
– Viszlát, Mr. Royce! Jó utat! – mondta Darrell, azzal belelökte a hullát a folyóba. 

Az alászorult levegőtől úgy felfúvódott Royce testén felfúvódott az átnedvesedő 

halványkék ing, akár egy buborék, majd a tetem a víz színén lebegett egy darabig, majd szép 

lassan alámerült. Ez alapjánHoltában együttműködőbbnek bizonyult holtában, mint éltében. 

Pár kilométerrel lejjebb ez a folyószakasz beletorkollik az Amazonasba, de ha el is jut odáig a 

sodrással, a test, már nem lesz felismerhető.

Nem mintha egyébként egyszerű dolga lenne annak, aki azonosítani akarja. Ezek az erdők 

mindig is tele voltak névtelen orvvadászokkal, meg azokkalültetvényesekkel, akik pálmákat 

próbáltak pálmaültetvényeket telepíteni az őserdő titkon leégetett részeire. Értük kevesen 

hullatnak könnyeket. Mire meg rájönnek, hogy a tetem a világ másik feléről került ide, már 

úgysem fog számítani senkinekmindegy lesz. A helyi törzsek nem fognak egy kósza hullával 

foglalkozni. Valószínűleg ennél akad ennél nagyobb problémájuk is.

Mr. Royce egyébként sem örvendhetett túl nagy népszerűségnek. Több ellenséget szerzett 

életében, mint barátot, családja nem volt, és a beosztottjai sem valószínű, hogy hiányolnák. 

Darrell ennél többet nem tudott a magánéletéről, de és nem is volt szükségeskellett tudnia. 

Nem az ő dolga. El kellett tennie láb alól az útból. Ennyi volt a feladatdolga.

Megindult a víz mentén, folyásirányba mentén. A magas fákon, a sűrű koronája lombok 

között élesen kurjongattakrikácsoltak a korán kelő madarak. A parttól pár méterre meglátott 

egy kidőlt fát, melyet vastagon belepve mohávalaréteg lepett el, és épp alkalmasnak tűnt 

arrará, hogy egy percre megpihenjen és ellássa a sebét. Odabaktatott, átgázolva Átvágott a 

parti omladozó fövenyeén, majd lehuppantleült, arccalát a folyó torkolata feléának irányába 

fordítva. 

Épp kelt fel a nap. Az időeltolódás áldása. Bárhol is járt épp a sötét éjszakában vagy a 

Quondamon mindent beterítő, éles napsugarak alatt, csak egy térugrás választotta el attól, 
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hogy a nap bármelyik pillanatában átélje a napkeltét vagy a napnyugtát. Még ha csak pár perc 

is jutott rá.

A válla a szíve ritmusára lüktetett. Tudta, hogy foglalkoznia kell vele, de nehezen vette rá 

magát. Lepillantott az ingére. A vér nagy, sötét foltot hagyott rajta. Hát, ez nsem fog kijönni 

belőle. Az átszakított anyag rojtos széle beletapadt a sebébe. Elfintorodott.

Leakasztotta a nyakából a polaroid fényképezőt, és letette maga mellé a fatörzsre. 

Lecsatolta Kibújt a fegyverhámbólját, és lecsatolta magáról az öveét, majd az ölébe fektette a 

tőrével együtt. Kigombolta az ingét, és kihúzta a vérbe sebbe tapadt szövetet. Ökölbe szorult a 

keze, és a combjára csapott. Bele sem akart gondolni abba, hogy ha már ez ennyire fájt, mi 

lesz utána. 

A zsebéből előkotorta a sebfertőtlenítő port. 

Rettenetesen elfáradt volt, úgyhogy valamilyen szinten hálás lehetett volt a fájdalomértnak, 

hogy ébren tartja. A feladat teljesítése előtt most sem ment haza. Harmadik napja volt a 

Földön tartózkodott, alig aludt, alig evett. Ezeket a nehézségeket mégis könnyebben viselte, 

mint Mr. Helel tekintetét, ami szavak nélkül is tudatta veleamiből azt olvashatta ki, hogy nem 

érhet az ő nyomába sem, ha egy ilyen küldetés végrehajtása problémát okoz neki.

Az utolsó szeme volt már csak hátra annak az eseményláncolatnak, ami a nem kívánt 

jövőbe vezethet. Az a nyomorult újságíró, gondolta bosszúsan. Gyorsan kellett végeznie vele, 

ahogy Mr. Helel kérte. A vVállának lüktető sajgása semmi volt ahhoz a mellkasa mélyén 

pangó kínhoz képest, amit az a tudat lobbantott felokozott, hogy hibázott. 

