riadó 
esetén pedig a fegyvermester mellett volt a helye, neki kellett kávét főzni. 

Egyébként békén hagyták. Bekapcsolódhatott társai beszélgetésébe, amíg az idősebbek el 
nem szólították valami újabb munkára. Gyakran hívták kártyázni, ha hiányzott egy játékos. Nem 
közösítették ki, és gyakran érte az a kiváltság, hogy kölcsönözhette a zubbonyát vagy a nadrágját 
az idősebbeknek, ha azoké épp koszos volt. Thorbynak az ilyesmiben már volt tapasztalata, így az 
újoncéletet el tudta viselni. 

A Hydra őrjáratra indult, és az étteremben a beszélgetés a „hajtóvadászat" kilátásairól folyt. 
A Hydrát gyors hajtóművek tolták előre, háromszáz g-re is képesek voltak. Kalózokat kerestek, 
olyan hajókat, amilyeneket a Sisu és más szabadkereskedők inkább elkerülnek. Nagy számú le-
génysége és nehéz fegyverei ellenére a Hydra csak üzemanyag-hordozóként és energiaüzemként 
szolgált más cirkálók számára. 

Thorby közvetlen felettesét Peebie-nek hívták, 2/c besorolású tüzér volt, és Decibel gúny-
néven emlegették. Egyik nap ebéd közben Thorby csak fél füllel hallgatta asztaltársai beszélgetését, 
s magában azt latolgatta, délután a könyvtárat látogassa-e meg, vagy a videóműsort nézze az étke-
zőben, amikor a csúfnevét hallotta. 

– Nem igaz, Kalmár? 
Thorby büszke volt arra, hogy „Kalmár"-nak szólították, de Peebie szájából nem szerette 

hallani. Peebie azonban mindig úgy érezte, valami jó tréfát mond, amikor Thorbyt becenevén szólí-
totta. 

– Hogy megy az üzlet, Kalmár? – Kezével úgy tett, mintha pénzt számolgatná. 
Ez idáig Thorby. nem foglalkozott vele. 
– Mi nem tetszik? 
. – Miért nem tartja nyitva a fülét, újonc? Sosem figyel, csak kérdezősködik meg nyöszö-



rög! Azt mondtam az előbb a fegyvermesternek, hogy a további gyilkosságokat csak úgy tudjuk 
megakadályozni, ha a kalózok nyomába szegődünk, nem pedig megpróbáljuk elhordani az irhán-
kat, mint egy kereskedő, aki gyáva a harchoz, és túl hájas a meneküléshez.

Thorby dühbe gurult. 
– Ki mondta magának, hogy a kereskedők gyávák a harchoz? 
– Ne szájaljon, azt ajánlom! Ki hallott már arról, hogy egy kereskedő megsemmisített vol-

na egy kalózt? 
Peebie igazat mondott: a kereskedők érthető módon nem hozták nyilvánosságra, ha meg-

semmisítettek egy kalózhajót. Thorby mérge azonban fokozódott. 
– Én magam is kinyírtam egyet!
Thorby kijelentését Peebie dicsekvésnek vette. 
– Tényleg? Ki hinné? Ide hallgassanak, emberek... a mi kis kalmárunk igazi hős! Saját ke-

zűleg semmisített meg egy kalózt! Mesélje el, hogy történt, újonc! Felgyújtotta a fickó haját? Vagy 
káliumot csepegtetett a sörébe? 

– Nem – vágta rá dühösen Thorby. – Egy Betlehem & Antares gyártmányú Mark XIX-es 
célkeresőt használtam, és húsz megatonnás, plutónium-robbanófejes rakétát indítottam el. Időzített 
bombát lőttem ki, iránysugárral vezéreltem, egy előre kiszámított találkozási pontra.

Nagy csend támadt. Végül Peebie szólalt meg. 
– Hol olvastad ezt? 
– Az akció teljes lefolyása mágnesszalagra került, a Sisu szalagtárában megtalálható. Főtü-

zér voltam a kereskedőhajón. A bal oldali komputer nem működött, így biztos lehetek benne, hogy 
az én rakétám találta el a kalózhajót. 

– Na, nézzék már, tüzértisztnek hiszi magát az újonc. Kalmár, ne nekünk próbálja eladni az 
ostoba tréfáit! 

– Tüzér voltam – vont vállat Thorby. – Bár nálunk tűzvezérlőnek nevezik. Magáról a raké-
takilövőről nem sokat tudok. 

– Több szerénységet, újonc! Olcsó duma ez, Kalmár! 
– Pedig igaz, Decibel. 
Peebie-nek csúfneve hallatán elakadt a szava. Thorby nem engedhetett volna meg magának 

ilyen jellegű bizalmaskodást. Ám ekkor egy másik hang vágott közbe. 
– Lehet, hogy olcsó a duma, Decibel, de szívesen meghallgatnánk, te miféle hőstetteket vit-

tél véghez! Na, rajta! 
A beszélő nem volt magas rangú, de írnokként dolgozott az adminisztrációs irodában, így 

nem kellett félnie, hogy Peebie megtorolja a gúnyt. 
Peebie haragosan meredt rá. 
– Elég a fecsegésből! – A szemöldökét ráncolta. – Jól van, Baslim, hamarosan találkozunk 

a vezérlőteremben, és majd ott elválik, mennyire ért a... tűzvezérléshez. 
Thorby nem ijedt meg a teszteléstől, bár a Hydra gépeiről semmit sem tudott. Azonban egy 

számítógép az mégiscsak számítógép, bárhol legyen is. Nyugodt arccal ment délután a megjelölt 
helyre, ahol Peebie vigyorogva fogadta. 

Nem ő nevetett utoljára. 
A Hydra műszerei ugyan nem hasonlítottak a Sisuéhoz, de az alapelvek itt is ugyanazok 

voltak, és a tüzér őrmesterek (kibernetikusok) semmi kivetnivalót nem találtak Thorby irányzótech-
nikájában. Őket nem érdekelte, ki ez a fiú, csak a képességeit látták; ahhoz, hogy valaki ballisztikus 
rakétákat tudjon irányítani megközelítőleg fénysebességén haladva, kiváló képességekre van szük-
sége, és aki erre alkalmas, akárcsak a Szabad Nép között, itt is alig akadt. 

Thorbyt kifaggatták arról a komputerről, amit kezelt, és amikor a fiú válaszolt, az őrmester 
azonnal rábólintott. 

– Én még sohasem láttam kétüléses Düsseldorfot, de hallottam róla; régen elavult. De ha 
maga képes volt eltalálni a célt azzal az ócskavassal, nekünk is hasznunkra lehet. – Az őrmester 
Peebiehez fordult. – Köszönöm, Decibel. Megemlítem a segítségét a felettesének. Maga mostantól 
hozzánk tartozik, Baslim! 

Peebie döbbenten nézett körül. 
– Neki el kell végeznie a saját munkáját, őrmester úr!
Luter őrmester vállat vont. 
– Mondja meg a napos tisztnek, hogy Baslimra nekem van szükségem! 
Thorbyt megbotránkoztatta, hogy a komputereit ócskavasnak nevezték, de rövidesen meg-



tudta, mire gondolt Luter. A hatalmas gépagy, amely a Hydrát kiszolgálta, valóságos géniusz lehe-
tett a komputerek között. Thorby sohasem jutott el odáig, hogy egyedül kezelhesse – de hamarosan 
lövegkezelő lett (alkibemetikus), és többé-kevésbé megmenekült Peebie rossz tréfáitól. Kezdte ma-
gát gárdistának érezni – fiatalsága ellenére befogadták. 

A Hydra fénysebesség fölött haladt egy peremvilág, az Ulthima Thule felé, ahol üzemanya-
got vesz fel, és úgy indul a kalózok üldözésére. A hajóra egyetlen kérdés sem érkezett Thorby sze-
mélyazonosságát illetőleg. Thorby beosztásának mindennapi feladataival küzdött. Papi egykori csa-
patába került. Jólesett arra gondolni, hogy papi büszke lenne rá. Hiányzott neki a Sisu, de mivel 
ezen a hajón nem voltak nők, egyszerűbb lett az élete, már csak azért is, mert a Sisu rendszabályai-
hoz képest a Hydrán valóságos lazaság uralkodott. 

Azonban Brisby ezredes nem engedte, hogy Thorby megfeledkezzen arról, miért sorozták 
be. A parancsnokok bármilyen távolságra vannak is beosztottaiktól, azok csak akkor beszélhetnek 
velük, ha kihallgatásra hívják őket. Brisby rendszeresen magához hívatta Thorbyt. 

Brisby felhatalmazást kapott az X-csoporttól, hogy megvitassa Baslim ezredes. utolsó üze-
netének tartalmát Baslim hírnökével, és teremtsen rendet a kérdéses dolgokban. Ezért hívatta 
Brisby Thorbyt. 

Thorbyt most figyelmeztették először, hogy tegyen lakatot a szájára. Brisby közölte vele, 
hogy ha a múltjáról kezd fecsegni, akár hadbíróság elé is kerülhet. 

– Nem hinném persze, hogy erre sor kerül. Biztosnak kell benne lennünk, hogy ez a kérdés 
fel se merüljön. Különben nem lenne itt, fiam. 

Thorby tétovázott. 
– Honnan tudhatnám, hogy tartom a számat, amikor fogalmam sincs arról, miről nem sza-

bad beszélnem? 
– Ez parancs! – Brisby idegesen nézett. 
– Igen, uram. És én azt felelem, hogy „igenis, uram". És legjobb tudásom szerint engedel-

meskedem, de mi a biztosítéka, hogy nem mondok egyszer olyat, ami révén hadbíróság elé jutok? 
– Na... ez már nevetséges! Épp most akarok Baslim ezredes munkájáról beszámolni, maga 

meg folyton beleugat. Ha nem marad csendben, puszta kézzel tépem apró darabokra. Maga csak lo-
csog itt összevissza... amikor épp az öreg Baslim munkájáról akarok szót váltani. 

Thorby megkönnyebbülten nézett fel. 
– Miért nem ezzel kezdte, parancsnok úr? Papiról nem fogok fecsegni... hiszen ez volt a 

legelső, amire megtanított. 
– Na igen, gondolhattam volna. Oké. 
– Feltételezem – tette hozzá Thorby tűnődve –, hogy önnek mindent elmondhatok. Ugye? 
Brisby alaposan megnézte a fiút. 
– Igen, az éremnek két oldala van. Nekem beszélhet. De csak azért, mert mutatni fogok egy 

parancsot az X-csoport főnőkétől, amely arra utasít, hogy vitassam meg magával a jelentést. Ez 
elég meggyőző? 

Brisby azon kapta magát, hogy egy „szigorúan titkos" jelzésű jelentést mutogat egy fiatal 
újoncnak. Akkor fel sem tűnt neki, csak később döbbent meg tettén. Thorby elolvasta a dekódolt 
üzenetet, és bólintott. 

– Bármit kíván, parancsnok úr, papi biztosan egyetértene vele. 
– Oké. Maga tudja, mi volt Baslim feladata? 
– Hát... igen is, meg nem is... Láttam egy-két dolgot, és mindenről be kellett számolnom 

neki, amit csak láttam nap közben, mert őt minden érdekelte. Jegyzetelnem kellett vagy fejben 
megjegyeznem. Néha kézbesítettem egy-egy üzenetet papi utasítására, és ilyenkor mindig nagyon 
titokban kellett eljárnom. De sohasem tudtam, miért. – Thorby sóhajtott. – Azt mondják, kém volt. 

– Mondjuk inkább úgy, hogy titkos ügynök.
Thorby vállat vont. 
– Ha kém volt, nevezzük úgy. Papi sohasem szépítgette a szavakat. 
– Valóban, sohasem szépítgette – értett egyet Brisby. – Hadd fejtsem ki! Hm... mennyire is-

meri a Terra történelmét? 
– Nem nagyon. 
– A Terra története az emberiség történetének miniatürizált változata. Réges-rég, az űruta-

zások megkezdése előtt, amikor az emberiség csak a Terrán élt, akkor is voltak határvidékek. Vala-
hányszor új területeket fedeztünk fel, mindig három alapvető jelenség következett be: a kereskedők 
bemerészkedtek, és meglovagolták a lehetőséget, kalózok és ablók fosztogatták a becsületes embe-



reket, és... megindult a rabszolga-kereskedelem. Ma is ugyanez történik, csak más alapokon. Az űr-
ben törünk előre prérik és óceánok helyett, de a határvidéki kereskedők ma is vásárra viszik a bőrü-
ket a busás haszonért. A törvényenkívüliek, akárcsak egykor a rablók vagy a terrai tengerek kaló-
zai, most is felbukkannak a rendőri fennhatóság alatt nem álló területeken. Mindez csak ideiglenes, 
de a határok egyre terjeszkednek, s a kereskedők meg a kalózok követik ezeket. Azonban a legna-
gyobb baj a rabszolgaság... a legerkölcstelenebb szokás embereket foglyul ejteni, és leigázni. Ám e 
szokás minden új talajon megveti a lábát, és nagyon nehéz gyökerestől kiirtani. Ha ez a kór megtá-
mad egy kultúrát, kiirtja az ekonomikus rendszert és a törvényeket, és változásokat idéz elő az em-
berek szokásaiban és magatartásában. Mi megszüntetjük, eltöröljük... a kór mégis ott ólálkodik, ké-
szen áll, hogy újra kikeljen az emberek agyában, akik azt hiszik, hogy nekik természetes kiváltsá-
guk más emberek fölött uralkodni. Észérvekkel nem lehet hatni rájuk. Megölni meg lehet őket, de a 
gondolkodásukat megváltoztatni nem. 

Brisby sóhajtott. 
– Baslim, a gárda manapság csak rendőr és levélkézbesítő; nem volt egyetlen fontosabb há-

borúnk mostanában. Lehetetlen munkát végzünk: egy háromszáz fényév átmérőjű terület határait 
kell védenünk... Senki sem bírja elképzelni, milyen hatalmas ez. Az emberi agy nem képes felfogni. 
S rendet tartani sem képes emberi lény. És ez a gömb egyre tágul, évről évre nagyobb lesz. A boly-
gók rendőrsége végül is úgy-ahogy betömi a helyi réseket, de mi minél többet próbálunk megszün-
tetni, annál több keletkezik. Dicsőséges munkát végzünk, de sosem jutunk a végére... Richard Ba-
slim ezredes számára azonban ez szenvedély volt. Gyűlölte a rabszolga-kereskedelmet. Már a gon-
dolatára is felkavarodott a gyomra... láttam. A fél lábát és az egyik szemét akkor vesztette el... mi-
közben megmentett egy hajónyi embert a rabszolgasorstól. 

Brisby egy pillanatnyi szünetet tartott. 
– A legtöbb tiszt a helyében megelégedett volna a leszázalékolással, de nem a Vén Tiszto-

gató. Ezt követően évekig tanított, majd belépett egy csoportba, ami befogadta őt; meghányta--
vetette, mit tud tenni, és ajánlott egy tervet. A Kilenc Világ a rabszolga-kereskedelem gerince. Sar-
gont hosszú évszázadokkal ezelőtt gyarmatosították, és lakosai sohasem fogadták el a Hegemónia 
fennhatóságát. A Kilenc Világ nem adott helyet az emberi jogoknak, és nem is akart alkalmassá 
válni rá. A kapcsolat megszakadt. Mi nem utazhatunk hozzájuk, ők pedig nem látogathatják a mi 
világainkat. Baslim ezredes érezte, hogy a rabszolgakereskedelemre óriási csapást tudunk mérni, ha 
kiderítjük, hogy Sargon milyen mértékben támogatja a kalózokat. Úgy gondolta, hogy a rabszolga-
kereskedők onnan kapják a hajóikat, ott vannak a bázisaik, a fő piacaik, és ez nemcsak bűn, hanem 
üzlet is. Úgy döntött, hogy odamegy, és megvizsgálja. Ez ostobaságnak tűnt... egy ember a kilenc 
bolygót magába foglaló birodalommal szemben... de az X-csoport beleegyezett a vakmerő elképze-
lésbe. Azonban valószínűleg ők sem tudták volna ügynökként használni, ha Baslim nem talál egy 
megfelelő sémát az üzenetek kijuttatására. Egy ügynök sem utazgathat oda-vissza észrevétlenül, 
nem használhatja a postát... nem létezik semmi kapcsolat közte és köztünk... és bizonyára nem vi-
het magával nulltér-kommunikátort, mivel az legalább olyan szembeötlő lenne, mint egy rezesban-
da. Baslimnak azonban támadt egy ötlete. Csak azok az emberek alkalmasak ilyesmire, akik egy-
aránt látogatják a Kilenc Világot és a mieinket: a szabadkereskedők. Azonban ők úgy húzódoznak a 
politikától, mint a méregtől. Ők jobban ismerik a független birodalmakat, mint én, és járhatnak bár-
merre, anélkül hogy megsértenék a helyi szokásokat. Baslim ezredes valamilyen módon beépült 
közéjük. Gondolom, hallott róla, hogy azok az emberek, akiket Baslim megmentett, szabadkereske-
dők voltak. Felajánlotta az X-csoportnak, hogy a barátain keresztül visszajuttatja az üzeneteket. A 
vezérkar engedélyezte, hogy megpróbálja. Szerintem senki sem gyanította, hogy koldusnak álcázza 
magát... talán még ő sem, de mindig is jól tudott improvizálni. Sikerült alkalmazkodnia, és éveken 
át küldözgette az üzeneteket, a jelentéseket. Ez a háttere a tetteinek, és most én ki akarok szedni 
magából minden lehetséges adatot. Beszéljen nekünk a módszerekről! A jelentéseket én továbbítot-
tam, de nem ismertem a módszereit. A következő ügynökünknek ügyesen fel kell használnia a be-
vált módszereket.

Thorby higgadtan mondta. 
– Elmondok mindent, amit tudok, de az nem valami sok. 
– Többet tud, mint gondolná. Beleegyezne, hogy a pszichológusunk ismét munkába vegye, 

és megpróbáljuk totálisan kiszedni minden emlékét? 
– Bármibe beleegyezek, ami papi munkáját segíti. 
– Ez olyasmi. Még valami... – Brisby a kabinjába ment, és felemelt egy képlemezt, ame-

lyen egy űrhajó sziluettje látszott. – Tudja, miféle hajó ez? 



Thorby szeme tágra nyílt. 
– Egy sargoni cirkáló. 
– És ez? – Brisby egy másikat emelt fel. 
– Izé... ez úgy néz ki, mint az a rabszolga-kereskedő, amely évente kétszer szállt le Jubbul-

pore-ban. 
– Egyik sem – mondta Brisby mérgesen. – Másfélék. Ezek a képek az aktáinkból származ-

nak... Ezek a hajók a legnagyobb hajógyárainkban épültek. Ha maga Jubbulporeban látta őket, ak-
kor azok vagy utánzatok, vagy tőlünk vették őket! 

– Ezek a sargoni hajógyárakban készülhettek – fontolgatta Thorby. 
– Ezt mondtam én is. Csakhogy Baslim ezredes jelentette a hajók sorszámait... fogalmam 

sincs, hogyan jutott hozzájuk, de talán maga tudja. Baslim azt állította, hogy a rabszolga--
kereskedők a mi világainkból kapnak segítséget! 

Brisby utálkozva meredt maga elé. 

Thorby rendszeresen jelentkezett a főkabinban. Néha Brisbyvel beszélgetett, máskor Dr. 
Krishnamurti faggatta hipnózis alatt. Brisby mindig előhozakodott a Thorby személyazonosságára 
vonatkozó nyomozással, és ilyenkor mindig hozzátette, hogy ne keseredjen el, az ilyesfajta nyomo-
zás hosszú ideig tart. Az ismételt említések hatására Thorbyt foglalkoztatni kezdte a lehetőség, 
amely hamarosan bekövetkezhet. Egyre többet gondolt ismeretlen családjára, és egyre kíváncsibb 
lett, vajon ki ő? Kellemes volt arra gondolni, hogy az ő élete sem más, mint más embereké. 

Brisby biztatta magát. Még aznap megkapta az értesítést, hogy ne bízzon Thorbyra bizal-
mas munkát, amikor a hajó felszállt a Hekatéról, s tudta, hogy ezzel együtt beindult a nyomozás a 
fiú azonosítása után. Kitartott azon meggyőződése mellett, hogy Baslim ezredes sohasem tévedett, 
és bízott benne, hogy az ügy hamarosan tisztázódik. 

Amikor Thorbyt áthelyezték a vezérlőterembe kibernetikusnak, Brisby kissé aggódott. Az 
egy titkos terület, illetékteleneknek tilos belépniük. Aztán azt mondta magának, hogy egy olyan 
ember, aki nem kapott speciális kiképzést, úgyis képtelen lenne bármi titkos adatot kilopni, és hogy 
ő már úgyis sokkal nagyobb titkokba avatta be a fiút. Brisby úgy érezte, hogy fontos dolgokat tu-
dott meg a fiútól... például, hogy miféle álcát használt Baslim, és hogy hogyan tudta féllábú kol-
dusként kilesni a kétlábúak titkait..., és hogy valóban koldusként élt; abból, amit alamizsnaként ve-
tettek oda neki. Brisby nagyra becsülte az ilyen művészi tökéletességet – jó példa lehetne más ügy-
nökök számára. 

Baslim mindig is példamutatóan cselekedett. így hát Brisby engedélyezte, hogy Thorbyt a 
vezérlőterembe helyezzék. Többször is sürgette már a személyzeti irodát, hogy állapítsák meg 
Thorby azonosságát, de kicsit megijedt, amikor megérkezett a hivatalos üzenet. 

A helyettese épp nála tartózkodott, amikor a válasz megérkezett. Kódolva jött, de Brisby 
felismerte Thorby sorszámát; épp elégszer leírta már az X-csoportnak küldött jelentésekben. 

– Ide nézzen, Büdöském! Ebből kiderül, kicsoda a talált gyerekünk... Ragadja meg a dekó-
dolót, a széf nyitva áll! 

Tíz percen belül megfejtették. 

Baslim Thorby 3/c osztályú gárdista azonosító nyomozása nem járt eredménnyel. A titkos 
szolgálat elküldte az összes fogadóállomásra. Jelzett személyt küldje vissza a hekatéi nyomozóiro-
dába. Személyzeti Főnök. 

– Hát, ez meglehetősen zavarbaejtő!
Stancke vállat vont, 
– Ez van, főnök. 
– Úgy érzem, mintha cserbenhagynám a vén Baslimot. Biztos volt benne, hogy a kölyök 

Hegemónia polgára volt. 
– Nem hinném, hogy olyan sok polgárunk létezhet, akiről a titkos szolgálat nem tudná 

megállapítani a kilétét. Baslim ezredes jól gondolta... csak éppen nem jött be neki. 
– Vissza kell küldenem a fiút a nyomozóirodába. Felelősnek érzem magam. 
– Nem az ön hibája. 
– Maga sohasem szolgált Baslim ezredes alatt. Bármire meg lehetett kérni... és mindent, 

amibe csak belekezdett, száz százalékosan be is fejezett. Most nem ez történik. 
– Ne hibáztassa magát! Megtette, amit tehetett. 



– Ahogy vesszük. Eddi! Rendelje ide Baslim tüzért!
Thorbynak feltűnt, hogy a parancsnok zordan néz maga elé... de nem ez volt az első eset. 
– Baslim tüzér, harmadosztályú gárdista jelentkezik, uram. 
– Thorby... 
– Igen, uram? – Thorby megriadt, mivel a parancsnok még sohasem szólította a keresztne-

vén, legfeljebb a hipnózis alatt, mivel kizárólag arra válaszolt. 
– Visszaérkezett az azonosítási kérelem. 
– Mi? – Thorby kizökkent a katonás viselkedésből. Öröm hullámzott végig rajta, szerette 

volna tudni, honnan származik. 
– Nem tudták azonosítani. – Brisby szünetet tartott, majd élesen hozzátette. – Megértette? 
Thorby nyelt egyet. 
– Igen, uram. Nem tudják, ki vagyok. Senki vagyok... 
– Hülyeség! Ugyanaz maradt, aki volt. 
– Igen, uram. Ez minden, uram? Távozhatok? 
– Egy pillanat. Vissza kell küldenem a Hekatéra. – Thorby arckifejezését látva hozzátette – 

Ne aggódjon! Valószínűleg le fogják szerelni, de lehet, hogy szolgálhat tovább. Semmi esetre sem 
esik bántódása; nem kell rossztól tartania. 

– Igen, uram – mondta Thorby illendően. 
Senki és semmi – Egy réges-régi jelenet lidércnyomása vakította el: egy kőlapon állva hal-

lotta a kikiáltó zsolozsmázását, aki eladásra kínálta, miközben hűvös tekintetét rajta nyugtatta. Ki-
rántotta magát a rémkép hatása alól, s csupán a csend maradt. Aztán amikor villanyoltás után a ka-
binjában a párnájába fúrta az arcát, megtörten sóhajtott fel. 

– Papi... ó, papi... 

A gárdista egyenruha takarta a lábát, de zuhanyzáskor jól látszott a tetoválás a bal combján. 
Amikor valaki észrevette, Thorby a legcsekélyebb zavar nélkül elmagyarázta, mit jelent. Társai kü-
lönféleképpen reagáltak: volt, aki hitetlenkedett, mások megdöbbentek azon, hogy egy olyan ember 
áll előttük, akit egykor fogságba ejtettek, eladtak, szolgálni kényszerítették, és most csodálatos mó-
don újra szabad. A legtöbben még nem fogták fel, hogy a rabszolgaság egyáltalán létezik; a régi 
gárdisták annál inkább. Senki sem csúfolta ki Thorbyt emiatt. 

Ám az azt követő napon, amikor értesült róla, hogy az azonosítás nem járt eredménnyel, 
Thorby Decibellel akadt össze a zuhanyzóban. Thorby nem szólt. Nem voltak beszélő viszonyban, 
amióta elkerült Peebie keze alól, bár egy asztalnál ültek továbbra is. Peebie most azonnal lecsapott 
rá. 

– Üdv, Kalmár! 
– Üdv! – Thorby zuhanyozni kezdett. 
– Mi van a lábán? Kosz? 
– Hol? 
– A combján. Mutassa csak, hadd nézzem! 
– Vigye innen a kezét! 
– Ne legyen ilyen ingerlékeny! Fordítsa a fény felé! Mi ez? 
– Egy rabszolga-kereskedő jele – magyarázta Thorby kurtán. 
– Ne bolondozzon! Ezek szerint maga rabszolga? 
– Csak voltam. 
– Megláncolták? Az ura lábát csókolgatta? 
– Ne szórakozzon! 
– Na nézd csak, ki beszél! Tudja mit, Kalmár? Már hallottam erről a jelről... és erős a gya-

núm, hogy maga tetováltatta oda. Hogy nagyokat hazudhasson, akárcsak arról az elpusztított kalóz-
ról. 

Thorby elzárta a zuhanyt, és kiment. 
Ebédnél Thorby épp a burgonyapüréből szedett a tányérjába, amikor halotta, hogy Peebie 

odaszól valamit, de nem értette, hogy mit. 
Peebie megismételte. 
– Hé, rabszolga! Szedj nekem is! Nem hallottad? Mosd ki a füled! 
Thorby adott neki burgonyapürét, meg egyebet is. Lapos ívben vágta a tányér tartalmát De-

cibel megnyúlt képébe. 
Ezzel a tettével Thorby a „felettesét támadta meg". Peebie feljelentette. 



Brisby ezredes mereven bámult az íróasztal fölött, és állkapocsizmai rángatóztak. Peebie 
jelentését hallgatta. 

– Kértem, hogy szedjen nekem is krumplit... erre ő a pofámba vágta tányárostól. 
– Ez volt minden? 
– Igen, uram. Valószínűleg nem tettem hozzá, hogy „legyen szíves", de hát ez itt nem szo-

kás... 
– Ne az okokkal foglalkozzon! Verekedni kezdtek? 
– Nem, uram. Szétválasztottak bennünket. 
– Rendben van. Baslim, mit tud felhozni a mentségére? 
– Semmit, uram. 
– Így történt? 
– Igen, uram. 
Brisby töprengve hallgatott, s közben állkapcsának izmai dühösen rángatóztak. Egy érzés 

dolgozott benne... Lennie kellett valami indítóoknak. Nem hagyta annyiban. 
Azonnali megrovások helyett megszólalt. 
– Lépjenek félre! Stancke ezredes... 
– Igen, uram? 
– Kik voltak még jelen? Ki akarom hallgatni őket! 
– Odakinn várakoznak. 
– Nagyszerű. 
Bár minden kiderült, Thorbyt akkor is elítélték. Három napot kell ülnie kenyéren és vízen 

magánzárkában, de az ítéletet harminc napra felfüggesztették. 
Decibel Peebie rosszabbul járt. A bíróság megvizsgálta az ügyet, és úgy vélte, hogy a sza-

bálysértésben ő volt a vétkesebb. „Lázadásra való felbujtás. Részletezve: sértő szavak használata 
egy másik gárdistával szemben; a vallás, a szülőföld vagy a rang kigúnyolása a hajón szabálysér-
tés" stb. stb. Büntetése: három nap kenyéren és vízen magánzárkában, felfüggesztve. Egy rendfo-
kozattal való lefokozás, kilenc nap megfigyelés alatt kenyéren és vízen. 

Az ezredes és helyettese visszamentek Brisby irodájába. Brisby rosszkedvűnek látszott, az 
eset nagyon felkavarta. 

– Kár lenne bezáratni a Baslim kölyköt – mondta Stancke. – Szerintem jogosan cselekedett. 
– Természetesen jogosan. De a „Lázadásra való felbujtás" nem képzelhető el lázadás nél-

kül. 
– Biztos. Igaza van. Nekem nem tetszik ennek a Peebienek az egyénisége. Megyek, és gon-

dosan átvizsgálom az alkalmassági tesztjeit. 
– Tegye azt. Vagyis inkább hagyja csak... Az az érzésem, inkább én magam kezdek el har-

colni. 
– Mi? 
– Két napja közöltem Baslimmal, hogy nem tudták azonosíttatni. Sokkos állapotban ment 

ki innen. A pszichológus szavai jutottak eszembe. A fiú mély sebekkel rendelkezik, amelyek érzé-
kennyé teszik. És örülök, hogy csak krumplipüré volt a keze ügyében, nem pedig tőr. 

– Ugyan már, főnök. A krumplipüré aligha halálos fegyver. 
– Maga nem látta a fiú arcát, amikor értesült a rossz hírről. S nem lehet tudni, ki sérti meg 

legközelebb. 
Stancke pufók arca még inkább duzzadt gondolkodás közben. 
– Főnök, mennyi idős lehetett a fiú, amikor elrabolták? 
– Kris szerint négy év körüli. 
– Parancsnok úr, azon az isten háta mögötti helyen, ahol maga született, mikor veszik nyil-

vántartásba a korát, az ujjlenyomatait, a vérképét, a retina-fényképeit és hasonlókat? 
– Hát... az iskola elkezdésekor. 
– Az enyémen szintén. És fogadni mernék, hogy a legtöbb bolygón még tovább várnak. 
Brisby hunyorgott. 
– Akkor hát semmit sem tudhattak róla. 
– Meglehet. Csakhogy a Riffen már azelőtt elvégeznek egy alapvető azonosítási eljárást, 

mielőtt az újszülött elhagyhatná a szülőszobát. 
– Az én bolygómon is, de... 
– Igen, igen! Ez az általános gyakorlat. De hogyan? 
– Brisby kifejezéstelenül bámult maga elé, majd az asztalra csapott. 



– A lábnyom! És azt nem küldtük el. – A kommunikátor gombja felé csapott: – Eddi! Hoz-
za ide Baslimot! De futólépésben! 

Thorby szomorú volt, amiért eltávolították a karjáról a rangjelzéseit, amit a bíróság jóvoltá-
ból csak rövid ideig viselhetett. Amikor Eddi berontott hozzá, megijedt az ellentmondást nem tűrő 
parancstól, amely újabb kellemetlenséget jósolt. Mégis sietett. 

– Baslim! – parancsolta Brisby ezredes, alighogy belépett az irodába. – Vegye le a cipőjét! 
– Uram? 
– Cipőt levenni! 
Brisby ismételten kérte az azonosítást a személyzeti irodától, és mellékelte a láblenyoma-

tot. A válasz negyvennyolc órán belül megjött. A Hydra akkor kapta meg, amikor már végső közel-
ségbe érkezett az Ultima Thuléhoz. Amint a hajó biztonságosan leszállt, Brisby ezredes sietve de-
kódolta. 

Ez állt benne: 

Thorby Baslim gárdista azonos Thor Bradley Rudbek eltűntnek nyilvánított személlyel. 
Nem hekatéi, hanem Terrai. Rudbeket a legsürgősebben a Terrára küldeni. Érkezéséről pontos idő-
pontot kérek, hogy értesíthessem a legközelebbi hozzátartozóit. Személyzeti Főnök. 

Brisby kuncogott. 
– Baslim ezredes soha semmiben nem téved. Akár élő, akár halott, most sem tévedett. 
– Főnök...
– Na! 
– Olvassa el újra, nézze csak, ki ő! 
Brisby újraolvasta az üzenetet, majd fojtott hangon szitkozódott. 
– Miért mindig pont a Hydrával történik ilyesmi? – Az ajtóhoz lépett, és lenyomta a kilin-

cset. – Eddi! 
Thorby két órát és huszonkét percet töltött a szépséges Ultima Thulén. A nevezetes tájak 

helyett mindössze csak azt a sivár űrteret látta, mely a Hydra és a gárda futárhajója, az Ariel között 
terült el. Három hét múltán megérkezett a Terrára. Még mindig nem tért magához.
 

17. fejezet 

A szépséges Terra, a Világok Anyja! Miféle költő az, aki nem láthatta, aki nem énekelte 
meg honvágyát az emberiség szülőhelye iránt... Friss zöld dombjait, felhőktől ékesített egét, nyug-
talan óceánjait, forró varázsát. 

Thorby először az Ariel képernyőin keresztül pillantotta meg a legendás Földet. N'Gangi 
kapitány lemutatott az egyiptomi piramisok nyílhegynyi árnyékára. Thorby nem fogta fel a hatal-
mas építmények történelmi jelentőségét, és másfelé nézett. Tetszett neki, hogy láthatja a bolygót az 
űrből; eddig ilyesmire még nem volt alkalma. 

Az idő egyhangúan telt az Arielen. A futárhajó teljes meghajtását és jelentéktelen súlyú ra-
kományát három mérnök és három asztrogátor irányította, akik vagy őrségben álltak, vagy aludtak. 
Thorby útja rosszul kezdődött, mivel N'Gangi kapitányt bosszantotta, hogy az Ultima Thulén utasra 
kellett várnia, és ezáltal késleltetni az indulást. Thorby azonban jól viselte magát. Segített felszol-
gálni az előre elkészített ételeket, és a könyvtárat (egy lyukat a parancsnok kabinja alatt) bogarász-
ta, és mire elérték a Solt, a kapitány megfeledkezett az ellenszenvéről... és kissé a szabályzatról is 
megfeledkezve a Galactic Enterprises kikötőjében landolt az űrgárda bázisa helyett. N'Gangi kezet 
rázott a fiúval, amikor elköszöntek egymástól, és hajósegédi fizetést adott neki. 

Ahelyett, hogy a kötéllétrán kellett volna lemásznia (a futárhajóknak nincs felvonójuk), 
Thorby meglepetve tapasztalta, hogy lift jött fel érte. A lebegő fémlap megállt a fedélzeti kijárattal 
egy szinten, és könnyű lejutást biztosított. Egy férfi lépett előre, aki a Galactic Enterprises egyenru-
háját viselte. 

– Mr. Rudbek? 
– Én vagyok... azt hiszem. 
– Erre tessék, Mr. Rudbek, ha megkérhetem. 
A felvonó levitte őket a felszín alá egy csodaszép hallba. Thorby zavartan nézelődött, sem-



mire sem emlékeztetett az elmúlt három hétből, amit bezárva töltött az acéldobozban. Most kényel-
metlenül érezte magát. Körülnézett. 

Nyolc vagy tíz ember várt rá, akik közül kitűnt kettő, egy őszülő hajú, magabiztos férfi, 
meg egy fiatal lány. Mindketten olyan ruhában voltak, ami többe kerülhetett, mint egy gárdista 
egész évi fizetése. Thorby ezt nem tudta megítélni, de kereskedőszeme egyből kiszúrta, hogy a lány 
bosszantóan szórhatja a pénzt.. 

Véleménye szerint a divatos ruha nem illett a furcsa hajviselethez. A lány baja a zöld összes 
árnyalatában pompázott, és itt-ott aranysávok tarkították. Thorby csak pislogott a ruha kivágása lát-
tán. Nem egy csinos hölgyet látott Jubbulpore-ban, ahol a meleg klíma miatt a ruha csak díszként 
szolgált, ám úgy tűnt, itt nem takarékoskodnak a dekoltázs méreteivel. 

Thorby kényelmetlenül feszengett, mert tudta, hogy most ismét új szokásokkal találkozik. 
A fontoskodó külsejű férfi eléje lépett, amint leszállt a liftről. 
– Thor! – Megragadta a fiú kezét. – Köszöntelek itthon, kisöreg! John Weemsby vagyok. 

Nem is olyan régen még a karjaimban ringattalak. Szólíts Jack bácsinak! Ő pedig az unokahúgod, 
Leda. 

A zöld hajú lány megfogta Thorby vállát, és megcsókolta az arcát. A fiú nem viszonozta, 
mert túlságosan megszeppent. 

– Csodálatos, hogy újra itthon vagy, Thor – mondta a lány. 
– Izé... kösz. 
– És most üdvözölnöd kell a nagyszüleidet! – jelentette be Weemsby. – Bradley pro-

fesszort... és Bradley nagymamádat. 
Bradley öregebbnek tűnt Weemsbynél, vékony volt, egyenes tartású, pocakos, és ügyesen 

nyírott szakállt viselt. Weemsbyhez hasonlóan öltönyt viselt és rövid köpenyt, de korántsem olyan 
gazdag díszítésűt. Az idős asszonynak kedves arca volt, és élénk kék szeme; ruhája nem volt 
Ledáéhoz fogható, de illett hozzá. Megcsókolta Thorbyt mindkét arcán, és finoman mondta. 

– Örülök, hogy itthon van az unokám. 
Az idősebb férfi erélyesen rázta meg a kezét. 
– Kész csoda ez, fiam! Pontosan úgy nézel ki, mint a fiunk... mármint az apád! Nem igaz, 

kedvesem? 
– De igen. 
Csevegés kezdődött, és Thorby igyekezett olyan jól válaszolni, ahogy csak tudott. Zavar-

ban volt, és rettenetesen meg volt szeppenve. Nehezebben boldogult a rokonaival, mint a Sisu ke-
reskedőivel, akik csak adoptálták. Ezek az idős emberek lennének a nagyszülei? Thorbynak ez idá-
ig eszébe sem jutott, hogy neki nagyszülei is lehetnek. 

Megkönnyebbülésére Weemsby, az a férfi, aki azt mondta, hogy szólítsa Jack bácsinak, ud-
varias fennsőbbséggel kijelentette. 

– Mennünk kellene. Lefogadom, hogy a fiú fáradt. Hazaviszem. Jó? 
A Bradley-k beleegyezően mormogtak; a társaság a kijárat felé indult. A többiek, azok, aki-

ket nem mutattak be Thorbynak, követték őket. A folyosón felléptek egy futószalagra, ami egyre 
gyorsult, s elsüvített velük a falak között. Ahogy a végéhez közeledtek, lelassult – Thorby úgy sac-
colta, mérföldeket tettek meg – és teljesen megállt, hogy leléphessenek róla. 

Valamiféle váróterembe jutottak. A mennyezet magas volt, a falak nem látszottak a tömeg-
ben; Thorby úgy vélte, egy transzportállomás lehet. A be nem mutatott emberek csendben körülvet-
ték őket, és egyenes vonalban haladtak, mindenkit félresodortak maguk elől. Néhány személy meg-
próbált keresztültörni rajtuk. Egyiküknek sikerült, és azonnal egy mikrofont nyomott Thorby orra 
elé. 

– Mr. Rudbek, mi a véleménye a...
Az egyik őr ellökte onnan. 
– Később, később! – válaszolta gyorsan Weemsby. – Hívja fel az irodámat! Közölheti a 

sztorit. 
Vakuk villogtak felé, de csak a magasból és a távolból. Végigmentek egy hosszú folyosón, 

és egy zsilipkapu zárult be mögöttük. Az újabb futószalag egy felvonón rakta le őket, amely egy ki-
csi, elkerített reptérre vitte őket. Egy nagyobb és egy kisebb légijármű várakozott a betonon. Mind-
kettő csillogó, sima karosszériájú, lapított ellipszoid alakú volt. Weemsby megállt. 

– Hazamennek? – kérdezte Mrs. Bradleyt. 
– Igen – felelte a professzor. 
– A légikocsi megfelelt? 



– Kitűnő. Kellemes utunk volt idefelé... és biztosan jó lesz visszafelé is. 
– Akkor búcsút mondunk. Majd hívni fogjuk magukat... ha majd a fiú valamelyest beillesz-

kedett. Rendben van? 
– Ó, igen. Alig várjuk. 
Thorby kapott egy puszit nagymamájától, és egy vállverégetést a nagypapájától. Aztán Le-

dával és Weemsbyvel együtt beszállt a nagyobbik járműbe. A kapitány tisztelgett Weemsbynek, 
majd tisztelgett Thorbynak is. A fiú viszonozta. 

Weemsby megállt a központi folyosón. 
– Miért nem mentek előre, gyerekek? Élvezzétek az utazást! Én hívást várok. 
– Feltétlenül, apa – válaszolta a lány. 
– Ugye, megbocsátasz, Thor. Az üzlet nem áll meg... Jack bácsidnak a bányákkal kell fog-

lalkoznia. 
– Természetesen... Jack bácsi. 
Leda előrevezette a fiút, és egy átlátszó buborékban ültek le az elülső részen. A gép éles 

szögben emelkedett, s pár ezer láb magasságban egyenesbe állt. Tett egy kört, végigsöpört a kihalt 
lapály felett, majd az északi hegyek felé fordult. 

– Kényelmesen érzed magad? – kérdezte Leda. 
– Megjárja. Attól eltekintve, hogy kissé koszos vagyok. 
– A hajófarban a folyosóról nyílik egy mosdó. De rövidesen otthon leszünk... élvezd inkább 

az utazást! 
– Jól van. – Thorby nem akarta kihagyni a csodás látványt. A táj olyasmi volt, mint a Heka-

tén, csak ott nem volt annyi ház; vagy inkább, mint Woolamurrán, de itt a hegyek... 
Újra felnézett. 
– Mi az a fehér valami a hegycsúcson? Alumínium?
Leda rámeredt. 
– Hát... hó. Az ott a Sangre de Cristos. 
– „Hó"? – ismételte Thorby. – Fagyott víz? 
– Nem láttál még havat? 
– Hallottam már róla, de nem ilyennek képzeltem. 
– Fagyott víz... de valójában mégsem az. Annál sokkal pihésebb. 
A lánynak eszébe jutott apja figyelmeztetése, hogy ne lepődjön meg semmin. 
– Ha akarod – ajánlotta –, majd megtanítalak síelni.
Néhány perc elteltével sikerült elmagyaráznia, hogy mi az a síelés, és az emberek miért csi-

nálják. Thorby úgy raktározta el magában, mint amit egyszer feltétlenül ki fog próbálni, de több-
ször valószínűleg nem. Leda elmesélte, hogy gyakoriak a lábtörések. Ez tréfa? A lány azt is említet-
te, hogy hideg, s Thorby agyában a hideg az éhséggel, a veréssel és a félelemmel állt kapcsolatban. 

– Lehet, hogy meg tudom tanulni – mondta bizonytalanul –, de kissé kétlem. 
– Biztosan menni fog! – A lány témát változtatott. – Bocsásd meg a kíváncsiságomat, Thor, 

de honnan van az az idegen akcentus a beszédedben? 
– Nem vettem észre, hogy akcentussal beszélek.. 
– Nem akartalak megbántani. 
– Nem bántottál meg. Gondolom, Jubbulpore-ban szedtem fel. Ott éltem a leghosszabb ide-

ig. 
– Jubbulpore?... Hadd gondolkodjam... az... az... 
– A Kilenc Világ fővárosa. 
– Ó, igen. Az egyik kolóniánk, igaz? 
Thorby kíváncsi volt, mit szólna ehhez a kijelentéshez Sargon. 
– Nem egészen. Ez egy szuverén birodalom... és állítólag mindig is független volt. Nem 

szívesen hallják, hogy a Terráról származnak. 
– Elég szokatlan szemlélet. 
Egy steward jött feléjük italokkal és csemegézni valókkal. Thorby elfogadott valami cukros 

italt, és óvatosan szürcsölgette, Leda folytatta. 
– És mit csináltál ott, Thor? Iskolába jártál? 
Thorby, bár papi révén tanult eleget, érezte, hogy a lány nem erre gondolt. 
– Koldultam.
– Mi? 
– Koldus voltam. 



– Megbocsáss? 
– Koldus. Hivatásos kéregető. Olyan személy, aki alamizsnáért könyörög. 
– Akkor jól értettem – válaszolta a lány. – Tudom, micsoda egy koldus; olvastam könyvek-

ben. De... bocsáss meg, Thor, én csak egy átlagos terrai kislány vagyok... nem akartam hinni a fü-
lemnek. 

A lány egyáltalán nem olyan volt, mint egy átlagos kislány, inkább tapasztalt nőként igazo-
dott a környezetéhez. Amióta az anyja meghalt, ő volt apja háziasszonya, volt alkalma találkozni 
más bolygókról származó emberekkel, nem egy partit szervezett, s három nyelven beszélt. Leda jól 
lovagolt, táncolt, énekelt, úszni és síelni járt, vezette a háztartást, jól számolt, ha kellett, olvasott és 
írt, és mindig tudta, milyen válaszokat kell adnia. Intelligens, csinos, jószándékú „nő" volt, kultu-
rált, ügyes, kiegyensúlyozott, és sok mindenben jártas. 

Ám ez az idegen, elveszett-megkerült unokatestvér új terület volt számára. Habozva mond-
ta. 

– Nézd el a tudatlanságomat, de itt a Földön ilyesmi nem létezik. El sem tudom képzelni. 
Szörnyen kellemetlen volt? 

Thorby az eszébe idézte azt az időt, amikor lótuszülésben kuporgott a földön papi mellett, 
és beszélgettek. 

– Életem legboldogabb időszaka volt. – Mindössze ennyit mondott. 
– Ó! – A lány azt sem tudta, mit mondjon. 
Azonban az apja rábízta a fiút; és az illem azt kívánja, hogy beszéltessük a vendéget önma-

gáról. 
– Hogy kezdődött, Thor? Nem tudom, én hogy kezdeném el. 
– Betanítottak. Érted? – Megpróbálta elmagyarázni, mi történt. – Amikor eladtak, papi vett 

meg... 
– „Megvett"? Téged? 
– Rabszolga voltam. 
Leda úgy érezte, mintha fejen felül érő vízbe lépett volna. Ha a fiú azt mondja, hogy „kan-

nibál", „vámpír" vagy „boszorkánymester" volt, a lányt akkor sem érte volna ekkora megrázkódta-
tás. Levegő után kapkodott. 

– Thor... ha valami rosszat mondanék, előre elnézést kérek... de mindenre kíváncsi vagyok abból az 
időből... Te jó ég! Tizenöt évvel ezelőtt tűntél el... De ha nem akarod, hogy faggassalak, csak szólj! 
Aranyos kisfiú voltál és én kedveltelek. Kérlek, ne torkolj le, amiért hülyeséget kérdezek! 

– Nem hiszed el? 
– Hogy hihetnem? Már évszázadok óta nincs rabszolgaság! 
Thorby azt kívánta, bár sohase hagyta volna el a Hydrát A gárdában megtanulta, hogy a 

rabszolgaságról a legtöbb frakinak nincs tudomása a belső világokban. Nem magyarázkodott. 
– Ismertél, amikor kicsi voltam? 
– De még mennyire! 
– Akkor én miért nem emlékszem rád? És miért nem emlékszem egyáltalán semmire? 

Hogy mi voltam azelőtt... Miért nem emlékszem a Terrára? 
A lány elmosolyodott. 
– Három évvel idősebb vagyok nálad. Amikor utoljára láttalak, hatéves voltam, te pedig 

háromévesen nem emlékezhettél. 
– Aha. 
Thorby ráébredt, hogy itt a lehetőség, hogy megtudja magáról, mennyi idős. 
– Hány éves vagy? 
A lány kényszeredetten mosolygott. 
– Most ugyanolyan idős vagyok, mint te... és ennyi idős is maradok, míg férjhez nem me-

gyek. Megfordult a dolog, Thor... most te tettél fel kellemetlen kérdést. Nem sértődtem meg, de a 
Terrán nem illik megkérdezni egy hölgytől, mennyi idős, inkább tételezd fel fiatalabbnak, mint 
amennyi. 