Mikor az emberek először elkezdtek tapogatózni a kvantummező irányába, még senki se 

ők, se Mr. Helel nem gondolta, hogy ilyen messzire eljuthatnak. Eleinte csak az a röhejes 

vitalitásmérő létezett, ami az átlagemberek között is inkább csak nevetség tárgya volt, mint 

különleges felfedezés. 
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Mára azonban rengeteg átjáró nyílt a Föld és a Quondam között, ami bármikor azzal 

fenyegetett, hogy a kutatás hirtelen belelendül, Mr. Helel pedig ezt nem hagyhatta. Az 

emberiségnek még fogalma sem volt a féreglyukak működéséről sem, nemhogy vagy a 

kvantumszintű hullámkeltésről, de egy ilyen váratlan felfedezés mindent megváltoztathatott 

volna. A húrelmélet elterjedése után ez csak idő kérdése volt. Mr. Helel úgy ítélte meg, az 

emberek még nem állnak készen erre a tudásra, bár Darrell úgy vélte, sosem fognak.

Mr. Royce fel sem érhette ésszel, mibe mászik bele, mikor pénzelni kezdte ezt a kutatást. 

Azt viszont már sejthette volna, hogy Mr. Helel elől nem lehet elrejtőzni.

Az a firkász persze nála is ostobább volt. Akkor is képtelen volt leállni az ügyről, mikor a 

munkatársai egymás után kezdtek eltünedeznitek az óhazájából. Az előzetes figyelmeztetést is 

semmibe vette. Az emberek becsvágya mindig előrébb járt az eszüknélhatártalan, a piszkos 

munka meg persze Darrellre maradt. 

Elővette az öngyújtóját is, és a tőr pengéjénhegyét futtatta a lángba ot majdnem fél percen 

áttartotta. Félbehajtotta az öveét, és ráharapott. Bal kezével ujjaival kitapogatta a sebet. Fogai 

összezárultak a bőrövön. A még meleg pengével a sebbe nyúlt, és kipiszkálta a lövedéket. 

Egészen biztos volt benne, hogy kínjában átharapta az övet. A golyó a földre hullott, és el is 

tűnt a lábainál kanyargó kúszónövények sokasága között.

Darrell bBeleszórta a sebbe a fertőtlenítőt. Úgy érezte, mintha aA fájdalom csontig rágta 

volna magát a testébenhatolt. Még erősebben harapott az övbe, és fojtott hangon tompa 

felüvöltöéstt hallatva összezárt ajkai közül. Hámja másik egyik zsebéből kötszert kotort elő 

remegő kézzel, és óvatosan elhelyezte bekötötte a sebetn. A fFájdalomtól elzsibbadt kezének 

ujjait hol behajlította, hol kinyújtotta, majd felállt a fatörzsről. Nem volt vesztegetni való 

ideje.
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A nap mMeleg fényeket vetített csillant a szürkéne tömegként hömpölygő vízren. Az erdő 

is csak ott öltötte fel az élénkzöld árnyalatokat öltött, aholvá elértek a még az alacsonyan 

kúszó álló nap sugaraki elérték a lombokat. 

Energiára volt szüksége, hogy gyorsabban gyógyuljon, és kibírja az utolsó feladatot is., így 

mMegindult a part vonalában mentén lefelé, ahol amerről egy kis zúgó halk morajlással 

tudatta jelenlétét hallatszott.

Felpillantott a fák koronájára. Ha fújna a szél, még hatékonyabban tudna energiát felvenni, 

de a lombok meg se rezdületleknül terpeszkedtek odafent.  

A kusza növényzeten túl meglátta a zúgót. Darrell aA fák törzsébe kapaszkodva 

ereszkedett egyre lejjebb a meredekké váló partszegélyen meredélyébe, ujjai alatt váltakozott 

azhol érdes kéreget, és hol mega puha, nedves mohamohát tapintottak.

A kusza növényzeten túl meglátta a zúgót,A zúgóhoz  odaérve kinyújtott kezét a csobogó 

vízbe dugta a kezét. Megkönnyebbült mosolyt csalt az arcára az érzés, ahogy az ujjai között 

zubogottáramlott. Az elemi erő, ami aA víz kvantumjai között feszülőt elemi erő, szinte 

elzsibbasztotta Darrell karját, amint felkúszott a vénái mentén. Morajlásának hullámhossza 

úgy hatott az elméjére, akár egy szavak nélküli, mély suttogás. 