– Úgy? – Thorby a fura szokáson tűnődött. A kereskedők között egy nő a lehető legmaga-
sabb kort mondta, amennyinek látszhatott. A státus miatt. 

– Úgy. Anyád kedves hölgy volt, de nem tudtam volna megállapítani a korát. Talán 25 éves 
lehetett, amikor ismertem, de lehet, hogy negyven. 

– Ismerted a szüleimet? 



– Ó, igen! Creighton bácsi drága volt a dörgő hangjával. Mindig egy marék dollárt csúszta-
tott a pici kezembe, cukorkára meg léggömbre. – A homlokát ráncolta. – De az arcára nem emlék-
szem. Nem butaság ez? Felejtsd el, Thor. Mondj te valamit, amit akarsz! Boldog leszek, ha hallgat-
hatlak, bármit mondasz is. 

– Mondanék – felelte Thorby. – De én arra sem emlékszem, hogy ejtettek fogságba. Amióta 
csak az eszemet tudom, sohasem emlékeztem a szüleimre; sok helyen voltam rabszolga, akadt né-
hány gazdám... míg elértem Jubbulpore-t. Ott újra eladtak, és ez volt a legszerencsésebb, ami vala-
ha is történt velem. 

A lány elveszítette társasági mosolyát. Csendes hangon mondta. 
– Tényleg úgy gondolod? Vagy csak engem ugratsz?
Thorby messziről jött utazónak érezte magát, akinek nem hiszik el a szavait. 
– Ha azt hiszed, hogy a rabszolgaságot felszámolták... nos, ez egy hatalmas galaxis. Fel-

húzzam a nadrágom szárát, és megmutassam? 
– Mit mutatnál meg, Thor? 
– A rabszolgabélyeget. A tetoválás azonosítja az árut. – Felhúzta a bal nadrágszárát. – Lá-

tod? A dátum a felszabadulásom időpontja... sargoni, egy rövid szanszkrit szó, nem hiszem, hogy el 
tudnád olvasni. 

A lány tágra nyílt szemmel bámulta. 
– Milyen rettenetes! Milyen rendkívül rettenetes!
A fiú visszahajtotta a nadrágszárat. 
– A gazdától függ. De semmiképp sem jó. 
– De miért nem tesz valaki valamit ellene? 
– Nehéz ügy – sóhajtott a fiú. 
– Üdv, gyerekek. Élvezetés az utazás, Thor? 
– Igen, uram. A látvány csodálatos. 
– A mi hegyeink csak pattanások a Himalájához képest, de a Tetonok igazán csodálatosak... 

Ott vannak. Rövidesen otthon leszünk. – Mutatta. – Látod? Ott van Rudbek. 
– A várost hívják Rudbeknek? 
– Valaha Johnson's Hole volt a neve, vagy valami hasonló, amikor még falu volt. De nem 

Rudbek Cityre gondoltam, hanem az otthonunkra... a te otthonodra... „Rudbek". Látod azt a tornyot 
a tó túlsó partján... a Nagy Tetonok lábánál. A legnagyszerűbb környezet a világon. Ez itt a Rudbek, 
a Rudbek of Rudbek kastélya... vagy ahogy az apád emlegette: „Rudbek a köbön"... Ő azonban há-
zasság révén nyerte el ezt a címet, és semmit sem tudott róla. Én szeretem, mert olyan, mint egy 
hömpölygő áradat és jó érzés tudni, hogy egy Rudbek visszatért a rezidenciájába. 
 

Thorby minden fürdőeszközt kipróbált az erős zuhanytól a forró vizű medencén keresztül 
(melynek oldalainál és alján mintha ezer ujj masszírozta volna) egészen a langyos vizű medencéig, 
melybe fejessel vetette magát bele. Bár csak óvatosan, hiszen sohasem tanult úszni. 

És inasa sem volt még sohasem. Felfigyelt rá, hogy több tucatnyian élnek Rudbekben – és 
kezdett rájönni, hogy a legtöbbjük szolgáló. 

Ez nem nyomasztotta annyira, mint hitte; tudta, milyen sok rabszolga kell egy gazdag ház-
tartás ellátásához Jubbulon. Viszont azt nem tudta, hogy a Terrán az élő szolga a hivalkodó gazdag-
ság csúcsa, jobban, mint a gyaloghintók Jubbulon, és sokkal többet jelent, mint a bőkezű vendéglá-
tás a Szabad Nép között. Csupán annyit tudott, hogy az inasok idegesítették, és most három is ott 
sürgölődött körülötte. Thorby tiltakozott az ellen, hogy őt bárki is fürdesse, de a borotválásba bele-
egyezett, mivel saját borotvája egy ócska bőrsimító volt, és fogalma sem volt arról, hogy működ-
tesse a Rudbek ház energiájával. Öltöztetni sem hagyta magát, de elfogadta a tanácsokat az isme-
retlen ruhadarabokkal kapcsolatban. 

A ruhatárban számtalan ruha várt rá, s mivel nem voltak tökéletesen megfelelők, egy inas 
szabta és igazította Thorbyra, s épp izgatott mentegetőzéseket mormolt, amikor egy lakáj lépett be. 

– Mr. Weemsby üdvözletét küldi Rudbeknek, és kéri, hogy jöjjön a nagy hallba! 
Thorby az agyába véste az útvonalat, amelyen mentek. Jack bácsi éjfekete és vörös ruhában 

várt rá Ledával, aki viszont kimerítő volt... Ruhájában a szivárvány összes létező színe jelen lehe-
tett. Ennek ellenére jól nézett ki. Thorby felfedezett a lány ékkövei között egy Finsterről származó 
csecsebecsét, és kíváncsi volt, vajon a Sisu szállítmányából való-e. Ha igen, még az is lehetséges, 
hogy pont ő vette leltárba. 

– Megjöttél, kisöreg? – mondta kedélyesen Jack bácsi. – Felfrissültél? Ne félj, nem fogunk 



sokáig fárasztani, csak egy családi étkezés lesz. 
Az ebédnél tizenkét személy volt jelen, és egy fogadással kezdődött a nagy hallban. A nesz-

telen járású szolgák aperitifeket, italokat szolgáltak fel, s zene szólt, miközben bemutatták Thorby-
nak a vendégek egy részét. 

– Rudbek of Rudbek, Lady Wilkes... a te Jennifer nénid, kisöreg, Új-Zélandból érkezett, 
hogy üdvözöljön... Rudbek of Rudbek, Judge Bruder és Mrs. Bruder..., Judge főkonzul... – és így 
tovább. 

Thorby memorizálta a neveket, és összevetette az arcokkal, mert arra gondolt, hogy a roko-
ni viszonyok ugyanolyan fontosak lehetnek, mint a családnál voltak... attól eltekintve, hogy a roko-
ni címzések itt nem voltak olyan precíz definíciók; kételkedett benne, hogy státust jelölnének. Nem 
tudta, hogy a nyolcvanféle unokatestvéri státus közül Leda melyikhez tartozik, ámbár feltételezte, 
hogy nem lehet közvetlen unokahúga, hiszen Jack bácsi vezetékneve nem Rudbek. Ettől függetle-
nül úgy gondolt Ledára, mint tabura, és ez valószínűleg megrémítette volna a lányt. 

Már korábban rádöbbent, hogy vagyonos család leszármazottja. De az ő pozícióját senki 
sem említette, és mások státusára nem bírt rájönni. Két fiatalasszony térdet hajtott előtte. Az elsőnél 
még azt hitte, hogy az ifjú hölgy megbotlott, és megpróbált segíteni neki. Ám amikor a második 
csinálta, Thorby egymásnak fordított tenyérrel válaszolt. 

Erre egy idősebb asszony mintha megfenyegette volna a tekintetével. Judge Brudert sem 
tudta hová tenni. Nem rokonként mutatták be annak ellenére, hogy ez családi ebéd volt. A férfi mé-
regető szemekkel meredt Thorbyra, és be nem állt a szája. 

– Örülök, hogy hazatért, fiatalember! Egy Rudbek legyen Rudbekben! A távolléte gondot 
okozott... nem igaz, Jack? 

– Nem is keveset – értett egyet Jack bácsi. – De majd rendbe hozzuk a dolgokat. Nem kell 
sietnünk! Adjunk lehetőséget a gyereknek, hogy magára találjon! 

– Bizony, bizony, majd elhárul az akadály. 
Thorby kíváncsi lett volna, milyen akadályról volt szó, de Leda jött oda hozzá, és kezét a 

könyökére helyezte. A megterített asztalhoz vezette, a többiek követték. Thorby ült a hosszú asztal 
egyik végén, Jack bácsi a másikon; Thorby jobbján Jennifer néni, Leda pedig a. balján foglalt he-
lyet. Jennifer néni állandóan kérdéseket tett fel, amikre válaszolni kellett. Thorby elmesélte, hogyan 
hagyta el a gárdát, és a nő sehogy sem akarta elhinni, hogy nem tisztként szolgált. Thorby annyiban 
hagyta a dolgot, és semmit sem említett Jubbulpore-ról, Leda óvatossá tette ebben a kérdésben. Ezt 
nem csinálta rosszul. Később ő kérdezgetett Új-Zélandról, és egy útikönyvleckét kapott. 

Aztán Leda elfordult Judge Brudertől, és Thorbyval kezdett beszélgetni; ezalatt Jennifer 
néni is a jobbján ülő férfival társalgott. 

Az evőeszközök között több idegen darab is volt; furcsa hegyes csipeszek és nyársak. De a 
kanalak kanalak voltak, a villák pedig villák; Thorby Ledától leste el, hogy kell használni a többit. 
Az ételt előírásosan szolgálták fel, de ő már látott a nagymamánál hasonló szervírozást, így az asz-
tali viselkedés nem okozott neki gondot. Fritz csípős megjegyzései megtanították rá, hogy visel-
kedjen. 

A végén mégis zavarba jött. A főkomornyik egy óriási serleget rakott elé, valami folyadé-
kot töltött bele, és várt. 

– Ízleld meg! – mondta halkan Leda. – Biccents, és tedd le! 
Követte az utasítást, és amikor a főkomornyik tovább ment, a lány odasúgta. 
– Nehogy igyál belőle, ez maga a palackozott villám. Ezért mondtam apának, hogy ne le-

gyen pohárköszöntő. 
Végül az étkezés befejeződött, és Leda újból intett neki. 
– Állj fel! 
Felállt, és mindenki követte. 

Ez a „családi vacsora" csak a kezdet volt. Jack bácsit szinte csak a vacsorákon lehetett lát-
ni, de akkor sem mindig. Távolléteit a „van egy fontos üzleti megbeszélésem, az üzlet nem várhat" 
szavakkal indokolta. Mint kereskedő, Thorby megértette, hogy az üzlet az üzlet, de alig várta már, 
hogy egy hosszú beszélgetést folytathasson Jack bácsival, a pezsgő társasági élet helyett. Leda se-
gítőkész volt, de nem túl informatív. 

– Apa szörnyen elfoglalt. Más társaságok és dolgok. Ez túl komplikált nekem, Thor. Sies-
sünk, a többiek már várnak. 

Valakik mindig várták őket. Táncolni jártak, síelni – Thorbynak tetszett a sítalpakon való 



száguldás, de kockázatosnak tartotta ezt a szórakozást, főleg mióta egyszer felrepülve egy hóbucká-
ról alig bírt kikerülni egy fát – kártyapartikra, fiatalokkal töltött vacsorákra, ahol ő ült az asztal 
egyik végén, Leda pedig a másikon. Megint csak tánc, majd elugrottak a Yellowstone-hoz medvé-
ket etetni, éjféli vacsorákra, garden partikra jártak. Habár a Rudbek birtok a Tetonok lábánál feküdt 
hóval körülvéve, a háznak volt egy roppant nagy tropikus kertje is kupola alatt. Thorby nem hitte 
el, amíg a lány meg nem mutatta neki. 

Leda barátai mulatságos fickók voltak, és Thorby egyre tapasztaltabb lett a rövid beszélge-
tések során. A fiatalemberek Thornak szólították Rudbek nélkül, Ledát pedig „Bunyós"-nak. Csa-
ládjára való tekintettel befogadták, és érdeklődve hallgatták élményeit a gárdáról és a bejárt vilá-
gokról, de nem tettek fel személyes kérdéseket. Thorby egyre kevesebbet tartott velük, inkább ta-
nult. 

Kezdett belefáradni a mulatságba. A szórakozás csodálatos dolog, de aki munkához szo-
kott, nem lehet meg munka nélkül. 

Aztán kezdődött a baj. Tucatnyian mentek síelni, és Thorby egyedül maradt a gyakorló lej-
tőn. Egy férfi siklott le mellé, és a havat felszántva állapodott meg mellette. Számosan jártak a bir-
tok területére éjjel és nappal; ez a jövevény Joel de la Croix volt. 

– Üdv, Thor. 
– Üdv, Joe. 
– Beszélni szeretnék veled! Van egy tervem. Szeretném veled megvitatni, amikor nyeregbe 

kerülsz. Találkozhatnánk anélkül, hogy negyven-egynéhány titkáron keresztül kellene a közeledbe 
férkőznöm? 

– Amikor nyeregbe kerülök? 
– Vagy később, amikor neked megfelel. A főnökkel akarok beszélni, és elvégre te vagy az 

örökös. Nem akarok Weemsbyhez fordulni... ő nem kedvel engem. – Joel nyugtalannak tűnt. – 
Mindössze tíz percet kérek. Mondj ötöt, ha máns nem keltettem fel az érdeklődésedet. Kapok egy 
„Rudbek-ígéretet"? 

Thorby megpróbálta átfordítani saját szavaira, mit akarhat. Nyeregbe kerülni? Örökös? 
Óvatosan válaszolt. 

– Most még nem akarok semmilyen ígéretet tenni, Joel. 
De la Croix megvonta a vállát.
– Oké. De gondolkozz róla! Biztosíthatlak, hogy az ötlettel sok pénzt lehet keresni. 
– Gondolkozom róla – egyezett bele Thorby. 
Elindult megkeresni Ledát. Amikor sikerűit kettesben maradnia vele, elmesélte neki, amit 

Joel mondott. A lány összébbvonta a szemöldökét. 
– Valószínűleg nem lesz belőle baj, mivel nem ígértél semmit. Joel briliáns mérnök, de 

jobb megkérdezni apát. 
– Nem ezt akartam kérdezni. Hogy értette azt, hogy ha majd nyeregbe kerülök? 
– Hát végül is a tied lesz... 
– Mi lesz az enyém? 
– Minden. Elvégre te vagy Rudbek of Rudbek. 
– Mit értesz minden alatt? 
– Hát, hát... – A lány a hegyek és a tó felé mutatott, amerre Rudbek City feküdt. – Ez telje-

sen. Rudbek. Meg még egy csomó dolog. Ami személy szerint a tied, akárcsak a juhfarm Ausztrá-
liában és a ház Mallorcán. És az üzleti dolgok. A Rudbek Társaság számos dolog fölött rendelke-
zik... itthon és más bolygókon. Ki sem bírom fejezni mennyi minden fölött. Mindez a tied, vagyis 
inkább a mienk, hiszen az egész család benne van. De te vagy Rudbek of Rudbek, ahogy Joel 
mondta: az Örökös. 

Thorby megnyalta kiszáradt ajkát. 
– Ezt. eddig miért nem mondtátok?
A lány szomorúnak látszott. 
– Thor, kedvesem! Mi csak azt akartuk, hogy jól érezd magad. Apa nem akart nyugtalaníta-

ni. 
– Jó – mondta a fiű. – Most lettem igazán nyugtalan. Legjobb lesz, ha beszélek Jack bácsi-

val. 
Jack Weemsby épp vacsorázni készült, és több vendég tartott vele. De amint azok elmen-

tek, Wheemsby félrevonta Thorby t. 
– Ledától tudom, hogy izgulsz. 



– Nem egészen. Csak épp tudni szeretnék néhány dolgot. 
– Meg fogod tudni... Már vártam, mikor unsz bele a vakációzásba. Menjünk a dolgozószo-

bámba! 
Mentek. Weemsby elküldte a titkárát, és megszólalt. 
– Na, mit szeretnél tudni? 
– Először is – kezdte Thorby halkan –, tudni szeretném, hogy mit jelent Rudbek of Rud-

beknek lenni? 
Weemsby kinyújtotta a kezét. 
– Mindent... és semmit. Most, hogy apád halott, te lettél az üzletek névleges feje... már 

amennyiben valóban halott... 
– Fér hozzá valami kétség? 
– Szerintem nem. De te is előkerültél. 
– Tegyük fel, hogy apám halott. Akkor mi vagyok én? Leda azt hiszi, hogy itt minden az 

enyém. Igaza van? 
Weemsby elmosolyodott. 
– Ismered a lányokat. Nem értenek az üzlethez. A vállalkozásaink tulajdonjoga kiterjedt... 

nagy része az alkalmazottaink kezében van. De ha a szüleid halottak, a származásod alapján te 
öröklőd a Rudbek Társaság részvényeit, amely viszont érdekelt... számos más vállalkozásban, mely 
ismételten más vállakózásokban érdekelt. Ezt most lehetetlen precízen elmagyarázni. Majd hívok 
egy jogászt, aki megmagyarázza... Én gyakorlati ember vagyok, tűi elfoglalt ahhoz, hogy tudjam, ki 
mennyi részt képvisel a különböző vállalkozásokban. Erről eszembe jutott valami... Még nem volt 
lehetőséged sok pénzt költeni, de módodban áll. – Weemkby kihúzott egy fiókot, és egy csekkfüze-
tet vett ki belőle. – Itt van egymillió dollár. Majd szólj, ha kiürült a zsebed. 

Thorby keresztüllapozta azt. A Terra pénznemeit tűrhetően ismerte: egy dollárért öt kenye-
ret lehet kapni, száz dollárért pedig ötszázat. Erre a fortélyra a Sisu szállásmestere tanította meg, és 
így mindjárt könnyebben fel tudta fogni a pénz értékét. Ezer dollárért ötezret, egymillióért pedig öt-
milliót. Csupán így tudta lefordítani a pénznemeket a Szabad Nép nyelvére. 

Azonban a csekkfüzetben mindegyik lepedő tízezer dollárt ért... és összesen száz darab volt 
belőle. 

– Ezt... örököltem? 
– Ó, ez csak a költőpénz... pontosabban csekk. Beválthatod őket minden pénzváltónál, bol-

tokban, vagy bankban. Tudod, hogyan? 
– Nem. 
– Nyomd a hüvelykujjad az érzékeny felületre, amikor ezt behelyezed az automatába. Majd 

Leda megmutatja, ő úgyis elég jól ért hozzá... Ha az a lány tehetné, annyit költene, amennyit egész 
életünkben nem bírnánk megkeresni. De – tette hozzá Weemsby – mivel van pénzünk bőven, hagy-
juk neki, hadd szórja.

Kinyitott egy fiókot, és papírokat húzott elő. 
– És még valami. Nem nagy ügy, csak alá kell írnod mindegyiket a legalján, és rá kell 

nyomnod a hüvelykujjad. Mindjárt behívom Bethet, hogy hitelesítse. Tessék, nyissuk ki mindegyi-
ket az utolsó lapon. Majd én tartom őket... ezek a vacakok állandóan behajtódnának. 

Weemsby odatartott egy iratcsomagot Thorbynak aláírásra. Thorby habozott, majd aláírás 
helyett a dokumentumért nyúlt. Weemsby nem adta oda. 

– Valami baj van? 
– Mielőtt valamit aláírok, el kell olvasnom. – Nagymama ezt alaposan az eszébe véste. 
Weemsby vállat vont. 
– Ezek rutinszerződések, amiket Judge Bruder készített elő neked. – Weemsby egy másik 

papírt helyezett a dokumentumra, összefogta vele, és bezárta a fiókba. – Ezek a papírok szabják 
meg, amit mindenképp meg kell tennem. Valakinek el kell végeznie a munkát. 

– Miért kell aláírnom azokat? 
– Ez csak biztonsági intézkedés. 
– Nem értem.
Weemsby sóhajtott. 
– Az tény, hogy nem értesz az üzlethez. Ezt senki sem várja el tőled, hiszen nem is volt le-

hetőséged megtanulni. De ez az, amiért én állandóan robotolok; az üzlet nem várhat. – Habozott. – 
Ez a legegyszerűbb mód. Amikor apád és anyád elutaztak a második nászútjukra, kineveztek vala-
kit, aki helyettesíti őket, amíg távol lesznek. Természetesen engem választottak, mivel én voltam az 



üzleti igazgatójuk, azelőtt pedig a nagyapád... de ő meghalt, mielőtt a szüleid eltávoztak volna, így 
én lettem az igazgató arra az időre, amíg ők kirándulnak. Ó, én nem panaszkodom; nem mondtam 
volna nemet egy családtag kérésének. Aztán amikor ők nem tértek vissza, kénytelen voltam tovább 
dajkálni a gyereket. De most te visszajöttél, és mindent szabályosan kell végeznünk. Először az a 
legszükségesebb, hogy a szüleidet hivatalosan is halottak nyilvánítsuk... addig nem lehet öröklésről 
beszélni. Ez el fog tartani egy darabig. De addig is itt vagyok én, a te ügyvezető igazgatód... az 
egész család ügyvezető igazgatója, és semmit sem tehetek a te felhatalmazásod nélkül. Ezek a 
papírok adnák meg.

Thorby az arcát vakarta. 
– Ha még nem örököltem, miért van szükség az én aláírásomra? 
Weemsby mosolygott. 
– Én magam kértem. Judge Bruder szerint jobb gondolni minden lehetőségre. És most, 

mióta nagykorú vagy... 
– „Nagykorú"? – Thorby sohasem hallotta még ezt a kifejezést a Szabad Nép között. Egy 

kereskedő nem a kort nézi, hanem azt, hogy az illető mire képes. 
Weemsby elmagyarázta. 
– Amikor betöltötted a tizennyolcadik életévedet, nagykorú lettél, és ez leegyszerűsíti a 

dolgokat... azt jelenti, hogy nem kell kijelölni törvényes gyámokat melléd. Mi rendelkezünk a szü-
leid meghatalmazásával, és most hozzátesszük a tiédet... és akkor nem lesz gond, ha a bíróság 
hosszú ideig nem nyilvánítja a szüleidet halottnak, vagy meg nem bizonyosodnak létezésükről. 
Judge Bruder, én és mások megszakítás nélkül irányíthatjuk az üzlet menetét. Elkerülhetünk egy 
borzalmas időkiesést... aminek az ára sok millió dollár lehet. Érted most már? 

– Azt hiszem. 
– Jó. Akkor essünk túl rajta. – Weemsby nyitni kezdte a fiókot. 
Nagymama mindig azt mondta, hogy mielőtt aláírnánk valamit, mindig olvassuk el, aztán 

gondoljuk át. 
– Jack bácsi, szeretném előbb elolvasni. 
– Úgysem értenéd meg. 
– Az lehet. – Thorby felemelte a dossziét. – De itt az ideje, hogy megtanuljam. 
Weemsby a dossziéért nyúlt. 
– Fölösleges. 
Thorby érezte, hogy makacsság szállja meg. 
– Nem azt mondtad, hogy Judge Bruder nekem készítette elő ezeket? 
– De igen. 
– Akkor el akarom vinni őket a szállásomra, és meg akarom érteni őket. Ha valóban Rud-

bek of Rudbek vagyok, illik tudnom, mit cselekszem. 
Weemsby habozott, majd vállat vont. 
– Folytasd csak! Előbb-utóbb úgyis rá fogsz jönni, hogy mindez csak a te érdekedben törté-

nik. 
– De akkor is meg kell értenem, amit teszek. 
– Nagyszerű! Jó éjszakát! 
Thorby addig olvasott, míg el nem álmosodott. Az írás nyelvezete érthetetlen volt, de való-

ban annak látszott, amit Jack bácsi mondott – utasítja benne Jack Weemsbyt, folytatni egy bonyo-
lult építkezés rutinmunkálatait. Elálmosodott az olyan kifejezések olvastán, mint „teljes jogú felha-
talmazás", „helyes üzleti módszerek", „elfogadva és készpénzben fizetve", „kizárólag közös meg-
egyezéssel vonható vissza", „a jog önkéntes feladása", „teljes bizalom és hit", „Szavazási megha-
talmazás az összes részvényre és/vagy igazgatói gyűlésekre, rendkívüli vagy évenkénti 
gyűlésekre". 

Már majdnem elszundított, amikor eszébe jutott, hogy nem is kérte el megnézni a szülei ál-
tal írt meghatalmazást. 

Valahonnan hallani vélte nagymama távoli hangját. 
„...feltétlen gondold át! Ha nem érted, és nem ismered a rá vonatkozó törvényeket, akkor 

ne írd alá!... Nem számít, mekkora haszontól eshetsz el emiatt. A túlságos lustaság és mohóság az, 
ami elpusztítja a kereskedőt." 

Thorby nyugtalanul forgolódott.
 



18. fejezet 

Többnyire senki sem járt le reggelizni Rudbekben. Azonban az ágyban reggelizés nem tet-
szett Thorbynak; inkább egyedül evett a kertben a luxusétkezdében, a forró hegyi napsugárban, a 
friss trópusi növények között. Havas csodaföld vette körül. A hó elkápráztatta, nem is álmodta, 
hogy ilyen szép lehet. 

Ám az előző esti eseményeket követő reggelen Thorby alig foglalt helyet, Weemsby sietett 
le a kertbe. Egy széket helyeztek alá, és egy szolga gyorsan felrakott még egy terítéket. 

– Csak kávét! – mondta a férfi. – Jó reggelt, Thor! 
– Jó reggelt, Jack bácsi! 
– Elkészültél a vizsgálódásoddal? 
– Tessék?... Ja, igen. Elálmosított olvasás közben.
Weemsby mosolygott. 
– A jogásznyelven írott akták olvasását altató helyett szokta felírni az orvos. Megnyugta-

tott, hogy pontosan azt tartalmazzál^ amiről beszéltem? 
– Hát, azt hiszem. 
– Jól van. – Weemsby letette a kávéját, és a szolgákhoz fordult. – Hozzatok egy házitele-

font! Thor, tegnap este alaposan felbosszantottál. 
– Sajnálom, uram. 
– De rájöttem, hogy nagyon jól tetted. El kell olvasnod, amit aláírsz... bárcsak több időt ad-

hattam volna rá. De vagy elfogadod a vezérkarod szavát a rutinproblémákban, vagy sohasem marad 
időd a fontosabb dolgokra!... És feltételezem, hogy neked ezt sokszor meg kell még tenned. De az 
óvatosság dicsérendő. – Beleszólt a telefonba. – Carter, hozd ki a papírokat Rudbek apartmanjából! 

Thorby kíváncsi volt, vajon megtalálja-e Carter a papírokat. Igaz, hogy van egy széf a dol-
gozószobájában, de mivel nem tudta kinyitni, az írásokat a könyvek közé rejtette: Meg akarta emlí-
teni, de Jack bácsi nem hagyta szóhoz jutni. 

– Van itt még valami, amit látnod kell... egy leltár arról a tulajdonról, ami a tied..., illetve a 
tied lesz, amikor örökölsz. Ezeknek semmi közük az üzlethez. 

Thorby ámultan nézte. Valóban övé lenne az a Pitcaira nevű sziget az északi 15-ös és a 
nyugati 130-as fokon? Egy kupolaház a Marson? Egy vadászkastély a Yukonnál? Ott ahol a Yukon 
folyik, vadászni lehet? És mik a többi dolgok? 

Az egyik adatra nézett. 
– Jack bácsi, mi a helyzet Rudbekkel? 
– Benne ülsz. 
– Igén... de az enyém? Leda szerint igen. 
– Hát igen. De csak azzal a kikötéssel, hogy sohasem adhatod el. Ükapád rendelkezett így, 

hogy mindig legyen egy Rudbek Rudbekben. 
– Aha. 
– Arra gondoltam, bizonyára örömmel néznéd meg a tulajdonaidat, tehát szólok, hogy ké-

szítsenek elő egy járgányt a számodra. Jó lesz az, amelyikkel ideérkeztünk? 
– Mi? Nagyon. Igen. – Thorby pislogott. 
– Jó. Az apádé volt, és én túlságosan szentimentális vagyok ahhoz, hogy túladjak rajta. 

Régi típus, de rendelkezik az összes legújabb módosításokkal. Beszéld rá Ledát, hogy utazzon ve-
led; ő ismeri a jegyzékben szereplő legtöbb birtokot. Vigyétek magatokkal néhány fiatal barátoto-
kat, és rendezzetek egy pikniket! Addig maradhattok, ameddig jól esik. Majd találunk egy megfele-
lő kísérőt. 

Thorby lerakta a listát. 
– Valószínűleg majd elmegyek, Jack bácsi... hamarosan. De előbb illene munkába állnom. 
– Mi? 
– Mennyi idő alatt tanulhatok be jogásznak?
Weemsby arca elfehéredett. 
– Értem. A jogászok különös kifacsarodott nyelvezete a legtöbb embert megdöbbenti. Négy 

vagy öt évre van szükség. 
– Ilyen sokra? 
– Te két vagy három év alatt diplomát szerezhetsz a Harwardon, vagy valami más jó üzleti 

iskolában. 



– Szükség van erre? 
– Feltétlenül. 
– Izé... te többet tudsz erről, mint én. 
– Naná! Jelenleg. 
– De nem tanulhatnék valamit az üzletről, mielőtt iskolába mennék? Nincs erre lehetőség? 
– Idő van bőven. 
– De én most akarok tanulni. 
Weemsby arca elborult, majd a férfi elmosolyodott, és vállat vont. 
– Thor, te ugyanolyan. makacs vagy, mint az apád! Rendben van. Kiutalok melléd egy inst-

ruktort az irodámban, Rudbek Cityben... és kapsz bőven személyzetet, akik a segítségedre lesznek. 
De figyelmeztetlek, az ilyesmi nem túl szórakoztató. Az üzletet nem lehet irányítani, az üzlet irá-
nyít bennünket. A rabszolgájává tesz. 

– Jó... meg kellene próbálnom. 
– Dicséretes elhatározás. 
A telefon csengeni kezdett Weemsby pohara mellett. A férfi felkapta, sóhajtott, majd bele-

szólt. 
– Tartsd! – Thorbyhoz fordult. – Az az idióta nem találja a papírokat. 
– Mondani akartam az előbb, hogy eldugtam... nem akartam elveszíteni őket. 
– Értem. Most hol vannak? 
– Hát, majd én visszaadom őket.
Weemsby beleszólt a kagylóba. 
– Hagyd! – – Odaadta a telefont egy szolgának. 
– Akkor – mondta Thorbynak –, kerítsd elő, ha nincs ellenedre! 
Thorbynak ellenére volt. Még alig evett öt falatot, és bosszantotta, hogy reggeli alatt kül-

dözgetni akarják. Hát mi ő, Rudbek of Rudbek, vagy a napos tiszt küldönce? 
– Majd reggeli után felmegyek.
Jack bácsi bosszankodni látszott. 
– Ne haragudj. Ha nem akarod félbeszakítani a reggelidet, akkor kérlek, közöld velem, hol 

találom, és majd én lehozom őket. Nehéz nap áll előttem, és szeretném elintézni ezt a semmiséget, 
hogy nyugodtan mehessek dolgozni. Ha nem esik nehezedre! 

Thorby megtörölte a száját. 
– Inkább – mondta halkan – most még nem írom alá őket. 
– Micsoda? Hisz épp az előbb mondtad, hogy átolvastad. 
– Nem, uram. Mindössze azt mondtam, hogy elolvastam őket, de nem értettem... Jack bá-

csi, hol vannak azok a papírok, amiket a szüleim írtak alá? 
– Hogy? – Weemsby élesen nézett rá. – Miért? 
– Látni szeretném őket.
Weemsby tűnődött. 
– Rudbek Cityben, a páncélteremben kell lenniük. 
– Rendben van. Odamegyek.
Weemsby hirtelen felállt. 
– Ha megbocsátasz, megyek dolgozni. – Majd odavetette: – Fiatalember, egy nap rá fogsz 

döbbenni, mit tettem én érted. Azalatt az idő alatt, míg te nem vagy hajlandó együttműködni, ne-
kem tovább kell lépnem a kötelességeimben. 

Elsietett. Thorby megsértődött. Nem állt szándékában megtagadni az együttműködést... de 
ha tudtak várni évekig, miért nem bírnak várni még egy rövid ideig? Lehetőséget adni neki, hogy 
megértse? 

Előkereste a papírokat, aztán telefonált Ledának. Az válaszolt. 
– Thor, kedves, mit akarsz az éjszaka közepén?
Megmagyarázta, hogy a család üzleti irodaházába akar menni. 
– Arra gondoltam, talán odairányíthatnál engem. 
– Szóval, apa mondta? 
– Azt mondta, kijelöl nekem egy irodát. 
– Nem csak elmagyarázom, hogy hol van; veled megyek. De legalább annyi időt adj, hogy 

elkészítsem a sminkem, és felhörpintsek egy narancslevet! 
Rudbek gyorsvasúton állt összeköttetésben a Rudbek City-beli irodáikkal. Az előcsarnokba 

érkeztek, ahol egy idősebb hölgy ült a recepciónál. Felnézett. 



– Hello, Miss Leda! Mennyire örülök, hogy látom! 
– Én is, Aggie. Szólna apának, hogy megjöttünk? 
– Természetesen. – Thorbyra pillantott. 
– Ó! – mondta Leda. – Elfelejtettem. Ez itt Rudbek of Rudbek. 
Aggie felugrott. 
– Ó, mennyire örülök! Nem is sejtettem... elnézést, uram! 
A dolgok gyorsan mentek. Thorby perceken belül egy diszkrét pompával berendezett irodá-

ban találta magát, egy szelíd külsejű titkárnővel, aki bókokkal halmozta el, de azt kérte, hogy őt 
szólítsa egyszerűen csak „Dolores "-nek. S Thorbynak úgy tűnt, hogy egyetlen csettintésére korlát-
lan számban jelennek meg hasonló tündérek. 

Leda addig kísérte, míg meg nem mutatták Thorbynak az irodáját, aztán azt mondta: 
– Én nem maradok tovább, de ha te ragaszkodsz hozzá, hogy unalmas, öreg üzletemberré 

válj, csak tessék. – Doloresre pillantott. – Vagy talán mégsem lesz olyan unalmas? A helyedben le-
het, hogy én is maradnék. 

Elment. 
Thorby megmámorosodott, mivel roppantul gazdagnak és hatalmasnak érezte magát. A ve-

zérigazgatók Rudbeknek szólították, a kisebb igazgatók pedig Rudbek of Rudbeknek, a még ennél 
is kisebb beosztású emberek pedig feltétlenül odatették mondókájuk végére az „uram" szót, ha hoz-
zá beszéltek, így könnyen fel tudta becsülni az emberek pozícióját abból, ahogyan megszólították. 

Weemsbyt ritkán látta, Judge Brudert pedig szinte soha. Ha egy szót szólt Doloresnek, 
azonnal egy tisztelettudó fiatalember jelent meg, aki készségesen elmagyarázott bármit, amit csak 
kérdezett. Még egy szó, és máris megjelent egy instruktor, aki azonnal megmutatott mindent a szte-
reó vetítőn, ami csak érdekelte. Napjait számtalan kép megtekintésével töltötte, míg valamennyit 
meg nem ismerte. 

Irodáját elárasztották a könyvek, szalagok, kártyák, brosúrák, ajándéktárgyak, dossziék és 
számoktól zsúfolt ábrák. Végül is Dolores kialakította a szomszédos ajtó mögötti irodát könyvtár-
nak. Mindenfelé grafikonok lógtak, melyek a vállalkozás roppant méreteit analogizálták. Olyan 
rengeteg grafikon vette körül, hogy Thorbynak már a látványtól is megfájdult a feje. Kezdett meg-
rendülni a bizalma iparmágnási elhivatottságában. Nem elég olyan emberré válni, aki csak jár iro-
dáról irodára, és mindenhol azt kérdezik tőle, mire van szüksége. Mi abban a pláne, ha olyan ada-
tokkal árasztják el, amiket úgysem ért meg? Gárdistává válni sokkal könnyebb volt. 

Kellemes érzés volt fontos embernek lenni. Életének nagyobb részében csak egy senki volt, 
és a legjobb esetben is legfeljebb újonc. 

Ha papi láthatná pazar lakberendezésektől körülvéve! Egy fodrász aközben igazította meg 
a haját, míg ő dolgozott. Régebben papi vágta le a stadion alatti lyukban. És ha látná, hogy saját 
titkárnője van, és emberek tucatjai ugranak egyetlen szavára! 

Azonban álmaiban papi arca fáradtnak tűnt, kifejezése rosszalló; Thorby nem tudta, mit 
csinált rosszul, és még keményebben küszködött a grafikonokkal. 

Végül kezdett rájönni egy-két dologra. Az üzlet, a Rudbek és Társai, olyan hatalmas, hogy 
Thorby azt sem tudta, mivel foglalkozik. Magánberuházásokkal és saját befektetéseivel. Ha szüleit 
halottnak nyilvánítják, a cég részvényeinek legtöbbje Thorby kezébe kerül. De nem lesz minden az 
övé; szinte szegénynek érezte magát, amikor felfedezte, hogy anyja és apja együttesen is csak a sok 
ezer részvény tizennyolc százalékával rendelkeztek. 

Aztán elmagyaráztatta a „szavazás" és a „tartózkodás" szabályait. A részvények 18,4 száza-
léka az ő kezében van, a többi fel van osztva a rokonok és az üzlettársak között. 

A Rudbek és Társai más társaságok részvényese is volt, és ez kissé bonyolultnak tűnt. 
Részvényese volt a Galactic Enterprises, a Galactic Acceptante, a Galactic Transport, az Interstellar 
Metals, a Három Bolygó Kincstár (ami mellesleg huszonhét bolygón működik), a Havermeyer La-
boratóriumok és hasonló nevű cégeknek – a lista végtelennek tűnt. Ezek a vállakózások, társasá-
gok, trösztök, kartellek és bankházak olyan összekuszáltnak látszottak, mint a spagetti. Thorby 
megtudta, hogy a (szülei révén) részvényese például egy Horace Bross nevezetű vállalatnak. Ebben 
hat kisebb vállalkozás láncolata révén érdekelt. Az ő része a Horace Brossban az összrészvények 
27%-a 44%-ának a 19%-ának a 43%-ának a 31%-ának a 18%-a. Egy részvény ekkora számok mel-
lett annyira mikroszkopikus mennyiségű volt, hogy Thorby sehogy sem tudta kiszámítani. Azonban 
a szülei közvetlenül is megvették a Horace Bross 7%-át, s emellett közvetve övék volt még (az 
előbb ismertetett láncolat révén) megközelítőleg a társaság 1/20-ad százaléka, s mindez azzal a 
meglepő eredménnyel, hogy a 0,05 százalékkal beleszólhatott a vállalat irányításába, viszont oszta-



lékot erre alig kapott, míg a 7%-ával nem szólhatott bele az irányításba, viszont az osztalék leg-
utóbb a befektetett összeg száznegyvenszeresét fizette. 

Thorbyban lassan derengeni kezdett, hogy a rendelkezési jog és a tulajdonjog csekély kap-
csolatban állnak egymással. Ő mindig úgy gondolt a „rendelkezési jogra" és a „tulajdonjogra mint 
egyazon dologra; ha az embernek van valamije, mint például egy alamizsnás tála vagy egy egyen-
ruhája – természetesen rendelkezik is vele! 

A különböző társaságok, vállalkozások összefonódása, tovább burjánzása, megoszlása és 
ismételt egybefolyása zavarta, és viszolygást keltett benne. Az egész legalább olyan bonyolult, mint 
egy tűzvezérlő komputer kezelése. Megpróbált táblázatot készíteni, de nem sikerült. Mindegyik 
vállalkozás tulajdonjoga összegubancolódott a részvényesek. egyéb befektetései miatt, vagy a rész-
vényesek már amúgy is bonyolult tulajdonjoga miatt, arról nem is beszélve, ha a részvényes neve 
titkosítva volt. Előfordult, hogy az egyik vállalkozás birtokolta egy másik társaság bizonyos részét, 
azon a másikon keresztül pedig egy harmadik társaság részét, amely viszont az első társaságból bir-
tokolt jelentős részt. Vagy két társaság lehetett egy kisebbnek a tulajdonosa, de az is előfordulha-
tott, hogy közvetett úton egy társaság önmaga kis részének tulajdonosa lett. S ennek nem volt sem-
mi értelme. 

Ez nem üzlet – legalábbis nem abban az értelemben, ahogy a Szabad Nép haszonra tesz 
szert. Ez itt ostoba játék volt bonyolult szabályokkal. 

Még valami nyugtalanította. Nem tudta, hogy Rudbek űrhajókat épített. A Galactic Enter-
prises rendelkezett a Galactic Transport fölött, amely számos részlegének egyikén hajókat is épített. 
Amikor ezt felfedezte, büszkeséget érzett, majd emésztő nyugtalanság fogta el... Brisby ezredes 
mondott valamit, amit papi bizonyított be: hogy a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb terrai ha-
jógyár is benne van a rabszolga-kereskedelemben. 

Ostobának nevezte magát. Ez a szép iroda olyan távol állt a rabszolga-kereskedelem 
szennyes üzelmeitől, amennyire távol csak állhat. Ám ahogy egyik éjszaka lefeküdt, hatalmas, iro-
nikus gondolatok szállták meg: lehet, hogy saját vállalatának valamelyik hajójában utazott egykor 
riadt rabszolgaként. Ez lidérces elképzelésnek tűnt, de szórakoztató volt a gondolat, hogy most ő a 
hajógyár egyik tulajdonosa. 

Egyik délután az irodájában ült és egy hosszú memorandumot tanulmányozott – egy átte-
kintést a Rudbek és Társai érdekeltségeiről, és úgy találta, hogy szüksége van egy kis pihenőre. A 
szövegből, amit tanulmányozott, egy szót sem értett, mintha az írója összekavarta volna mindazt, 
amit eddig megtudott. A szöveg egy része furcsa betűkkel íródott, valószínűleg kínaiul – s mi több, 
Sargon nyelve ugyanilyen szavakat tartalmaz. 

Kiküldte Dolorest, és fejét a kezébe temetve ült az íróasztalánál. Miért is nem maradt in-
kább a gárdában? Ott boldog volt, mert megértette az őt körülvevő világot. 

Aztán fölegyenesedett, és úgy döntött, elnapolja a munkáját. Felhívatta a nagyszüleit. Már 
régóta vágyott rá, hogy találkozzon velük, de úgy érezte, előbb bele kell tanulnia a munkájába. 
 

Hívását örömmel fogadták.. – Gyere, fiam... várunk! 
Csodálatos utazás volt végig a prérí fölött, át a hatalmas Mississippin, a városokat ölelő 

farmokon, az álmos egyetemi városon, a Valley View-n, ahol nem voltak mozgójárdák, és maga az 
idő is lassúbbnak tűnt. Nagyszülei otthona, mely Valley View-ban a leghatalmasabbak között volt, 
szinte otthoniasnak tűnt Rudbek félelmetes méretei után. 

Azonban a látogatás nem volt pihentető. Vendégek érkeztek vacsorára; a kollégium rektora, 
a tanszékek vezetői, és vacsora után még többen érkeztek. A legtöbben Rudbek of Rudbeknek szó-
lították, mások bizonytalanul Mr. Rudbeknek, és megint mások csupán Rudbeknek. Nagyanyja 
olyan boldogan csicsergett, amennyire csak egy büszke háziasszony tud. Nagyapja mindvégig meg-
őrizte egyenes tartását, és egész idő alatt „fiam"-nak szólította. 

Thorby őszintén fordult hozzájuk, s később rájött, hogy nagyszülei nem így tettek, a Rud-
bekeknek csak a beszélgetés ténye számított. 

Másnap este, amikor a nagyanyja csak Thorby hosszú kérlelése után mondott le arról, hogy 
ismét vendégeket hívjon, a fiúnak lehetősége nyílt egy kis beszélgetésre. Tanácsot szeretett volna 
kérni. 

Először elmesélték egymásnak, amit tudtak. Thorby megtudta, hogy apja házasság útján 
került a Rudbek családba, és csak azután vette fel a Rudbek nevet. 

– Ez érthető – mondta Bradley nagyapa. – Rudbekbe kellett egy Rudbek. Martha is ott volt 
természetesen... de Creighton elnökölt a gyűléseken és a konferenciákon, a lakomákon ő ült az asz-



talfőn. Eredetileg abban reménykedtem, hogy a fiamat, akárcsak engem, homlokon fogja csókolni a 
történelem múzsája. Ám amikor az események más fordulatot vettek, mit tehettem volna a boldog-
ságáért? 

Thorby akkor tűnt el szüleivel, amikor nagyapja halála után apja lett a legfőbb Rudbek of 
Rudbek, és elindult, hogy bejárja kereskedelmi birodalmának legjavát. 

– Apád mindig lelkiismeretes volt, de amikor Rudbek nagyapád meghalt, Creighton már túl 
volt a tanulóidején. Azt mondják, Weemsbyt bízta meg a távolléte idejére... Azt biztos tudod, hogy 
Jack a te másik nagyanyád legfiatalabb húgának, Ariának a második férje... és hogy Leda Aria első 
házasságából származik. 

– Nem, nem tudtam. – Thorby a Sisu terminusaira fordította le magában a rokoni kapcsola-
tokat... és levonta a következményeket, hogy a lány egész más vérből származik, mint ő. És Jack 
bácsi valójában nem is a nagybátyja, de hogyan is tudná a viszonyukat angolul más szóval kifejez-
ni. 

– Jack üzleti titkár volt, a másik nagyapád mindenese, és természetesen tökéletes választás-
nak bizonyult; mindenkinél jobban ismerte a belső munkákat, kivéve a nagyapádat. Miután túlvol-
tunk a tragikus megrázkódtatáson, amit a ti elvesztésetek okozott, rájöttünk, hogy a világnak men-
nie kell tovább, és hogy legalább olyan jó igazgató, mint maga Rudbek. 

– Egyszerűen csodálatos! – csiripelte nagymama. 
– Igen, az. El kell ismernem, hogy nagyanyád és én hozzászoktunk a gazdag élet kényel-

meihez Creighton házassága után. Az egyetemi fizetés nem lett volna elég. Creighton és Martha na-
gyon bőkezűek voltak hozzánk, így ez a baj is velejárt azzal, hogy apád odaveszett. De Jack azt 
mondta, hogy ne nyugtalankodjunk, és mindig gondot fordított arra, hogy ne nélkülözzünk, akár-
csak azelőtt. 

– Sőt még többet is adott – tette hozzá Bradley nagymama nyomatékosan. 
– Hát, igen... Az egész családnak tetszett Jack gondoskodása. Mi pedig már úgy gondolunk 

magunkra, mint a. Rudbek család részére. 
Thorbyt egész más érdekelte, mint Jack bácsi jósága. 
– Nagyapa, azt mondtad, hogy Akkából szálltunk fel Farstar felé, de sohasem érkeztünk 

meg? Az nagyon-nagyon messze van Jubbultól. 
– Azt hiszem. Az egyetemnek csak egy apró galaktikácskája van, és meg kell vallanom, ne-

héz elképzelni, hogy ami csak egy ujjnyinak látszik, több fényévet jelent. 
– Jelen esetben 170 fényévet. 
– Lássuk csak, hány mérföld lenne ez? 
– Lehetetlen átszámolni. Legalább olyan, mintha ezt a díványt akarnád lemérni mikronok-

ban. 
– Hagyjuk! Ne légy tudálékos, fiatalember! 
– Nem akartam az lenni, nagyapa. Csak azon gondolkodtam, milyen hosszú volt az út on-

nan, ahol foglyul ejtettek, odáig, ahol utoljára eladtak. Fogalmam sincs. 
– Hogy használhatod azt kifejezést, hogy „eladtak"? Meg kell értened, hogy ez nem pontos. 

Már csak azért is, mivel a sargoni rabszolgaság nem ingó vagyoni rabszolgaság. Az ősi hindu 
kasztrendszerből származik... ami egy stabil szociális rendszer volt kölcsönös kötelezettségekkel, 
mind fenn és lenn. Ne nevezd rabszolgaságnak! 

– Nem tudok más szót a sargoni kifejezésre. 
– Én biztos tudnék néhányat, ámbár nem ismerem a sargoni nyelvet... nem vesszük az isko-

lai tananyagban. De kedves Thor, te nem a történelem és a kultúra hallgatója vagy. Engedd meg ne-
kem, hogy én ítéljem meg a történelemmel kapcsolatos dolgokat. 

– Jó... – Thorby zavarban volt. – Én nem tudok túl jól ősangolul, és az említett történelmi 
periódust sem ismerem... de biztos, hogy szörnyű kor lehetett. 

– Az biztos. Az elsők között kell elismernem. 
– Viszont én akkor sem tudok rá jobb szavakat, minthogy engem ott eladtak és rabszolga 

lettem! 
– Az előbb már elmagyaráztam, fiam! 
– Ne ellenkezz nagyapáddal! – mondta a nagyanyja. – Légy jó fiú! 
Thorby elhallgatott. Már említette kolduséveit, és észrevette, hogy nagyanyja megdöbbent, 

s úgy érezte, mintha szégyellnie kellene önmagát, ámbár az idős nő egy rossz szót sem szólt. És 
arra is rádöbbent, hogy amíg nagyapja számos dologról sokat tud, más ügyekben teljesen tájékozat-
lan. Thorby rosszkedvűen következtette, hogy ez a korral jár, és az öregúr nem tehet róla. 



Csendben hallgatta, amíg Bradley nagyapa a Kilenc Világ történelméről értekezett. Nem 
egyezett meg azzal, amit a sargoniak véltek, de nem állt túl távol attól, amit papi tanított neki... ám 
a véleménye a rabszolgaságról egészen más. volt. Örült, amikor a beszélgetés visszaterelődött a 
Rudbek vállalkozásokra. Elismerte a nehézségeit. 

– Nem kell felépítened Rómát egy nap alatt, Thor!
– Lehet, hogy sohasem leszek képes beletanulni! Azon gondolkodom, jobb lenne visszatér-

ni az űrgárdába.
Nagyapja a szemöldökét ráncolta. 
– Nem lenne bölcs dolog. 
– Miért nem? 
– Ha az üzlethez nem érzel tehetséget, van még itt más tiszteletre méltó mesterség is. 
– A gárda talán nem az? 
– Mmmm... nagyanyád és én filozofikus pacifisták vagyunk. És azt tartjuk, hogy semmiféle 

indoklással, soha nem lenne szabad beleavatkozni egy másik emberi közösség életébe. 
– Úgy van – értett egyet a nagymama határozottan. Thorby kíváncsi volt, mit szólna ehhez 

papi. Legyintene; tudta, hogy papi nem foglalkozna velük. 
– És akkor mit tennétek, nagyapa, ha egy kalóz tűnne fel előttetek? 
– Egy micsoda? 
– Egy kalóz. A nyomotokba szegődik, rátok ragad, és üldözni kezd benneteket. 
– Szerintem ilyenkor meg kell futamodni. Nem morális dolog csatába szállni vele. Thor, az 

erőszakkal semmit sem nyersz. 
– De ha nem tudsz elfutni, mert neki jobb a hajtóműve, akkor mi van? Akkor vagy te, vagy 

ő. 
– Kijelented, hogy győzött, és megadod magad. Ezzel eltéríted a gonosz szándékától... 

ahogy a hallhatatlan Gandhi is bizonyította. 
Thorby mély lélegzetet vett. 
– Nagyapa, sajnálom, de megadással nem lehet eltéríteni a kalózokat a céljuktól. Harcolni 

kell, különben a kalózok rabszolgává tesznek. A legcélszerűbb dolog, amit már én is megtettem, ha 
megsemmisítjük őket. Én egyet már felrobbantottam közülük. 

– Micsoda? „Felrobbantottál egyet"? 
– Szétlőttem a hajóját célkereső bombával. Lesöpörtem az űr térképéről! 
Nagyanyja levegő után kapkodott. Nagyapja hűvösen mondta. 
– Thor, attól tartok, rossz hatásoknak voltál kitéve. Lehet, hogy nem a te hibád. De sok tév-

eszméd van, mely mindegyikét tényként kezeled az értékbecslésedben. Gondolkodj logikusabban! 
Ha „felrobbantottad", mint említetted... akkor honnan tudod, hogy ő mit akart... honnan tudtad, 
hogy rabszolgává akart tenni? Mit ártott ő nektek? Semmit. 

Thorby csak hallgatott. Ő látta a Tér másik oldalán a rabszolga-árveréseket... És ha az em-
bernek nincs státusa, nem számít senkinek. Ez az egyetemes szabály. 

Bradley nagyapa nem hagyta annyiban. 
– Erről inkább ne beszéljünk többé. A másik problémádra fogok adni egy tanácsot, amit 

meghalt apád is tenne: ha úgy érzed, hogy nincs eszed az üzlethez, ne kényszerítsd rá magad. De 
megfutamodni és a gárdába menekülni, az csupán gyermeteg romantika... nem, fiam. Az nem meg-
oldás. Neked arra van szükséged, hogy rendbe tedd a gondolataidat. Jack egy rendkívül rátermett 
igazgató, úgysem tudod megfosztani ettől. – Felállt. – Ebben biztos vagyok, és beszélni fogok 
Jackkel, hogy gondozza még a terhet egy kicsivel tovább... vagy sokkal tovább, ha szükséges, és ő 
biztosan beleegyezik. És most jobban tesszük, ha megyünk lehunyni a szempilláinkat! Rövidesen 
megvirrad. 

Thorby másnap reggel távozott, s tudtára hozták, hogy a ház bármikor szívesen látja – de 
ebben Thorby kételkedett. Rudbek Citybe ment, mert az éjszaka folyamán egy döntés érlelődött 
meg benne. Szerette volna, ha az álmát egy hajó őrzi. Vissza akart menni papi csapatába; alacsony 
besorolású újoncként, akinek még rendjele sincs. 

De előbb meg kell tennie valamit; megszerezni azokat a papírokat, amiket anyja és apja írt 
alá, összehasonlítani azokkal, amelyeket számára készítettek elő – mivel apja bizonyára tudta, mi a 
helyes – aztán aláírni őket, hogy Jack bácsi dolgozhasson. Nagyapa jól mondta, Jack Weemsby tud-
ja, hogyan kell elvégezni a munkát, ő pedig nem. Hálás lehet Jack bácsinak. Meg fog köszönni neki 
mindent, mielőtt elmegy. Aztán el a Terráról, és ki oda, ahol az emberek ugyanazon nyelven beszél-
nek! 



Amint megérkezett a saját irodájába, felcsengette Jack bácsi irodáját, és megtudta, hogy az 
igazgató úr nincs a városban. Úgy döntött, írnja kell egy levelet, hogy jobb képe legyen a dolgo-
nak... És még valami! El kell búcsúznia Ledától. Aztán felhívta a központot, és utasította őket, 
hogy hozzák fel a szülei rendelkezéseit a páncélteremből, és küldjék az irodájába. 

A papírok helyett Judge Bruder jelentkezett. 
– Rudbek, miféle intézkedéseket tett maga a páncélteremben lévő bizonyos iratokról? 
– Látni szeretném őket – jelentette ki Thorby. 
– A páncélteremben lévő iratokkal kizárólag a társaság ügyvivői rendelkeznek. 
– És én mi vagyok? 
– Tartok tőle, hogy csak egy téveszmékkel telt fiatalember. Ha eljön az ideje, lesz hatalma. 

Azonban pillanatnyilag maga csak egy vendég itt, aki tanulni akar valamit a szülei dolgairól. 
Thorby kénytelen volt lenyelni ezt, hiszen igaz volt,. akármennyire nem ízlett is. 
– Kijelentem, hogy csak kérem magától ezeket az iratokat. Mi a fejlemény a szüleim halá-

lával kapcsolatban a bíróságon? 
– Temetni próbálja őket? 
– Természetesen nem. De ezen már túlvagyunk, ahogy Jack bácsi mondta. Szóval, hol tar-

tunk? 
Bruder szipákolt.. 
– A maga jóvoltából egyelőre sehol. 
– Hogy érti ezt? 
– Fiatalember, maga azt hiszi, hogy a társaság ügyvivői kezdeményezni fognak egy olyan 

eljárást, amely egy határozott állapotból a hihetetlen zűrzavarba dönti az ügyeinket? Ehhez meg 
kellene tennünk a szükséges óvintézkedéseket. Ha maga aláírná. Éveket venne igénybe a szokásos 
eljárás... amely idő alatt minden üzleti tevékenységünk leállásra kényszerülne... pusztán azért, mert 
maga nem hajlandó aláírni néhány egyszerű szerződést, amelyet én készítettem elő hetekkel ezelőtt. 

– Azt mondja, semmi sem történik, amíg alá nem írom? 
– Pontosan. 
– Nem értem. És ha halott lennék, vagy soha meg sem születtem volna? Mindig leáll az üz-

let, valahányszor egy Rudbek meghal? 
– Mmm... nos, nem egészen. A bíróság rendelkezik a folytatásról. Csakhogy maga itt van, 

és ezzel számolnunk kell. És mint láthatja, kezd elfogyni a türelmem! Maga itt habozik, csupán 
azért, mert egykor elolvasott néhány mérleget, és azt hiszi, hogy ért az üzlethez. Nem ért hozzá. 
Például az a hite, hogy az iratok nincsenek rendben, téves. Ha most megpróbálkozna határozott lé-
péseket tenni... ha tegyük fel, hivatalosan halottnak akarná nyilváníttatni a szüleit... biztos vagyok 
benne, hogy óriási zűrzavar lenne, míg maga rájönne, hogy kell egy ekkora céget vezetni. Ezt nem 
engedhetjük meg. A társaságnak nem áll módjában. Tehát azt akarom, hogy a papírokat még ma írja 
alá, és ne legyen több kifogás! Megértette? 

Thorby lehajtotta a fejét. 
– Nem. 
– Mit ért azalatt, hogy „nem"? 
– Nem írok alá semmit addig, amíg tisztába nem jövök vele, mit csinálok. Ha nem láthatom 

a szüleim rendelkezését, akkor biztosan nem írok alá semmit. 
– Majd meglátjuk! 
– Addig fogok töprengeni, amíg rá nem jövök, mi folyik itt! 

 

19. fejezet 

 
Thorby rájött, hogy ezt nehéz lenne kideríteni. A dolgok mentek tovább, mint azelőtt, de 

mégsem volt minden ugyanaz. Határozatlanul sejtette, hogy a segítség, amit az üzlet tanulásához 
kapott, túl sok: nem eléggé szervezett. Elmerült az összefüggéstelen grafikonok között, a bőbeszé-
dű és homályos összesítésekben, elemzésekben, és nem tudott analógiát vonni. De olyan keveset 
tudott, hogy ez csak most kezdett sejtéssé válni benne. 

A sejtés akkor vált bizonyossággá, amikor szembeszegült Judge Bruderrel. Dolores buz-
góbb lett, mint valaha, az emberek még úgy ugráltak, ahogy mondta nekik, de a bőséges informá-
cióáramlás elapadni látszott. Gyakran elakadt különböző meggyőző kifogások miatt, de máshonnan 



nem tudhatta meg, amire olyankor kíváncsi lett volna. „Sajnos épp revízió folyik", mondták, vagy 
„akit megbíztunk vele, nincs a városban", vagy „ezeket az aktákat a páncélszekrényből kellene 
előhozatni, és egyik igazgató sincs ma benn". Sem Judge Brudert, sem Jack bácsit nem lehetett 
elérni, a titkáraik pedig előzékenyek, de használhatatlanok voltak. Jack bácsit pedig nem tudta 
sarokba szorítani az örökség ügyében. Leda egyszer meg is kereste. 

– Apa azt ajánlja, járj inkább kirándulni! 
A dolgok egyre inkább kezdtek összezavarodni a saját irodájában is. A könyvtár ellenére 

Dolores egyre ritkábban találta meg, amit keresett, vagy semmire sem emlékezett. A papírokat sze-
rencséjére magánál tartotta biztosítéknak. Végül elvesztette a nyugalmát, és leszidta a lányt. 

A lány azonnal védekezett. 
– Sajnálom, uram. Nagyon nehéz helyzetben vagyok.
Thorby elnézést kért. Tudta, hogy sztrájkról van szó. 
Látott már ilyet a rakodómunkásoknál elégszer Jubbulon. És ez a szegény teremtmény nem 

tehet róla; magában az igazi bűnösöket szidta. 
– Igazán sajnálom – tette hozzá békítőén. – Majd egyszer maga is leszidhat! 
– Ó, én nem teszem, uram. 
– Ki tudja? Menjen haza! 
– Inkább nem, uram. 
– Jól van... akkor csináljon, amit akar. Csak menjen innen, ne legyen a közelemben! Ez pa-

rancs. Holnap találkozunk. 
A lány riadtnak tűnt, de távozott. Thorby felült a tiszta, használatlan igazgatói asztalra, és 

gondolkodott. 
Erre volt szüksége: egyedül lenni az adatok és a grafikonok áradása, nélkül. Kezdte kivona-

tolni, amit eddig felszívott, és máris kezdte sorolni az eredményeket. 
Tény: Judge Bruder és Jack bácsi bojkottálják őt a meghatalmazás aláírásának megtagadása 

miatt. 
Tény: Lehet, hogy ő Rudbek of Rudbek, de akkor is Jack bácsi irányít mindent, amíg a szü-

leit halottnak nem nyilvánítják. 
Tény: Judge Bruder elég nyersen megmondta, hogy a halottá nyilvánításban addig nem 

tesznek lépéseket, míg Thorby el nem ismeri a hozzá nem értését, és alá nem írja a papírokat. 
Tény. Nem tudja, mit írtak alá a szülei. Amikor megpróbálta erőltetni a kártyák kiterítését, 

kudarcot vallott. 
Tény: A tulajdonjog és a rendelkezési jog merőben eltérő fogalmak. Jack bácsi rendelkezik 

mindazok fölött, ami Thorby tulajdonát képezi, pedig Jack bácsi csupán egy névleges részt birtokol 
a részvényekből, ami feljogosítja, hogy elnökölhessen az üléseken. Leda nagyobb részt birtokol, 
mivel ő Rudbek, míg Jack bácsi nem az... bár Jack bácsi valószínűleg rendelkezik a lány részvényei 
fölött is, hiszen Leda nem foglalkozott az üzlettel. 

Következésképpen... 
De mi következik ezekből? Jack bácsi valami tisztességtelen dolgot művelt, és nem meri 

kockáztatni, hogy ő rájöjjön? Ez nem tűnik valami valószínűnek. Jack bácsi olyan fizetést és olyan 
prémiumokat ad, hogy annál csak egy. zsugori kívánna többet, pusztán csak a pénz kedvéért. Szülei 
elszámolásai rendben levőnek tűnnek... a milliók, amiket Jack bácsi kezelt, egyre csak gyarapodtak. 
Nagyon ritkán vett ki belőlük, de ezek a kivételek is csak a Bradley házaspárnak szóltak, plusz egy-
két jelentéktelen összeg a ház alkalmazottainak, megbízottainak – semmi fontos. 

Következésképpen: Jack bácsi a főnök; szeret főnök lenni, és továbbra is főnök akar ma-
radni, ha lehetséges. 

A státus... – Jack bácsinak magas státusa volt, és azért küzd, hogy megtartsa. Thorby úgy 
érezte, végre kezdi megérteni. Jack bácsi állandóan túlterhelésről panaszkodik, pedig szeret főnök 
lenni... mint ahogy a kapitány és a főtiszt is agyondolgozza magát, ha a szabadkereskedőkkel kere-
sett analógiára gondol. Itt Jack bácsi a főtiszt, és nem áll szándékában lemondani legfelsőbb státu-
sáról egy harmadannyi korú valaki részére, aki nem is alkalmas a munkára. 

Az éleslátás ezen pillanatában Thorby úgy érezte, alá kellene írnia azokat a meghatalmazá-
sokat Jack bácsinak, aki sokkal inkább kiérdemelte a munkával a hatalmat, mint ő, aki csak örököl-
te. Jack bácsi szörnyen csalódhatott, amikor ő belecsöppent az életébe; el kell tűrnie egy teljesen 
igazságtalan sorscsapást. 

Jó, hagyjuk neki! Rendbe kell tenni a dolgokat, és beállni a gárdába. 
Thorby azonban nem akart Judge Bruderhez menni. Az a fickó erőszakosan lépett fel vele 



szemben... és Thorby legerőteljesebb reflexe bármilyen hatalmaskodással szemben az ellenszegülés 
volt; korbáccsal égették ezt bele a lelkébe. Ő ezt nem tudta, csak annyit tudott, hogy makacsnak 
kell lennie, mert papi is azt szeretné, hogy ilyen legyen. 

Papira gondolva eszébe jutott valamit. Kapcsolatban állhat Rudbek – még ha csak közvetve 
is – a rabszolgakereskedelemmel? Tudta, mi az, ami mellett a papi kedvéért ki kell tartania... Addig 
nem hagyhatja abba, amíg meg nem tudja... sem amíg meg nem állítja a tevékenységet, ha ez a ki-
mondhatatlanul ocsmány feltételezés bebizonyosodik. De hogyan jöjjön rá? Ő Rudbek of Rudbek, 
de ugyanúgy ezer fonal köti, mint abban a történetben, amit papi mesélt, Gulliver, akit az apró fic-
kók kényszerítettek mozdulatlanságra. 

. Jó, ha azt vesszük, hogy papi jelentette az X-csoportnak, hogy léteznie kell egy egyez-
ménynek néhány hatalmas terrai hajógyártó vállalat és a rabszolga-kereskedők vagy a kalózok kö-
zött. A kalózoknak vannak hajóik, ez tény. Hajók... van egy könyv, amit a múlt héten látott: a Ga-
lactic Transport dokumentációja minden egyes hajóról, amit csak épített. Az egyes számútól a leg-
újabbakig. 

Elment a könyvtárba. Hmmm... melyik lehet az? Egy nagy vörös könyv... nem szalag. 
A nyilvántartás hiányos volt... mint minden az utóbbi időben. Ő mégis megtalálta a köny-

vet, mert érdekelték a hajók. Jegyzetelni kezdett. 
Legtöbbjük a Hegemónia szolgálatában áll, némelyek Rudbek érdekeltségeiben, némelyek 

másokéban. Thorbyban kellemes gondolatokat ébresztett, hogy néhány hajójukat a szabadkereske-
dők vásárolták meg. Azonban némely hajót, melyet szintén a Szabad Nép vásárolt meg, nem tudott 
hova tenni... pedig azt hitte, szinte minden szabadkereskedő klán nevét ismeri, mely csak törvénye-
sen működik a galaxisban... és biztos volt benne, hogy ha hallotta volna már ezeket a neveket, felis-
merné őket. 

Az íróasztal mellett nincs rá mód, hogy valamiben biztos legyen, még e könyv alapján sem. 
Lehet, hogy a Terráról nincs mód megállapítani, lehet, hogy még Jack bácsi és Judge Bruder sem 
tudna róla, ha valami gyanús dolgot művemének a hajókkal. 

Felkelt, és bekapcsolta a galaktikácskát, amit ő szereztetett be. Csak a galaxis felfedezett 
területeit mutatta... és ez a skála fantasztikusan apró volt. 

Kezelni kezdte. Először zöld fénnyel megvilágította a Kilenc Világ területét, majd sárgával 
a Szabad Nép által elkerült elátkozottnak tartott foltokat. Kivilágított hét bolygót, melyek között őt 
és szüleit foglyul ejthették, majd a Szabad Nép minden hiányzó hajójának az eltűnési helyét, leg-
alábbis azokat, amelyeknek ismerte a történetét... 

Az eredmény egy színes fénykavalkád volt, meglehetősen közel egymáshoz, szinte szom-
szédos csillagok közelségében, s mindez a Kilenc Világ körül. Thorby ránézett, és füttyentett. Papi 
jól tudta, mit beszél... bár ezt nehéz észrevenni, csak akkor, ha ilyen szépen ki van világítva, mint 
ez. 

Gondolkodni kezdett. A forgalmas utakról, az üzemanyagfelvevő állomásokról, melyeket a 
Galactic Transport üzemeltet... aztán megvilágította a Galactic Acceptance Corporation bankirodáit 
a szomszédságban... 

Aztán alaposan megnézte. 
Ez persze semmit sem bizonyít. Meg kell tudnia, milyen más társaság tart fenn hasonló te-

vékenységet ebben a szektorban! Rá kell jönnie.
 

20. fejezet 

Thorby a kertben találta Ledát, vacsora közben. Kettesben voltak, odakinn hullott a hó, és a 
mesterséges ég opálszínű tállá változott. Gyertyák, virágok, egy vonósnégyes és maga Leda tette a 
képet még gyönyörűségesebbé, de Thorby most nem élvezte a látványt. Ámbár mindez együttvéve 
nagyon tetszett neki, és szerinte a kert volt a Rudbek kastély legszebb része. Már majdnem végez-
tek a vacsorával, amikor Leda megszólalt. 

– Egy dollárt adok a gondolataidért!
Thorby bűnbánóan nézett fel. 
– Ó, semmi. 
– Aggasztó semmi lehet ez a semmi. 
– Hát... igen. 



– Nem akarod megbeszélni kedvenc unokahúgoddal?
Thorby pislogott. Weemsby lánya épp nem tartozott azok közé, akiknek szívesen beszélt 

volna a gondjairól. Most már biztosan tudta, hogy Rudbeknek is köze van a rabszolga-kereskede-
lemhez. 

– Azt hiszem, nem lesz belőlem jó üzletember. 
– Érdekes, apa meg azt mondta, bámulatosán érted a grafikonokat. 
Thorby felhorkant. 
– Akkor meg miért nem... – elhallgatott. 
– Mit miért nem? 
– Izé... – istenverte dolog ez. Az embernek beszélnie kell valakihez, aki szimpatikus, még-

ha az le is szidja őt, ha szükséges. Mint papi vagy mint Fritz, vagy mint Brisby ezredes. Most em-
berek veszik körül, mégis egyedül van. Bár úgy tűnt, Leda barátkozni próbál. 

– Léda, amit tőlem hallasz, elmondod apádnak is?
Legnagyobb meglepetésére a lány elpirult. 
– Mit akarsz mondani, Thor? 
– Te elég közel állsz hozzám, ugye?
A lány hirtelen felállt. 
– Ha befejezted a vacsorát, menjünk sétálni! 
Thorby felállt. Az ösvényen sétáltak, ügyelték a vihart, hallgatták a halk neszezését, ami át-

hallatszott a kupolán. A lány olyan helyre kalauzolta, amit bokrok vettek körül, és ott letelepedtek 
egy nagy sziklára. 

– Ez jó hely... a magánjellegű beszélgetésekre. 
– Biztos? 
– Amikor a kertet felszerelték lehallgatókkal és kamerákkal, gondoskodtam róla, hogy le-

gyen egy hely, ahol nyugodtan csókolózhatok a barátaimmal anélkül, hogy apa spiclijei meglátná-
nak. 

Thorby mereven bámulta. 
– Úgy érted, figyelni szoktak? 
– Nem vetted még észre, hogy egyfolytában monitoroznak téged is? Még a sílejtőn is. 
– Nem, nem tudtam. De egyáltalán nem tetszik. 
– Kinek tetszik? De ez egyszerű rutin elővigyázatosság egy olyan hatalmas ember eseté-

ben, mint Rudbek; nem apát kell ezért okolnod. Én mindössze ráköltöttem némi összeget, hogy a 
kert ne legyen olyan jól bevezetékezve, mint ahogy ő gondolja. Tehát ha valami olyat akarsz nekem 
mondani, amit nem akarod, hogy apa is halljon, most nyugodtan mondhatod. Sohasem fogja meg-
tudni, ezt szívemből ígérhetem. 

Thorby habozott, majd körülnézett. Érezte, ha mikrofonok vannak elrejtve a közelben, vi-
rágnak vannak álcázva... ami lehetséges. 

– Talán inkább a sípályán. 
– Nyugi, kedves! Ha a mondandóddal megbízol bennem, bízz bennem abban is, hogy ez a 

hely biztonságos. 
– Jó, rendben van... – Azon kapta magát, hogy kifecsegi a csalódásait, és elmondja azt a kö-

vetkeztetését is, hogy Jack bácsi szándékosan akadályozza őt, míg el nem fogy az ereje. Leda ko-
molyan hallgatott, amikor a fiú befejezte. – Szóval ennyi. Szerinted... őrült vagyok? 

– Thor, tudod, hogy apa neked szán engem?
– Mi? 
– Nem értem, erre hogy nem jöttél még rá. Ha végleg ittmaradsz... akkor te vagy a jelölt. 

Gondolj arra, hogy ez így természetes. Ez egy szabályos érdekházasság lenne, ami mindenkinek 
megfelel... kivéve talán a két legérintettebbet. 

Thorby a kijelentés hallatán elfelejtette gondjait. 
– Úgy érted, hogy te meg én... izé, hogy mi... – elvesztette a fonalat. 
– Az ég szerelmére, kedves! Ha én is így akarnám, beszélnék erről neked bármit is? Ó, azt 

be kell ismernem, hogy még az érkezésed előtt megígértem apának, hogy fontolóra veszem ezt a le-
hetőséget. De te sohasem lelkesedtél az ötletért, én pedig túl büszke vagyok ahhoz, hogy én teremt-
sek körülményeket, még ha a Rudbekség elvesztése forog is kockán. De most nem értem apát! 
Nem mutatja meg azt a meghatalmazást, amit Martha és Creighton adott neki? 

– Amíg meg nem engedik, hogy lássam, addig semmit sem írok alá. 
– De ha megmutatják, aláírod a szerződéseket? 



– Hát, talán... valószínűleg. De előbb látni akarom a szüleim rendelkezéseit. 
– Nem értem, apa miért áll ellen ilyen ésszerű kívánságnak. Hacsak... – A lány a szemöldö-

két táncolta. 
– Hacsak mi? 
– Mi van a részvényeiddel? Te rendelkezel felettük? 
– Miféle részvények? 
– Hát a tieid. Olyanok, mint amilyeneket én is birtokolok. Születésemkor kaptam Rudbek-

től... a te nagyapádtól, az én nagybátyámtól. Te valószínűleg kétszer annyit kaptál, mivel tőled vár-
ták, hogy Rudbekké válsz egy napon. 

– Nem tudok semmiféle részvényekről.
A lány elkeseredetten biccentett. 
– Ez hát az oka, hogy apa és Judge nem engedik látni azokat a papírokat. A saját részvénye-

ink nem függenek semmitől, azt csinálunk velük, amit akarunk, mivel mindketten nagykorúak va-
gyunk. A szüleid szavaztak a tieiddel, mint ahogy apa is szavaz az enyéimmel, de a beleegyezésünk 
nélkül semmilyen meghatalmazást, átutalást nem tehetnek, bármilyen előnyös lenne is. Csapj az 
asztalra, és akkor vagy odaadják, vagy lelövetnek! – A homlokát ráncolta. – Nem lövetnek le, 
Thorby. Apa jó ember, az ilyesmi távol áll tőle. 

– Soha nem állítottam az ellenkezőjét. 
– Nem szeretem őt, de kedvelem. Ám ha tenni kell valamit, én Rudbek vagyok, ő pedig 

nem. Bolondság, ugye? Mivel mi Rudbekek semmivel sem vagyunk különbek másnál; csak mint az 
agyafúrt parasztok. De engem is aggaszt valami. Emlékszel még Joel de la Croix-ra? 

– Ő volt az, aki egyszer beszélni akart velem? 
– Róla van szó. Joel nem dolgozhat itt soha többet. 
– Nem értem. 
– Ígéretes tehetség volt a Galactic mérnöki karában... tudtad? Az iroda azt közölte, hogy sa-

ját akaratából ment el; de Joel azt mondta, hogy elbocsájtották, amiért az ő megkerülésükkel akart, 
beszélni veled. – A lány a homlokát ráncolta. – Nem tudom, mit gondoljak. Most már hiszek Joel-
nek. Jól van ez így, Thor? Kidőlsz a sorból? Vagy bebizonyítod, hogy Rudbek of Rudbek vagy? 

Thorby az ajkát harapdálta. 
– Vissza szeretnék menni a gárdába, és megfeledkezni erről az összevisszaságról. Kíváncsi 

voltam, milyen érzés gazdagnak lenni. Most az vagyok, de legtöbbször csak a fejem fáj miatta. 
– Tehát ki akarsz sétálni belőle? – A lány hangja enyhén megvető volt. 
– Nem ezt mondtam. Maradok, és rá fogok jönni, mi folyik itt. Csak nem tudom, hogyan 

kezdjem. Szerinted csapjak Jack bácsi íróasztalára, és követeljem a részvényeimet? 
– Hát... egy jó ügyvéd nélkül, aki melletted áll, semmi esetre sem. 
– Már így is túl sok ügyvéd van a dologban. 
– Épp ezért van neked is szükséged valakire. Egy olyan ügyvédre, aki elég éles eszű ahhoz, 

hogy győzzön Judge Bruderrel szemben. 
– Hogy találok én ilyet? 
– Te jó ég, én még sohasem alkalmaztam ügyvédet, de majd csak találok egyet. Most gye-

rünk sétálni és beszélgetni... hátha leskelődik valaki. 

Thorby egész reggel a társasági törvényt tanulmányozta. Leda csak reggeli után hívta. 
– Thor, jössz velem síelni? A vihar elvonult, és a hó pompás. – A lány biztatóan nézett rá. 
– Hát... 
– Akkor gyerünk! 
Mentek. Addig semmit sem szóltak, míg el nem távolodtak a háztól. Akkor Leda megszó-

lalt. 
– Az ember, akire szükséged van, James J. Garsch, New Washingtonból. 
– Gondoltam, hogy ezért hívtál. Akarsz síelni egyáltalán? Mert jó lenne máris visszamenni, 

és felhívni. 
– Ó, kedvesem. – A lány szomorúan csóválta a fejét. – Thor, ha összeházasodnánk, nem 

győznék anyáskodni fölötted. Mit gondolsz, mi történik, ha visszamégy a házba, és felhívsz egy 
olyan ügyvédet, akinek a hírneve az eget veri? 

– Mi? 
– Egy elhagyatott helyen ébredhetsz, hatalmas izomkolosszus dajkáktól körülvéve. Nekem 

álmatlan éjszakáim lesznek, és meg leszek győződve az ő hitvány üzelmeikről. És jobb belátásra 



fogok térni. Hajlandó lennék apa mellett kiállni örökre... de ha ő piszkos módon harcol, melletted 
leszek. 

– Köszönöm, Leda. 
– Azt mondja, „köszönöm"! Thor, ez Rudbek miatt van. Az üzlet miatt. Te most nem fogha-

tod a kalapod, hogy indulj New Washingtonba és megbízást adj egy ügyvédnek. Jól ismerem Judge 
Brudert, el tudom képzelni, mit tenne, ha megpróbálnád. De meglátogathatod a birtokaidat... kezd-
ve a New Washingtonban levő házaddal... 

– Remek ötlet, Léda. 
– Én olyan ötletes vagyok, hogy néha még magamat is elkápráztatom. Ha ezt még jobban 

tapasztalni akarod, vigyél engem is magaddal..: apa úgyis mondta, hogy mutassak meg neked min-
dent. 

– Szívesen, Leda, ha ez nem okoz túl nagy gondot neked. 
– Majd csak ráveszem magam valahogy. Tényleg meg kell néznünk egy-két várost Észak-

Amerikában. Csak az bosszant, hogy a testőrök végig rajtunk tartják a szemüket. 
– Testőrök? 
– Egyetlen magasrangú személy sem utazhat testőrség nélkül... Különben téged állandóan 

riporterek és rögeszmések nyaggatnának. 
– Azt hiszem – mondta Thorby halkan –, hogy az én esetemben tévedsz. Amikor megláto-

gattam a nagyszüleimet, egyetlen testőr sem jött velem. 
– Specialitásuk, hogy kerülik a feltűnést. Lefogadom, hogy mindig volt legalább kettő a 

sarkadban. Látod azt a magányos síelőt? Nagy a valószínűsége, hogy nem szórakozásból síel. Tehát 
ki kell találnunk egy módot, hogy lerázzuk őket a nyakadról, amíg benézhetsz Garsch ügyvédhez. 
Ne nyugtalankodj, majd én kiötlők valamit. 

Thorbyt roppantul érdekelte a nagy főváros, de még inkább izgatta a tervük megvalósítása. 
Ám Leda nem hagyta elsietni. 

– Először várost nézünk. Természetesen kell viselkednünk. 
A ház méreteiben versenyzett Rudbekkel – húsz szobája, amelyek közül kettő akkora volt, 

akár egy sportcsarnok olyan készen állt, mintha csak tegnap léptek volna ki belőle. Két szolga állt a 
rendelkezésére, akik Rudbekből jöttek. Egy autó sofőrrel és Rudbek-egyenruhás inassal. Úgy--
látszott, a sofőr tudja, hová vigye őket; körbekocsikázott a féltrópusi téli napsugárban, és Leda 
megmutogatta a planetáris nagykövetségeket, konzulátusokat. Amikor a Hegemonikus Űrgárda fő-
hadiszállását jelző roppant oszlophoz értek, Thorby intett a sofőrnek, hogy lassítson, míg bámész-
kodik. Leda megszólalt. 

– Ez a te alma matered, ugye? – majd suttogva hozzátette: – Nézd meg jól! Az épülettel 
szemben van az az iroda, ahová menni fogsz. 

Lincoln emlékművének másolatánál kiszálltak, és felfelé néztek a gigantikus, tűnődő alak-
ra. Thorby hirtelen úgy érezte, hogy a szobor pont úgy néz ki, mint papi – nem ő az –, de mégis 
olyan. Szeme könnyel telt meg. 

– Ez a hely mindig megragad engem is... – suttogta Leda. – Olyan, mint egy szellem járta 
templom. Tudod, ki volt ő? Ő alapította Amerikát. Az ősi történelem félelmetes. 

– Tett még valami mást is. 
– Mit? 
– Felszabadította a rabszolgákat. 
– Ó. – A lány higgadtan nézett fel. – Ez nagyon fontosat jelent számodra... igaz? 
– Nagyon fontosat. – Azon tűnődött, hogy elmondja-e legfontosabb indítékát, ami miatt 

nem adja fel a küzdelmet, mivel most kettesben voltak, és ezt a helyet nem lehet lehallgatni. Érezte, 
hogy papi nem ellenezné... azonban ígéretet tett Brisby ezredesnek. 

A falon levő feliratok nyugtalanították. Angolul voltak, azon a nyelven, amiből idővel az 
ősangol képződött. 

Leda megrántotta a kabátujját. 
– Gyere! Ha még sokáig itt maradunk, sírni kezdek.
Lábujjhegyen mentek el. 
Leda úgy érezte, hogy régen ült már a Tejúton. Kiszálltak, és Léda utasította á sofőrt, hogy 

három óra és tíz perc múlva szedje fel őket, majd Thorby befizetett a gyalázatos jegyüzérnél egy 
dupla fordulóra, egy kétszemélyes fülkéért, amit azonnal el is foglaltak. 

– Oda! – Sóhajtott a lány, ahogy kezdtek beülni. – Arra a részre. Az inas lemarad, ahogy 
befordulunk a sarkon, de biztos lehetsz benne, hogy jön utánunk. De legalább a sofőrtől megszaba-



dultunk egy ideig; nincs parkolóhely a környéken. De az inas biztosan a közelükben lesz, ha nem 
akarja elveszíteni az állását. Máris veszi a jegyet. Vagy talán már benn is ül. Ne nézz hátra! 

Liften mentek fel. 
– Kaptunk néhány másodpercet; az inas addig nem száll ki, amíg ki nem érünk a látótávol-

ságból. Most figyelj! Az emberek addig maradhatnak ezekben a fülkékben, ameddig a jegyük 
szól... én beülök majd egy utas mellé, és te nekiajándékozod a jegyed, hogy maradjon....reméljük, 
hogy pont férfi lesz. A mi dajkánk perceken belül felfedezni a fülkénket, de engem meg egy férfit 
fog látni. Az arcokat nem tudja kivenni a sötétben, de az én feltűnő ruhámat messziről kiszúrja, és 
megnyugszik. Közben te kiosonsz valamelyik kijáraton, de ne az előcsarnok felé menj, mert a sofőr 
ott fog várni. Próbálj meg majd néhány perccel előbb visszaérkezni annál az időpontnál, amire a 
sofőrt rendeltem oda értünk. Ha erre nem lesz lehetőséged, bérelj egy ugrókabint, és menj haza. Én 
majd fennhangon panaszkodom, hogy neked nem tetszett a látvány, és hazamentél. 

Thorby úgy érezte, hogy az X-csoport is jól járna Ledával. 
– Nem fogják jelenteni, hogy elvesztettek szem elől? 
– Örülni fognak, hogy fellélegezhetnek. Most itt vagyunk... menj tovább! És vigyázz ma-

gadra! 
Thorby egy oldalkijáraton ment ki. Eltévedt, de egy zsaru útba igazította, és megtalálta a 

jelzett épületet szemben a gárda főhadiszállásával. Az épület lakójegyzéke mutatta, hogy Garsch 
irodái a 34. emeleten vannak. Néhány perccel később titkárnő előtt állt, akinek a szája állandó 
„nem"-re húzódott. 

A nő hűvösen informálta Thorbyt, hogy az ügyvéd úr sohasem fogad senkit, legfeljebb ak-
kor, ha előre megbeszélték. Beszéljen meg időpontot az ügyvéd úr valamelyik társával? 

– A nevét kérem! 
Thorby körülpillantott; a szoba zsúfolt berendezése gyanakvásra késztette. A nő felkattin-

tott egy kapcsolót. 
– Beszélhet! – biztatta a nő. – Bekapcsoltam a leárnyékoló függönyt, nem hallgatja le sen-

ki. 
– Kérem, mondja meg Mr. Garschnak, hogy Rudbek of Rudbek keresi! 
Thorby már-már azt hitte, hogy a nő mindjárt megmondja neki, kivel szórakozzon, de aztán 

csak végigmérte, felállt, és sietve távozott. 
Amikor visszajött, hadarva mondta. 
– Az ügyvéd úr öt percet ad, tessék uram. 
James J. Garsch magánirodája éles kontrasztban állt az. épületével és a kinti előtérrel; ő 

maga olyannak tűnt, mint egy vetetlen ágy. Bő nadrágot viselt, de nem testhez állót, és a hasa kidu-
dorodott az öve felett. Aznap nem borotválkozhatott, őszes borostája illett a halántéka feletti ezüs-
tös tincsekhez. Nem állt fel. 

– Rudbek? 
– Igen, uram. Mr. James J. Garsch? 
– Személyesen. Igazolni tudja magát? Láttam az arcát az újságokban, de nem emlékszem 

rá. 
Thorby előhúzta ID-kártyáját. Garsch átnézte az általános adatokat, majd a Rudbekek nehe-

zen hamisítható ID-jét ellenőrizte. Aztán visszaadta. 
– Üljön le. Mit tehetek önért? 
– Tanácsra van szükségem, és segítségre. 
– Ez az, amivel szolgálhatok. Azonban Brudernek annyi ügyvédje van, azt sem tudja, mit 

csináljon velük. Mit tehetek éppen ÉN önért? 
– Izé, közölhetem ezt bizalmasan? 
– Megtisztel vele, fiam! Jegyezze meg, hogy ezután sohase kérdezze meg egy ügyvédtől, 

hogy beszélhet-e neki bizalmasan! Én részemről átlagosan becsületes vagyok. Ragadja meg az al-
kalmat. 

– Jó... ez egy hosszú történet. 
– Akkor foglalja össze röviden! Beszéljen! Hallgatom! 
– Képvisel engem? 
– Beszéljen, hallgatom! – ismételte Garsch. – Lehet, hogy elalszom közben'. Nem a legjobb 

a mai napom. Bár mostanában egyik sem az. 
– Rendben van. 
Thorby belekezdett. Garsch lehunyt szemmel figyelt, ujjaival a pocakján dobolt. 



– Ez minden – fejezte be Thorby. – És még az, hogy nem hiszem, hogy a dolgok valaha is 
rendbe jönnek, és akkor visszamegyek a gárdába. 

Garsch először mutatott érdeklődést. 
– Rudbek of Rudbek? A gárdába? Ne legyen ostoba, fiam! 
– De én igazából nem vagyok Rudbek of Rudbek. Gárdista vagyok, akit bedobtak ebbe a 

zűrzavarba a megkérdezésem nélkül. 
– A történet egy részét ismerem, a szenzációhajhász újságírók felhabzsolták. De azért min-

dent én sem jegyezhettem meg. Azonban a lényeg az, hogy az ember nem szökhet meg a munkája 
elől, amikor az már az övé. 

– Nem az enyém – felelte Thorby makacsul. 
– Ne játszadozzon! Először: halottá nyilváníttatjuk a szüleit. Másodszor: követeljük, hogy 

mutassák meg az általuk hagyott rendelkezéseket. Ha akadékoskodnak, szerzünk egy bírósági vég-
zést... még a hatalmas Rudbek cég is összeomlik, ha egy bírósági végzést semmibe vesz. – Pattin-
tott a körmével. – Lehet, hogy az ügye rendbe jön, és maga leszel a jogosult. A bíróság vagy magát 
jelöli ki a vagyon kezelésére, vagy valaki mást. De az biztos, hogy nem ez a két ember lesz az, ha 
pontos az, amiről beszélt. Még Bruder lefizetett bírói sem menthetik meg, mert tudják, hogy óva-
tosnak kell lenniük, különben... 

– De mit tehetek akkor, ha nem tesznek semmit a szüleim halottá nyilvánítását illetőleg? 
– Ki mondta, hogy rájuk kell várnia? Maga az érdekelt fél. Ha igaz, amit beszélnek, ők 

csak a részvények egy részére jogosultak, semmi többre. Maga az első számú érdekelt fél, elindít-
hatjha az ügyet. Van más közeli rokona? Talán féltestvére? 

– Nincs féltestvérem. Nem tudok róla, hogy más örökös is lehetne. Esetleg a nagyszüleim, 
Bradley-ék. 

– Nem tudtam, hogy életben vannak. Kiállnak ön mellett? 
Thorby nemet akart mondani, de meggondolta magát. 
– Nem tudom. 
– Akkor ezt hagyjuk. Más örökösök... jó, addig nem tudjuk, amíg nem vetünk egy futó pil-

lantást a jövőre... és arra addig nem kerül sor, míg a bíróság nem kényszeríti őket. Van kifogása a 
hipnotikus bizonyítás ellen? Igazságtabletták ellen? Hazugságvizsgáló készülék ellen? 

– Nincs. Miért? 
– Maga a legjobb tanú, hogy a szülei valóban halottak, nemcsak hosszú ideje eltűntek. 
– Az nem elég, hogy ennyi ideje eltűntek? 
– Az attól függ. Az évek sokasága csak irányadó a bíróságnak, nem szabályos törvény. Volt 

idő, amikor hét év eltelte elég volt hozzá... de ez már megszűnt. A dolgok most kissé nagyobb lép-
tékűek lettek. 

– Hogyan kezdjük? 
– Szerzett valami pénzt? Vagy rávették, hogy ne nyúlhasson hozzá? Az én gázsim magas, 

rendszerint felszámolom a legkisebb lélegzetvételemet is. 
– Kaptam egymilliót... és van még ezen kívül néhány ezer. Körülbelül nyolcezer. 
– Hmmm... nem mondom, ez esetben elvállalom. Előfordult már magával, hogy veszélybe 

került az élete? 
– Hát, nem, soha. 

– Fiam, az emberek különös dolgokat művelnek a pénzért, de még sokkal drasztikusabb dolgokat is 
tehetnek a pénz utáni vágyért. Akinek van egymilliója, az veszélyben van; olyan, mintha csörgőkí-
gyót dédelgetne. Ha a helyében lennék, és betegnek erezném magam, csak saját orvosomhoz for-
dulnék. Óvatosan mennék keresztül az ajtókon, és távol maradnék a nyitott ablakoktól. – Gondol-
kodott. – Rudbek nem valami jó hely most már a számára, ne kísértse őket. Igazából nem is lenne 
szabad itt lennie. Tagja a Diplomáciai Klubnak? 

– Nem, uram. 
– Akkor most belép. Kapni fognak magán. Én hat körül ott leszek. Vegyen ki egy szobát, 

valami lakosztályfélét. A kétezer-tizenegyest. 
– „Kétezer-tizenegy." 
– Még nem mondtam, hogy elvállalom... Van valami fogalma arról, mi lesz velem, ha el-

vesztem a pert? 
– Eh? Nincs, uram. 
– Mi volt az a hely, amit említett? Jubbulpore? Oda kerülnék. – Hirtelen elvigyorodott. – 

De én inkább szívesen kockáztatom a tönkremenést egy jó küzdelemért. Rudbek mellett? Bruder 



ellen. Egymilliót említett? 
Thorby elővette a csekkfüzetét, és átnyújtotta. Garsch átlapozta, és belökte egy fiókba. 
– Most még nem válthatjuk fel; hadd maradjanak bizonyosak abban, hogy semmit sem 

vesz ki belőle. Mindenesetre ez az ügy ennél többe fog magának kerülni. Viszlát. Mondjuk, pár nap 
múlva. 

Thorby némileg felbátorodva távozott. Sohasem találkozott még pénzsóvárabb, zsákmány-
ra éhesebb öregemberrel – a régi Thorbyt azokra a felszabadított rabszolga szakmunkásokra emlé-
keztette, akik az Új Amfiteátrum körül parádéztak. 

Ahogy az ajtón kilépett, az űrgárda főhadiszállását pillantotta meg. Odanézett újra – majd 
keresztültört a gyilkos forgalmon, és felfutott a lépcsőn. 
 

21. fejezet 

 
Thorby a nagy előcsarnokban talált egy kör alakú recepciósfülkét. Átsietett a kifelé özönlő 

tömegen, és odament a recepcióhoz. Egy alt hangot hallott. 
– Betűzze a nevét! Ez itt az állami iroda és minisztérium mikrofonja. Várjon, amíg a fény 

kigyullad, majd közölje, mit akar. Tartsa szem előtt, hogy a munkaidő már letelt, és csak az ügyele-
tesek foglalkoznak az üggyel! 

– Thorby Baslim – betűzte Thorby a gépbe, majd hozzátette: – X-csoport. 
Várt. A szalag megismételte. 
– Betűzze a nevét! Ez itt az állami iroda és minisztérium mik... – Hirtelen megszakadt, és 

egy férfihang hallatszott. – Ismételje! 
– X-csoport. 
– Üzleti ügyben? 
– Ellenőrizze a nevem az iratokban! 
Egy idő múlva újra az előbbi női hang hallatszott. 
– Kövesse a feje fölött megjelenő fényt! Ne veszítse szem elől! 
Követte a fényt egy felvonóhoz, mozgójárdához, majd egy jelöletlen ajtóhoz, ahol egy 

egyenruhás ember fogadta, akin kívül még ketten voltak benn. Az egyik civil ruhás felállt, és meg-
szólalt. 

– Smith marshall vagyok a légierőtől. Rudbek of Rudbek? 
– Thorby Baslim vagyok uram, nem Rudbek. 
– A név nem fontos, csak az azonosítás. Az én nevem sem Smith, de szólítson így! Feltéte-

lezem, tudja azonosítani magát. 
Thorby újra elővette ID-igazolványát. – Valószínűleg rendelkeznek az ujjlenyomataimmal. 
– Pillanatokon belül itt lesz. Ellenezné, ha újra vennénk öntől? 
Míg Thorby ujjlenyomatai készültek, egy nyomtatott adatkártya esett a marsall íróasztalára. 

Mindkettőt egy összehasonlítóba helyezte, s úgy tűnt, nem nagyon figyel, és míg a jelzés zöldre 
nem változott, addig csak udvariasságból beszélt. Majd azt mondta. 

– Rendben van, Thorby Baslim... Rudbek. Mit tehetünk önért? 
– Talán én mit tehetek önökért?
– Úgy? 
– Két ok miatt jöttem ide – kezdte Thorby. – Az első, hogy hozzá tudok tenni valamit Ba-

slim ezredes utolsó jelentéséhez. Tudja, miről beszélek? 
– Ismertem őt, és nagy bámulója voltam. Folytassa! 
– A második... szeretnék visszamenni a gárdába, és az X-csoporthoz kerülni! – Thorby nem 

emlékezett, mikor érett meg benne ez az elhatározás, de érezte, hogy nem csak papi munkahelyét, 
de papi csoportját, papi tevékenységét szeretné. 

– Úgy? – húzta fel Smith a szemöldökét. – Rudbek of Rudbek? 
– Előbb tisztáznom kell még valamit. – Thorby sietve vázolta, hogyan kell intéznie szülei 

birtokát, rendezni ügyeik kezelését. – Aztán szabad leszek. Tisztában vagyok vele, hogy ez túl nagy 
merészség egy harmadosztályú tüzértől... nem, én már nem vagyok az..., egy leszerelt gárdistának 
az X-csoportról beszélni, de azt hiszem, szolgálhatnék egy-két dologgal, amire önöknek szükségük 
lehet. Ismerem a Szabad Népet... mármint a szabadkereskedőket. Beszélek néhány nyelvet, tudom, 
hogyan kell viselkedni a Kilenc Világban. S bár nem sokat tudok a feladatról, és nem vagyok aszt-



rogátor..., de utaztam egy keveset. És ezenkívül módomban állt figyelemmel kísérni, hogyan dolgo-
zott papi... Baslim ezredes. Talán én is tudnám ugyanúgy. 

– Úgy tűnik, szeretné átvenni a munkáját. De azt hiszem, egy idő múlva elmenne tőle a 
kedve... Az ilyesmit az ember nemcsak saját önbecsüléséért teszi, hanem meggyőződésből. 

– Nekem van meggyőződésem. Rabszolga voltam. Tudta ezt? Talán segít, ha az ember tud-
ja, milyen érzés rabszolgának lenni. 

– Néha. Ámbár ez érzelmileg túlságosan elfogódottá teszi magát. Azonkívül nemcsak a 
rabszolga-kereskedelemben vagyunk érdekeltek. Ha valaki idejön, nem biztonságos munkát ígé-
rünk. Felhasználjuk, azt kell tennie, amit mondunk. Az elhalálozási arányszámunk igen magas. 

– Én csinálnám, amiről beszéltem. Történetesen érdekelt vagyok a rabszolga-kereskedelem 
eltörlésében. Hiszen a legtöbb ember itt nem is tud a létezéséről. 

– Akik csak általános dolgokkal foglalkoznak, nem is fogják elhinni. Elvárná az emberek-
től, hogy megbámulják, miközben hihetetlen történeteket mesél távoli helyekről? Ne feledkezzen 
meg arról, hogy a fajnak még egy százaléka sem hagyta el a szülőbolygóját. 

– Izé... biztosan így van. Bárhogy is, de nem hiszik el. 
– Nem ez a legnagyobb bajunk. A Terra Hegemónia nem birodalom; csupán vezető a boly-

gók laza szövetségében. Amit a gárdának tennie kellene, és amit tehet, aközött hatalmas az eltérés. 
Ha maga idejön, arra gondolva, hogy életében látni fogja a rabszolgaság megszüntetését, ki kell áb-
rándítanom. Legoptimistább saccolásaink is két évszázadot jósolnak... és ez idő alatt a rabszolgaság 
olyan bolygókra is ki fog terjedni, amit még fel sem fedeztünk. A probléma nem olyan, amit meg-
oldhatunk egyszer s mindörökre. Folyamatos előrehaladást követel. 

– Mindössze azt szeretném tudni, tudok-e segíteni? 
– Nem tudom. Nem, amíg nem részletezi a tervét, fiatalember... az X-csoport egyéni ter-

vekből áll, nem szervezett megbízatásokból. Nem az aggaszt, amit Thorby Baslim segíthetne, őt 
tudnánk használni, még ha csak fordításra is. De Rudbek of Rudbek... hmm... nem hinném. 

– Már mondtam, hogy nem maradok Rudbek! 
– Jó... megvárjuk, amíg így lesz. Ön saját maga mondta, hogy ma még nem kéri a felvéte-

lét. Rendben van, majd meglátjuk. De mi a másik ok, amiért idejött? Mit tud hozzátenni Baslim ez-
redes utolsó jelentéséhez? 

Thorby habozott. 
– Uram, Brisby ezredes, az én volt parancsnokom mondta, hogy pa... Baslim ezredes bebi-

zonyította, hogy kapcsolat létezik a rabszolga-kereskedők és néhány nagy terrai hajóépítő társaság 
között. 

– Ezt mondta volna? 
– Igen, uram. Utánanézhet Baslim ezredes jelentésében. 
– Nem szükséges. Folytassa! 
– Jó... Rudbek benne van? A Galactic Transport?
Smith fontolgatta. 
– Miért tőlem kérdezi, hogy az ön társasága bele van-e keveredve a rabszolga--

kereskedelembe? Ön ezt állítja? 
Thorby sóhajtott. 
– Van itt a közelben egy galaktikácska? 
– Lenn a hallban. 
– Használhatnám? 
– Miért ne! – A tiszt keresztülvezette egy magánfolyosón egy konferenciaterembe, amit egy 

csillagokkal pettyezett sztereó kivetítő uralt. Olyan hatalmas volt, amekkorát Thorby még sohasem 
látott. 

Néhány kérdést tett fel; ezt bonyolultabb volt kezelni. Ezután dolgozni kezdett. Az arcok 
feszülten ráncolódtak, ahogy Thorby színes fényekkel olyanra festette a galaktikácskát, mint saját 
irodájában. Nem magyarázott semmit, és a tisztek csendben várakoztak. Végül Thorby hátralépett. 

– Ez az egész, amit most tudok. 
– Vétett néhány hibát. – A marsall hozzátett néhány sárga fényt, néhány vöröset, majd fel-

tüntetett még féltucat eltűnt hajót. – De így is elég látványos dolog volt öntől, hogy mindezt emlé-
kezetből csinálta, és figyelemre méltó az ötletek láncolata. Úgy látom, alaposan elmélyedt ebben... 
talán mégis segít a személyes érdekeltség. – Hátralépett. – Jól van, Baslim, ön kérdezett valamit... 
Válaszolni is tudna rá? 

– Azt hiszem, a Galactic Transport belekeveredett ebbe! Nem mindenki, csak a kulcsembe-



rek. Hajókat szolgáltatnak a kalózoknak. És persze a javításban meg az üzemanyagfelvételben is 
közreműködhetnek. Talán pénzügyileg is. 

– Hm... 
– Fizikailag lehetséges ez? 
– Tudja, mit mondanának, ha megvádolná őket rabszolga-kereskedelemmel? 
– Nem magával a kereskedelemmel. Elvégre ezt én sem hiszem így. 
– Csak a kapcsolattal. Először azt mondanák, hogy sohasem hallottak semmilyen rabszol-

ga-kereskedelemről, vagy azt, hogy az egész csak sületlen pletyka. Majd azt mondanák, hogy ők 
csak hajókat adtak el, és mennyiben felelős a vaskereskedő, aki késeket ad el, ha egy férj elmetszi a 
felesége nyakát? 

– A két eset nem hasonlítható össze. 
– Ők nem foglalkoznának vele. Azt mondanák, nem szegtek meg semmiféle törvényt, és 

legfeljebb megállapítanák, hogy bárhol lehet rabszolgaság. Hogy várhatja el az emberektől, hogy 
olyasmivel foglalkozzanak, ami fényévekre távol van tőlük? És azt, hogy korrektek legyenek, ne is 
várjuk tőlük, hiszen sohasem voltak azok. Néhány mézesmázos, jól öltözött egyén még azt a kije-
lentést is meg fogja kockáztatni, hogy a rabszolgaság... amikor létezett... nem is volt olyan rossz, 
mivel a népesség egy része valóban boldogabb, ha nem kell a szabad emberek felelősségével ren-
delkeznie. Majd hozzáteszik, hogy ha nem ők adnának el hajókat, adna el valaki más... ez az üzlet. 

Thorby leírhatatlanul kicsi Thorbykra gondolt ott kinn a sötétben, akik kétségbeesetten kia-
bálnak a félelemtől és a magánytól a rabszolga-kereskedők bűzös raktáraiban... azokban a hajók-
ban, amit éppen az ő emberei gyárthatnak. 

– A korbácsütés sikamlós simogatássá változna a szemükben! 
– Bizonyára. De itt már eltöröltük a korbácsot. Néha csodálom, hogy bírtuk. – A kivetítőre 

pillantott. – Megyek, feljegyzem; ezt még több oldalról meg kell vizsgálnunk együtt. Köszönet, 
hogy eljött. Ha újabb ötletei lesznek, várjuk újra. 

Thorby érezte, hogy ajánlkozását a csoporthoz nem vették komolyan. 
– Uram... lenne még valami, amit megtehetnék. 
– Mi? 
– Mielőtt csatlakoznék... már ha megengedi... kimehetnék mint Rudbek of Rudbek, saját 

hajómon ellenőrizni ezeket a helyeket... a vöröseket, a mieinket. Talán mint főnök, kiáshatok olyan 
dolgokat, amikre egy titkos ügynöknek nem lenne lehetősége. 

– Talán. De tudja, hogy apja is ellenőrző körútra indult? És nem volt szerencséje. – Smith 
megvakarta az állat. – Eltűnéséről sohasem bírtunk számot adni. Amíg ön fel nem bukkant, termé-
szetesen szerencsétlenségre gondoltunk. Egy jacht, három utassal, nyolc fős legénységgel nem lát-
szik valami reményteljes zsákmánynak kalózok részére... és azok rendszerint tudják, mire mennek.

Thorby megrázkódott. 
– Azt akarja sugallni, hogy... 
– Nem akarok sugallni semmit. Azonban a főnökök más helyen is megégethetik ujjaikat, ha 

az alkalmazottaik körmére akarnak nézni. És az apja bizonyára ellenőrizni akart. 
– A rabszolga-kereskedelemmel kapcsolatban? 
– Nem hiszem. Csak szemlézni. Azon a területen. Most mennem kell. De majd nézzen be 

újra... vagy telefonáljon, és küldök valakit önért. 
– Smith marsall... Mi történik akkor, ha e beszélgetés egyes részeiről másnak is beszámo-

lok? 
– Hogy mi? Bármit mondhat, mindaddig, amíg nem hozza kapcsolatba a gárdával vagy az 

X-csoporttal. De az tény, hogy bizonyos dolgokat... – vállalt vont – úgysem fognak elhinni önnek. 
Ámbár ha az üzlettársainak beszél a gyanakvásáról, meglepő érzéseket ébreszthet fel a személyével 
szemben... ezen érzéseknek egy kis része őszinte és becsületes. De a többi? Bárcsak tudnám. 

Thorby olyan sokáig maradt el, hogy Leda egyszerre bosszankodott és majd' meghalt a kí-
váncsiságtól. Mégis visszafogta magát. Nemcsak azért, mert félt a lehallgatástól, de egy idősebb 
nagynénije, aki tiszteletét tette Rudbek of Rudbeknél, ott maradt éjszakára. Másnapig nem volt le-
hetőségük beszélni, amikor az azték relikviákat nézték meg a Május Ötödike Múzeumban. 

Thorby beszámolt arról, mit mondott Garsch, majd úgy érezte, többet is el kell mondania. 
– Meglátogattam az űrgárda főhadiszállását.
– Thor! 
– Nem fogok elszökni. De volt rá okom. A gárda az egyetlen szervezet, amely megpróbálja 



megállítani a rabszolga-kereskedelmet. Számos okom van rá, amiért nem soroztattam be magamat 
már most. – Felvázolta a,gyanúit Rudbekről. 

A lány elsápadt. 
– Thor, ez a legrettenetesebb elképzelés, amit valaha hallottam. Nem bírom elhinni. 
– Szeretném bebizonyítani, hogy nem igaz. De valaki építi azokat a hajókat, valaki karban-

tartja őket. A rabszolga-kereskedők nem mérnökök, hanem paraziták. 
– Még mindig nem tudom elhinni, hogy létezik olyan dolog, mint rabszolgaság. 
A fiú vállat vont. 
– Tíz korbácsütés bárkit meggyőz. 
– Thor! Csak nem azt akarod mondani, hogy téged korbácsoltak is? 
– Nem emlékszem rá konkrétan, de a forradások megmaradtak a hátamon. 
A lány egész úton hazáig nagyon csendes volt. 

Thorby az idős nagynéni társaságában utazott a Yukonhoz, aki valahogy elfoglalta magát, 
míg a fiú Garschsal találkozott. Garsch aláírnivaló papírokat adott a fiúnak, és két információt. 

– Az első akció Rudbekben lesz, mivel az volt a szülei igazi rezidenciája. A másik dolog, 
hogy beástam magam az újságirattárba. 

– Igen? 
– Rudbek nagyapja jókora alaptőkét adott magának születésekor. Benne volt a maga szüle-

téséről közreadott cikkekben. A Bourse Journal még a részvények sorszámát is feljegyezte. Ezek 
révén jókora ütést tudunk mérni rájuk... egy napon. Ebbe lehetőleg ne avasson be senkit! 

– Maga a doktor. 
– Nem akarom, hogy Rudbekben lakjon, amíg a hivatalnokok ki nem mondják a végső 

szót. Itt egy postafiók, amin elérhet engem... és persze telefonon keresztül is, ha van rá alkalom. És 
találjon ki egy módot számomra, én hogyan érhetném el önt. 

Thorbyt zavarba hozta a kívánság, mivel szinte állandóan testőrök vették körül. 
– Talán maga, vagy valaki más... egy fiatalember felhívhatná az unokahúgomat egy burkolt 

üzenettel. Gyakran hívják fel, és legtöbbjük fiatalember. Leda majd szól nekem, és akkor találok rá 
módot, hogy visszahívhassam. 

– Jó ötlet. A férfi azt fogja kérdezni a lánytól, tudja-e, hány nap van még karácsonyig. 
Rendben van?... A bíróságon látjuk egymást. – Garsch elvigyorodott. – Ez kezd egyre szórakozta-
tóbb lenni. És persze nagyon, nagyon költségessé a maga számára. Viszlát. 
 

22. fejezet 

– Kellemesen telik a vakáció? – mosolygott rá Jack bácsi. – Úgy menekültél előlünk, mint-
ha vadásznánk rád. Én a helyedben nem tennék ilyet. 

Thorby szerette volna megütni, de – bár az őrök elengedték a karjait, amikor belökték a 
szobába – a csuklóit szíjak tartották fogva. 

Jack bácsi abbahagyta a mosolygást, és Judge Bruderre pillantott. 
– Thor, te sohasem méltányoltad, hogy Judge és én apádért és a nagyapádért dolgoztunk. 

Természetesen mi tudjuk, mi a legjobb. De te ebben kételkedtél, és most megmutatjuk neked, ho-
gyan bánunk azokkal, akiknek nem tetszik a megfelelő bánásmód. Megtanítunk rá. Készen vagy, 
Judge? 

Judge Bruder kegyetlenül mosolygott, és egy korbácsot húzott elő a háta mögül. 
– Feszítsétek ki az asztalra! 

Thorby lélegzet után kapkodva ébredt fel. Hű, de pokoli volt! Körülnézett a szűk hotelszo-
bában, és megpróbálta kitalálni, hol van. 

Napokig a bolygó körül tett utazásokat. Kezdte megismerni a terrai szokásokat,, hogy ne 
vonja magára állandóan a figyelmet; ezenkívül új ID-kártyát is szerzett, egy pontosan olyat, mint az 
igazi, csak más néven. Nem volt nehéz hozzájutni. Úgy érezte, az alvilág mindenhol ugyanolyan, 
bárhol legyen is. 

Most már emlékezett – Dél-Amerikában van. 
Az ébresztő felberregett... Már éjfél, ideje távozni. Felöltözött, és bőröndjeire pillantott; 



tudta, hogy itt kell hagynia azokat. A hátsó lépcsőn sietett le, és kisurrant a mellékbejáraton. 

Lizzie néni nem szerette a Yukon hidegét, és már csomagolt. Valaki felhívta Ledát, és fi-
gyelmeztette, hogy már alig maradt bevásárlásra alkalmas nap karácsonyig, így hát utaztak. Uráni-
um Cityben Thorby visszahívta telefonon az. ügyvédet. Garsch vigyorgott. 

– Találkozunk a bíróságon Rudbekben... és ügyében. Negyedik kerület, január negyedikén 
reggel 9.59-kor. Most teljesen tűnjön el a szem elől!

Így hát San Franciscóban Leda és Thorby összevesztek Lizzie néni jelenlétében. Leda Niz-
zába akart menni, Thorby ragaszkodott Ausztráliához. A fiú mérgesen mondta. 

– Tartsd meg a légikocsidat! Majd elmegyek magam! – Kirohant, és jegyet váltott Great 
Sidney felé. 

Egy meglehetősen ócska mosdótrükkőt használva átöltözött, majd addig szállt át egyik 
metróról a másikra, míg meg nem győződött arról, hogy testőrei lemaradtak. Aztán megszámolta 
azt a készpénzt, amit Leda csúsztatott oda neki titokban, míg a nyilvánosság előtt veszekedtek. 
Majdnem kétezer dollár volt. A lány még hozzátette, hogy sajnálja, amiért nem adhat többet, de 
nem gondolt arra, hogy szüksége lehet készpénzre. 

Amikor újra Észak-Amerika területén járt, Thorby megszámolta, mennyit költött Leda pén-
zéből, és úgy találta, hogy remekül beosztotta; az időt is. Mire ment el? 

Fényképészek és,riporterek tették kellemetlenné az útját Rudbek Cityben; a hely hemzse-
gett tőlük. De ő keresztültőrt rajtuk, és 9.58-kor találkozott Garschhal a tárgyalóteremben. Az idős 
ember biccentett. 

– Üljön le... azonnal kezdődik. 
Egy bíró érkezett, és egy hivatalnok el kántálta az igazság ősi ígéretét. 
– ...Lépjetek közelebb és meghallgattattok!
Garsch megjegyezte. 
– Ezt a bírót Bruder zsinóron rángatja. 
– Mi? Akkor semmi esélyünk sincs? 
– Maga nem azért fizet engem, hogy nyugtalanítsam. Bármelyik bíró jó bíró, ha tudja, hogy 

ellenőrzik. Nézzen hátra! 
A teremben annyian tolongtak, hogy egy átlagos polgárnak állóhely is alig jutott. 
– Azt mondtam, jó munkát végzek, íme. – Garsch az első sor felé intett a hüvelykjével. – 

Az a hatalmas orrú, lomha ember ott... nagykövet a Proximáról. Az a vén tolvaj meg mellette az 
Igazságügyi Bizottság elnöke. És így tovább... – A fiú fellélegzett. 

Thorby nem látta Jack bácsit, csak Bruder ült ott a másik asztalnál – nem nézett Thorby fe-
lé. Thorby Ledát sem látta, és ez nagy magányosság érzetét keltette benne. De Garsch befejezte a 
megnyitó formaságokat, és visszaülve odasúgta. 

– Van egy üzenetem. A fiatal hölgy üzeni, hogy jó szerencsét kíván! 
Thorby tanúvallomást tett, válaszolnia kellett az azt követő kérdésekre, meghallgatták el-

számolási kifogásait, majd figyelmeztették a bíróság részéről, hogy csak az igazat mondja. Míg az 
esküt letette, felismerte az első sorban a Hegemonikus Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott főügyé-
szét, aki egyszer Rudbekben ebédelt. 

Utána nem tudott figyelni semmire; mély transzban adott tanúvallomást, hipnoterápistáktól 
körülvéve. 

Ámbár minden pontot részletesen megtárgyaltak, csak egyszer lehetett felmordulásokat 
hallani. A bíró elfogadott egy ellenvetést Brudertől, amikor nem lett volna joga rá, és erre a hitet-
lenkedés vihogása futott végig a termen, valaki a combját csapkodta. A bíró elvörösödött. 

– Rendet! Azonnal kiüríteni a termet! 
A parancs teljesítése elkezdődött a riporterek protestálásai ellenére. Azonban az első két 

sorban ülők nem mozdultak, és a bírót vizsgálgatták. A Vega Népszövetség nagykövete a titkára 
felé hajolt, és valamit suttogott. 

A bíró a torkát köszörülte. 
– ...amíg ez a helytelen viselkedés meg nem szűnik! A bíróság nem tűri a rendbontást! 
Végül mégsem ürítették ki a termet, és Thorby meglepődött a befejezésen. 
– ...emiatt meggyőzően feltételezhető, hogy Creighton Bradley Rudbek és Martha Bradley 

Rudbek mindketten meghaltak, halálukat egy mindennapos szerencsétlenségben lelték. Lelkük bé-
kében nyugodhat, így legyen bejegyezve! – A bíróságon végigrobajlott az elnöki kalapács ütése. – 
Ha a végrendelkezéseik máshogy szólnak, amennyiben vannak végrendelkezéseik, adják őket elő! 



Thorby részvényeiről szó sem esett. Thorby egy átvételi elismervényt írt alá a bírósági iga-
zoláshoz. Sem Weemsby, sem Bruder nem volt jelen. 

Thorby, akárcsak Garsch, mély lélegzetet vett, és kisétált a híróságról. 
– Alig bírom elhinni, hogy győztünk! 
– Ne gyerekeskedjen! – vigyorgott Garsch. – Mindössze pontozással győztünk az első me-

netben. Mostantól lesz igazán költséges az ügy. 
Thorby ellátottá a száját. Rudbek-testőrök érkeztek, és keresztül törtek velük a tömegen. 

Garsch nem túlzott. Weemsby és Bruder keményen tartották magukat. A Rudbek és Társá-
ért még folytatták a küzdelmet. Thorby sohasem látta szülei meghatalmazását, pedig kíváncsi lett 
volna, mi az eltérés aközött, amit Bruder készített elő számára, és a szülei meghatalmazása között. 

Amikor a bírósági határozat kijött, hogy elő kell adniuk, Bruder közölte, hogy már régen 
megsemmisítették őket, egy rutineljárásban, mivel az adatok megőrzési határideje lejárt. Inkább 
vállalta a megrovó ítéletet. 

Ezalatt álltak az ügyek is. Weemsby nem szavazhatott Martha és Creighton Rudbek részvé-
nyeivel, de Thorby sem tehette; a részvényeket felfüggesztették, amíg mindenre fény nem derül. 

Időközben Bruder és Weemsby a Rudbek és Társa irodáiban maradtak igazgatói hatáskör-
ben. Thorbynak még csak belépnie sem volt szabad az épületbe, saját irodájáról nem is beszélve. 

Weemsby sem ment vissza a Rudbek birtokra, a holmijait elhozatta onnan. A fiú Garscht 
szállásolta el Weemsby apartmanjába. Az öregember gyakran aludt ott, mivel nagyon sok megbe-
szélést tartottak. 

Egyszer Garsch elmondta, hogy kilencvenhat beadvány indult miatta vagy ellene, a birtoka 
ügyeinek megszerzésével kapcsolatban. Igaz, hogy Thorby az elsődleges örökös, de rajta kívül több 
rokon is van, aki számos kisebb hagyatékra tarthat igényt, ha a végrendelkezések megsemmisültek. 
Újra felvetődött a „valóban halottak?" kérdése, és újra felmelegítették a „valóban szerencsétlenség? 
"-et is. Sőt még Thorby azonosságát is megkérdőjelezték. Ezekben a támadásokban sem Bruder, 
sem Weemsby neve nem mutatkozott, mindig valamelyik rokon vagy részvényes jelentkezett felpe-
resként. Thorby kénytelen volt arra következtetni, hogy Jack bácsi sok mindenkit tart a markában. 

Az egyetlen cselekedet, ami valóban megbántotta, az a Bradley nagyszülőktől származott. 
Azt kérték, hogy helyeztesse a bíróság a fiút gyámság alá, mivel a vagyon kezelésére illetéktelen. 
Az nyilvánvalóan elismert tény, hogy számára új a terrai élet, de ezen kívül a gárdából még egy or-
vosi megjegyzést is felhoztak indokul: „potenciálisan emocionális, és nem vonható teljes felelős-
ségre stressz alatt elkövetett tetteiért". A megjegyzést egykor a jószándékú Dr. Krishnamurti írta a 
kartonjára. 

Garsch zajos nyilvánosság előtt vizsgáltatta meg a fiút egy pszichológussal a hegemonikus 
gyűlés Titkári Hivatala előtt. Thorby épelméjűnek találtatott. Ezután egy részvényes pere követke-
zett, aki úgy vélte, hogy Thorby szakmailag nem megfelelő, hogy vezesse a Rudbek és Társa ügye-
it, a magán és a közös érdekeltségeket. 

Thorby csak préselődött ezek között a manőverek között, és úgy találta, a gazdagság renge-
teg pénzbe kerül. A Rudbek birtok egyre inkább eladósodott, de ő nem volt képes hozzájutni saját 
jogos jövedelméhez, ami mindent megoldott volna. S hiába folytatta a küzdelmet Weemsbyvel és 
Bruderrel, győzelmei ellenére egy lépéssel sem jutott előbbre. 

De végre egy kimerítő idő elteltével a bíróság odaítélte Thorbynak szülei részvényeit, míg 
a birtok ügye rendbe nem jön. 

Thorby összehívta a részvényesek közgyűlését, ahogy az alapszabályzatban meg volt írva – 
tisztségviselőket választani. 

A gyűlés a Rudbek irodaház előadótermében zajlott, a legtöbb részvényes maga jött a Ter-
rára, vagy a megbízottjait küldte. Még Leda is betoppant az utolsó percekben, és vidáman kiáltotta. 

– Hello, mindenkinek! – Mostohaapjához fordult. – Apa, megkaptam az értesítést, és ügy 
éreztem, látnom kell a mulatságot... így beszálltam a légikocsiba, és ideugrottam. Nem veszítettem 
még semmit, ugye? 

Futólag pillantott Thorbyra, aki az emelvényen ült a hivatalnokok között. Thorby meg-
könnyebbült, és megsértődött; azóta nem látta a lányt, amióta San Franciscóban elváltak. Tudta, 
hogy a lány Rudbek Cityben időzik, de Garsch megtiltotta, hogy érintkezzen vele. 

– A férfiak elég bolondok ahhoz, hogy egy olyan nő után fussanak, aki egyértelműen ki-
nyilvánította, hogy nem akarja látni. így csupán emlékeztette magát, hogy vissza kell fizetnie a 



lánytól kapott kölcsönt... kamatosan, amint lehetséges. 
Weemsby vezette be az ülést. Közzé tette, hogy a gyűlés azért jött össze, hogy tisztségvise-

lőket válasszanak. 
– Percek múlva a régi dolgok megváltoznak! Válasszuk meg először az elnököt! – Arcán 

diadalmas mosoly ült. 
Ez a mosoly aggasztotta Thorbyt. A részvények, amelyek fölött ő rendelkezik (a sajátja és 

szüleié), a részvények 45%-át sem tette ki. Még legalább 6%-rá lenne szüksége, hogy a döntő öt-
venegy százalék az övé legyen. Számolt a neve tekintélyével, de ez nem látszott biztosnak. Azzal 
biztatta magát, hogy Weemsbynek háromszor annyi bizonytalan szavazatra van szüksége. De mi 
van akkor, ha azok Weemsby bérencei, és rá szavaznak? 

Thorby felállt, és a javasolta magát a tisztségre, s javaslatát saját részvényeivel támogatta. 
– Thor Rudbek of Rudbek! 
Aztán újabb javaslatok hangzottak el, majd még újabbak, s Weemsby is ajánlkozott. Utána 

nem volt más ajánlat, és csak ők ketten voltak komoly esélyesek. 
– Az elnöki posztra szavazunk – énekelte Weemsby. – Jelentsék be a szavazataikat a saját 

részvényeik és a megbízóik nevében.! A közjegyzők ellenőrzik a sorszámokat a Nagy Jegyzékből. 
Thor Rudbek of Rudbek. 

Thorby a teljes 45%-ával önmagára szavazott, majd nagy fáradtságot érezve leült. Aztán 
előkapott egy zsebszámológépet. Mivel több mint 94 000 szavazó részvény van, nem bízott abban, 
hogy az egészet fejben bírja tartani. A titkár olvasta a névsort, és a közjegyző monoton hangon el-
lenőrizte a sorszámokat a jegyzékben. Thorbynak még 5657 szavazatot kell szereznie ahhoz, hogy 
győzzön. 

Lassan kezdte megszeretni a szükséges szavazatokat, többnyire a megbízottaktól... 
232...906...1917... 

Weemsby azonban egyre több szavazatot szerzett. A legtöbb részvényes rá voksolt. 
Ahogy a nevek egymást követték, és a Thorbyra adott véletlen szavazatok,nem mutatkoz-

tak, kénytelen volt arra következtetni, hogy Weemsbynek rengeteg megbízottja lehetett. Valame-
lyest azonban mégis növekedtek a szavazatok Rudbek of Rudbekre is... 2205...3036...4309... és itt 
megakadt. Már az utolsó néhány név szavazott. 

Garsch hajolt felé. 
– Már csak az a kedves páros van hátra. 
– Tudom. – Thorby kiszámolta a számológépén, és dühös volt. Weemsby fog győzni! 
Ezt nyilván Weemsby is pontosan tudta, mert diadalmas hangon olvasta az utolsó neveket. 
– A tiszteletre méltó Judge Bruder! 
Bruder minden részvényével Weemsbyre szavazott. 
– Elnökünk tehát Jack Weemsby!
Weemsby felállt, és boldogan nézett körül. 
– Engem is megillet a szavazás joga. Ám nagyon köszönöm, hogy megadták nekem a bi-

zalmat, és újra elnök lettem... – Thorby nem figyelt, a kalapjáért nyúlt. 
– Az egyeztetés tehát teljes, mindenki szavazott. Ezek alapján bejegyzem a... 
– Nem! – Leda ugrott talpra. – Én kimaradtam! Ez az első közgyűlésem, szavazni akarok! 
Mostohaapja sietve mondta. 
– Rendben van, Leda, ne szakíts félbe! – A közjegyzőkhöz fordult. – Ez nem befolyásolja 

az eredményt. 
– De befolyásolja! 1880 szavazatot Thorra, Rudbek of Rudbekre adok! 
Weemsby rámeredt. 
– Leda Weemsby! 
A lány metszőn vágott vissza. 
– A nevem Leda Rudbek! 
– Nem érvényes! – kiabálta Bruder. – A szavazatok bejegyzése megtörtént, és... 
– Hülyeség! – kiáltotta Leda. – Jelen vagyok, tehát jogom van szavazni! A korábbi megbí-

zásom nem érvényes... egy közjegyzőirodában ezt írásba is fektettem, és a társaság legfelső irodájá-
nak címezve fel is adtam. Tíz perccel a gyűlés megkezdése előtt ezt lenn jegyzőkönyvbe is vétet-
tem. Ha nem hisz nekem, Judge, üzenjen le, kérdezze meg! De minek?... Személyesen jelen va-
gyok, érzékelheti elég jól. – Elfordult, és Thorbyra mosolygott. 

Thorby megpróbált visszamosolyogni, majd ádázul odasúgta Garschnak. 
– Erről miért nem szólt? 



– Hogy a „Becsületes Jack" kitalálja, miről van szó, és kölcsön kérjen, vagy még több rész-
vényt vásárolhasson? Hogy győzhessen? A lány hagyta, hadd higgye boldognak magát, csak ahogy 
én tanácsoltam neki. Tökéletes lány, Thorby. Jól jár vele. 

Öt perc mülva Thorby sápadtan, reszketve felegyenesedett, és felemelte az elnöki kalapá-
csot, amit Weemsby ejtett le az imént. A tömeg felé fordult. 

– Most megválasztjuk a maradék tisztségeket! 
A jelölőlista, ami Garsch és Thorby javaslata alapján állt össze, helyeslést váltott ki – egy 

megtoldással: Ledával. A lány újra felpattant. 
– Ó, nem! Ne toljanak ki velem! 
– A közbeszólás nem érvényes. Ön vállalta a szavazással járó felelősséget, most már fogad-

ja el a posztot! 
A lány kinyitotta a száját, becsukta, majd leült. Amikor a jegyző bejegyezte a végered-

ményt, Thorby Weemsbyhez fordult. 
– Ugye, még te vagy a vezérigazgató? 
– Én. 
– Ki vagy rúgva. Nem léphetsz többé az irodába! Csak fogd a kalapod, és menj! 
Bruder felugrott. Thorby az ő sorsáról is döntött. 
– Maga is! Felügyelők, kísérjék ki őket az épületből!

 

23. fejezet 

Thorby rosszkedvűen nézte a magas papírhalmazt, amelyek mindegyikén nagy betűkkel az 
állt, hogy „SÜRGŐS!". Felemelt egyet, olvasni kezdte, majd letette, és megszólalt. 

– Dolores, kapcsold be a szobámba a telefont, aztán menj haza! 
– Még maradhatok, uram. 
– Azt mondtam, menj haza! Hogyan szerzel magadnak férjet ilyen csúnya vörös karikákkal 

a szemed alatt? 
– Igen, uram. – A lány átkapcsolta a vezérlést. – Jó éjszakát, uram! 
– Jó éjszakát! 
Jó lány ez. Hűséges. Legalábbis remélte. 
Thorby nem söpörhette ki az összes régi alkalmazottat, az adminisztráció folytatódott. A 

készülékbe lepötyögött egy számot. 
Egy hang szólalt meg. Arc nem jelentkezett. 
– Hetes Haderő. 
– „Prométheusz" – válaszolta Thorby. – Hívókulcs: 915-ös. 
– A Haderő vonalban.
– Titkosítva! – értett egyet Thorby. „Smith" marsall arca vált láthatóvá. 
– Üdv, Thor! 
– Jake, sajnos, újra el kell napolnom az ehavi megbeszélést. Nem szívesen teszem... de ha 

látná az íróasztalomat! 
– Senki sem várja el magától, hogy minden idejét a csoport problémáinak szentelje. 
– Isten verje meg! Azt terveztem, hogy rendet csinálok, jó embereket szerzek ide, aztán fo-

gom a kalapom, és belépek a gárdába. De ez nem megy olyan gyorsan. Nem olyan egyszerű! 
– Thor, csak a lelkiismeretlen tisztek engednek meg maguknak lazítást, amíg nincs rend a 

fedélzeten. 
– Jó... minden rendben. Nem bírom ki a következő konferenciáig. Kapok néhány percet? 
– Nyögje ki! – egyezett bele Smith. 
– Arra a fiúra gondolok, aki sündisznóra vadászott. Ismeri a mesét? 
– „Senki sem^eszik sündisznót." 
– Pontosan. Ámbár nekem látnom kellett ezt az állatot, hogy megértsem a tanulságot. Ha a 

kereskedők nyelvére akarnám lefordítani, azt mondanám: ha egy üzletet meg akarunk szüntetni, 
meg kell fosztani a hasznától. És a rabszolga-kereskedelem... üzlet; el kell pusztítani a kalózokat a 
vörös területen. Tüskékkel kell ellátni az áldozatokat. 

– Már amennyiben lennének tüskéink – értett egyet közönyösen az X-csoport vezetője. – 
Van valami ötlete új fegyverekre? 



– Nekem? Mit gondol, mi vagyok én? Egy zseni? De azt hiszem, találtam egy embert. A 
neve Joel de la Croix. Ő tisztában van a legfrissebb dolgokkal is, amit a massachusettsi műegyetem 
valaha is kidolgozott. Elmeséltem neki, milyen fegyvert használtam tűzvezérlőként a Sisun, és ő 
ösztökélés nélkül több ragyogó ötlettel is előállt. Azt mondta: „Thor, ez nevetséges, hogy egy hajót 
el lehet pusztítani egy jelentéktelen bénítósugárral, amikor elegendő energiája van a belsejében ah-
hoz, hogy megsemmisítsen egy csillagot." 

– Egy nagyon kicsi csillagot. De nagyjából egyetértek. 
– Bedugtam Joelt az egyik... Havermeyer Laboratóriumunkba Torontóban. És amint maguk 

jóváhagyják, küldök neki egy vagon pénzt, és szabad kezet kap. Mindenben segíteni fogom, amit a 
kalózok taktikájáról tudok. 

– Szüksége lesz egy szakcsoportra. Ez nem akármilyen feladat. 
– Tisztában vagyok vele. És tölcsérrel fogom önteni magának a neveket, ahogy csak tu-

dom. A Sündisznó Projekt annyi pénzt és annyi embert kap, amennyit csak kér. De, Jake, hogy tud-
nám ezeket a berendezéseket eladni a gárdának is? 

– Mi? 
– Én állítólag egy üzletet vezetek. Ha szériában kezdem gyártani ezt a találmányt, és nem 

tudom eladni, csődbe jutok. Úgy fogom a Sündisznó Projektbe önteni a pénzt, mint a vizet... da 
meg kell indokolnom a részvényeseknek és az igazgatóknak. Ha mi kirukkolunk egy új típussal, el 
tudok adni néhány száz darabot a szabadkereskedőknek, néhányat a mi cégeinknek... de mutatnom 
kell egy potenciálisan tág piacot igazolásként a költségekre. Mennyit tudna a gárda használni? 

– Thor, fölöslegesen nyugtalankodik. Még ha nem szuperfegyverrel jön elő... akkor is min-
den felfedezés kifizetődik. A részvényesei nem fognak csődbejutni. 

– Nem aggódom fölöslegesen! Ezt a munkát csak szavazatokkal tudom megszerezni. Egy 
rendkívüli részvényes közgyűlés kirúghat, akár már holnap is. Az biztos, hogy minden felfedezés 
kifizetődik, de nem biztos, hogy gyorsan. Maga nem gondol arra, hogy vannak bizonyos emberek, 
akik azt szeretnék, hogy minél több hitelt vegyek fel, és minél előbb csődöt jelentsek... Tehát 
ésszerű indoklást kell szereznem! Kellene egy szerződés is. 

– Miféle szerződés? 
– A gárda felvevőpiacáról. Kellene egy alezredes is, aki a fiaim körmére nézne, és meg-

mondaná nekik, mit tegyenek. Vagy jobb lenne szabad kezet adni nekik? 
– Hm,., igen. Azt hiszem, tudok szerezni egy megbízólevelet. Megpróbáljuk olyan magasra 

feltornászni a számokat, amilyen magasra csak lehetséges. Beszélni fogok a hadseregtábomokkal. 
Pillanatnyilag a Holdon tartózkodik, és nekem nincs időm a Holdra menni ezen a héten. Várnia kell 
néhány napot. 

– Nem várhatok. Elhiszem, hogy úgy lesz, ahogy mondja. Jake, felgöngyölítem ezeket az 
ügyeket, és abbahagyom ezt az őrült munkát... ha magának nincs rám szüksége a csoportban, majd 
újra tüzér leszek. 

– Jó. Jöjjön be holnap délután! Felveszem a csoportba... és olyan megkülönböztetett szol-
gálatot kap parancsba, aminek nem fog örülni. Jobb, ha nyugton marad, és nem próbálkozik a gár-
dával! 

Thorby álla leesett. 
– Jake! Ezt nem teheti velem! 
– De bizony megtenném, ha maga elég ostoba lenne hozzá, hogy más parancsai alá helyez-

né magát, Rudbek! 
– De... – Thorby elhallgatott. Nem vitatkozott tovább. 
– Van még valami? – kérdezte Smith. 
– Nem hiszem. 
– Holnap első dolgom lesz, hogy ellenőrzőm azt a de la Croix-t. Viszlát! 
Thorby kikapcsolta a készüléket; rosszabb kedve volt, mint általában. Nem a marsall sze-

mélyes fenyegetése miatt, és mégcsak nem is a lelkiismerete háborgott, hogy más emberek pénzét 
költi egy olyan projektre, melynek csak egy csekély esélye van a sikerre. A legnagyobb gondja az 
volt, hogy amibe belekezdett, sokkal bonyolultabbnak bizonyult, mint képzelte. 

Újra felemelt egy dossziét, de bele sem olvasva letette. Bepötyögte a gépbe a Rudbek bir-
tok számát. 

Leda jelent meg a képernyőn. 
– Ismét később megyek haza. Sajnálom. 
– Jó. Akkor kicsit később lesz a vacsora. A vendégek jól érzik magukat, és szendvicseket 



tálaltam fel a konyhában. 
Thorby a fejét rázta. 
– Terítsetek nyugodtan. Én itt eszek. És lehet, hogy itt is alszom. 
– Ha alszol egyáltalán – sóhajtott a lány. – Nézd, ostoba kedvesem, bújj az ágyba minél 

előbb, és ne kelj fel hat előtt! Ígéred? 
– Oké. Ha lehetséges. 
– Jobban jársz, ha „lehetséges lesz", különben meggyűlnek velem a gondjaid. Viszlát. 
A fiú nem vett fel több aktát, csupán gondolatokba merülve ült. Kedves lány ez a Leda... 

még az üzletben is megpróbált segíteni, míg ki nem derült, hogy az neki egyáltalán nem erős olda-
la. De a lány egy ragyogó pont a homályban; mindig fellelkesítette Thorbyt. Ha nem lenne nyilván-
valóan tisztességtelen dolog egy gárdistának megnősülni... De ő nem lehet ilyen tisztességtelen Le-
dához, és semmi oka azt gondolni, hogy a lány bármit is akarna tőle. így is elég becstelennek tartot-
ta magát, amiért rendszerint az utolsó pillanatban jelentette be, hogy nem ér haza a partira. Pedig a 
lánnyal jól lehetne szórakozni. 

Minden olyan egyszerűnek látszott a Sargon környéki szektor kifüstölésével kapcsolatban. 
Ám minél több visszaélésre jött rá, annál több tennivalója akadt. Az adók... az adóhelyzet hihetetle-
nül összekuszálódott, és mindig akadt vele probléma. – A Vega csoport terjeszkedési programot 
sürget... de hogyan dönthetne, míg oda nem utazik körülnézni? És ha ezt megteszi, akkor tud majd 
dönteni? És hogy lenne erre ideje? 

Mulatságos, hogy az az ember, aki ezer csillaghajó fölött rendelkezik, annyi időt sem bír 
szerezni, hogy megtekintsen egyet közülük. Talán egy vagy két év múlva... 

Rendszerint nem volt ideje papi munkájával foglalkozni. Igaz, épp eleget segített. Engedé-
lyezte, hogy az X-csoport hozzáférhessen a Rudbek-irattárhoz, több száz képhez, amelyekből Jake 
nagyon sok hajót tudott azonosítani, melyet megsemmisítettek a rabszolga-kereskedők elleni harc-
ban. Arról, hogy ezek a hajók rabszolga-kereskedő hajók voltak, az itteni irodában senki sem tu-
dott. 

Vagy mégis? Egyszer úgy vélte, hogy Weemsbynek és Brudernek tudomása lehetett a bűn-
ről, aztán elvetette a gyanúját... Az összes aktából, amit átnézett, csak a törvényes üzlet derült ki... 
bár néhányszor nem tiszta emberekkel. De ki tudta, hogy azok az emberek nem tiszták? 

Kinyitott egy fiókot, és egy aktát húzott elő, amin nem volt sürgető felirat, de csak azért, 
mert azt sohasem adta ki a kezéből. Érezte, hogy az a legsürgősebb dolog Rudbekben, sőt talán az 
egész galaxisban – minden bizonnyal sürgősebb, mint a Sündisznó Projekt – mivel ez a bizonyos 
anyag meg tudja nyomorítani, de legalábbis meggátolni a rabszolga-kereskedést, míg a Sündisznó 
legfeljebb hosszú távon ér valamit. De csak lassan halad vele... túl sok tennivaló van még. 

Mindig túl sok. Nagymama szokta mondani, hogy sohase vegyél több tojást, mint ami bele-
fér a kosaradba. Vajon honnan vette ezt a hasonlatot?... A Szabad Nép sohasem vásárolt tojást. Neki 
van mindkettő: rengeteg kosara és rengeteg tojása. És újabb kosarakat kap mindennap. 

Kínos helyzetben mindig azt kérdezte magától, „Mit tenne papi?" Akárcsak Brisby ezredes 
frázisa: „Én csak azt kérdezem magamtól, mit tenne ekkor Baslim ezredes?" Ez segített, különösen 
amikor az ügyvédje a szülei részvényeivel kapcsolatban figyelmeztette, hogy nincs ember, aki egy 
dolgot önmaga bírna egyedül. „Ezzel a vagyonnal egyedül úgysem boldogul. Az érdeke nem enge-
di, hogy semmibe vegye a részvényeseit, az alkalmazottait vagy a nyilvánosságot". 

Thorby ezt a figyelmeztetést megtárgyalta „papi"-val, mielőtt elhatározta, hogy nem állítja 
le a Sündisznót. 

Az ügyvédnek igaza lett. Első szándéka az volt, hogy beszüntet minden Rudbek tevékeny-
séget abban a szektorban, ezzel mérve csapást a rabszolga-kereskedelemre. Azonban ezt mégsem 
tehette meg. Nem árthat becsületes emberek ezreinek, millióinak azzal, hogy a valódi bűnösökön üt 
egyet. Ez józanabb beavatkozást igényelt. 

Most ennek a lehetőségét tanulmányozta. A jelöletlen dossziét nézegette. 
Garsch dugta be a fejét. 
– Még mindig korbáccsal hajtod magad? Mi ez a rohanás, fiú? 
– Jim, hol találok tíz becsületes embert? 
– Mi?! Diogenész megelégedett volna azzal is, ha egyet talál. 
– Tudod, mire gondolok... tíz becsületes emberre, akik a képesítésük szerint Rudbek boly-

góközi igazgatói felett állnának... – Thorby magában tette hozzá: És megfelelnek az X-csoportnak. 
– Egyet mondhatok. 
– Tudsz valami más megoldást? Mindegyik igazgatómat le fogom váltani abban a fertőzött 



szektorban, és megbízható embereket küldök helyettük... nem rúgjuk ki őket, de más munkát kap-
nak. Az új emberekben megbízhatunk, és mindegyiket megtanítjuk rá, hogyan működik a rabszol-
ga-kereskedelem, és hogy mire kell figyelniük. 

Garsch vállat vont. 
– Ez a legjobb, amit tenni tudunk. De tégy le róla, hogy egy falatra sikerül; nem találunk 

annyi megfelelő embert egyszerre. Most figyelj fiú, nem ma este kell megoldást találnod, nem szá-
mít, meddig bámulod ezeket a neveket. Mire ilyen öreg leszel, mint én, rá fogsz jönni, hogy nem 
vagy képes mindent egyszerre megcsinálni... feltéve, ha addig bele nem pusztulsz a sok munkába. 
Akárhogy is, egyszer majd meghalsz, és valaki folytatni fogja a munkádat. Gondolj arra az ember-
re, aki nekifogott megszámolni a csillagokat. Bármilyen gyorsan számolt is, mindig gyulladt ki új 
csillag, így csak vaktában hadonászott, ahogyan te. 

– Jim, miért akarsz eltántorítani? Nem láttam még, hogy te otthagytad volna a munkád, 
mint mások. 

– Mert én egy vén hülye vagyok! Kezet nyújtok neked. Azt hiszem, én is szívesen rajtaüt-
nék egy ilyen mocskos üzelmen, mint a rabszolga-kereskedés, de én csak így tudok ellene tenni... 
öreg vagyok és kövér ahhoz, hogy bármi más utat válasszak. 

Thorby bólintott. 
– Én is így gondoltam. Számomra van más út is... csak most kissé zavaros. Olyan elfoglalt 

vagyok, hogy nincs időm arra, amit tennem kellene... és sohasem volt lehetőségem arra, hogy azt 
tegyem, amit szeretnék. 

– Fiam, ez az általános. Ha nem teszed, amit tenned kell, nincs értelme élni. De most élni 
kell. Holnap új nap kezdődik... de most gyere, sétáljunk egyet, faljunk be egy szendvicset, és néze-
gessük meg a szép lányokat. 

– Én már lemondtam a vacsoráról. 
– Nem, nem úgy van. Még egy acélhajónak is időt kell szakítani az üzemanyagfelvételre. 

Gyerünk hát! 
Thorby a papírhalomra nézett. 
– Oké. 
Az öreg ügyvéd a szendvicsét majszolta, itta a sörét, és az ártatlan öröm mosolyával figyel-

te a csinos lányokat. Csinos lányokkal vették körül őket; Rudbek City showbusinese magas fizetés-
sel vonzotta a szépségeket. 

Thorby oda sem figyelte rájuk. Tűnődött. 
Senki sem térhet ki a kötelességei elől. Sem a kapitány, sem a főtiszt. Nem tudta, hogy ha 

ezen az úton halad, kapcsolatban marad-e papi csoportjával. De Jim jól mondta: innen is lehet a 
mocskos üzelmek ellen harcolni. 

Még akkor is, ha nem szereti a harcnak ezt a módját. Brisby ezredes mondta egyszer papi-
ról: „Az szereti igazán a szabadságot, aki hajlandó lemondani a saját szabadságáról... hajlandó kol-
dussá... vagy rabszolgává válni... hogy a szabadság létezhessen". 

Igen, papi, de nem tudom, hogyan csináljam? Csinálom... megpróbálom, de csak tapogató-
zom. Nincs hozzá tehetségem. 

Papi válaszolt: 
Hülyeség! Bármit meg tudsz tanulni, ha nagyon akarod. Akkor is megtanulod, ha nekem 

kell belevernem az ostoba fejedbe! 
Valahol papi mögött nagymama egyetértően bólogatott, és szigorúan nézett rá. Thorby 

visszabiccentett feléjük. 
– Igen, nagymama, igen papi. Megpróbálom. 
– Próbálni nem elég. Tenni kell! 
– Úgy lesz, papi. 
– Most edd a vacsorádat. 
Thorby engedelmesen nyúlt a kanaláért, majd észrevette, hogy szendvics van előtte, a tá-

nyér leves helyett. Garsch észrevette a tűnődését. 
– Min morfondírozol? 
– Semmi, csak a gondolataimat rendezem. 
– Pihentesd a gondolataidat, és használd inkább a szemedet! Mindennek megvan a maga 

helye és ideje. 
– Igazad van, Jim. 
Jó éjszakát, fiam, suttogta az öreg koldus. Szép álmokat... és sok szerencsét!