Remélte, hogy egyszer majd épp olyan tökéletesen veiszi majd fel az energiátvéghez a 

felvételt, akárcsak Mr. Helel, és többé nem kell megküzdenie minden csepp energiáért, ez 

azonban még rendkívül távolinak tűnt.

Mr. Helel gondolatára felerősödött a mellkasában növekvő a szorítás. 

Nem csak a jövő alakulása miatt számított a kutatás megállítása. A saját érdeke is volt, és 

fontosabbá vált minden eddigi feladatánál. Az emberek önmagukban enélkül is elég 

problémát okoztak Mr. Helelnek – ezáltal pedig többés sok feladatot Darrellnek –, de egy 

ilyen tudás birtokában bármikor felbukkanhatna valaki, akinek a képességei túlmutatnak az 

egyszerű Homo sapiensekén. Darrell pedig a legkevésbé sem vágyott vetélytársra. 
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Ekkor neszt hallott maga mögül. Apró, finom zaj volt csupán, mint ahogy egy csupasz talp 

puhán földet ér, ami épp óvatosan elhelyezkedik az alatta elterülő tőzegben. Darrell lassan 

felegyenesedett. Hátrafordult. A fák és bokrok sűrűjében meglátta a pirosra mázolt 

szeműképű, alacsony őslakost. Orránt hosszú, vékony pálca volt átdöfvte át, ám és amennyire 

ki tudta venni, valami ócska,hamisított márkautánzat logójával ellátott, ócska pólót viselt, és 

gyanakvó tekintettel méregette őt. Mögötte két másik alak is megjelent, akik nem győzték 

nyújtogatni a nyakukat, hogy jobban lássanak.

 – Hello – mondta Darrell félszegen, majd megeresztett feléjük egy vigyort. – Szép smink.

Úgy rándultak össze, akár az ideges pulykák. Meregették a szemüket, és a három fej 

bizonytalanul követte Darrell mozgását. 

– Hagytam nektek egy ajándékot a kidőlt fán. Hátha megtaláljátok vele az isteneiteket.

Valószínűbb, hogy oltárt emelnek a polaroid gépnek, főleg, miután kijön belőle egy 

fénykép. Neki viszont többé szüksége nem volt rá szüksége. A firkász lesz az utolsó. 

Nem akarta megvárni, hogy végleg ellenségnek bélyegezzék, így inkább nyitott egy átjárót 

maga előtt, mit sem törődve a szemtanúkkal. Az amazóniai őslakosok aligha rohannának az 

otthonaikat leigázóföldjüket elfoglaló fehér emberhez ezzel az élménnyel. Neki pedig 

tanácsos volt mihamarabb lezárnia ezt a történetet, hogy aztán pihentethesse a sérült vállát.

Keze aprót rándult, majd a levegő vibrálni kezdett előtte, akárcsak nyaranta a 

felforrósodott aszfalt fölött. A reszkető folt lassan túlnőtte elnyelte Darrellt. Még visszanézett 

az apró, kreol őslakosok pirossal kidekorált arcára, majd a két síkot összekötő átjárón 

keresztül a napfényes amazóniai reggelből átlépett a bűzlő nagyvárosi éjszakájába.

A sosem alvó város fényei vöröses derengést vontak a horizont fölé. Itt mindig emberektől 

nyüzsögtekzsúfoltak az utcák, még ha visszafogottabban is, mint napközben. Darrellnek 

sikerült egy félreeső zugba átjárót nyitnia az átjárót, így nem keltett feltűnést.
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Kigombolta inge legfelső gombját és megigazította a vállánra a hámot kanyarodó hevedert, 

hogy ne vágja annyira a sebét. 

Egy omladozó homlokzatúhámló vakolatú, emeletes bérház előtt állt, elég távol a 

bejárattól, nehogy hamarabb idő előtt fussonbotoljon bele a célpontba, mint ahogy fel tudna 

készülni. Lendületes léptekkel megindult felfelé a ház lépcsőjén.

A folyosón kopott, sötétzöld ajtók sorakoztak egymás mellett. Szinte mind egyformának 

tűnt, mégis, amint elhaladt előtte, látva a ferdén felszögelt, fénye vesztett hatos számhoz ért, 

azonnal megtorpant, és hátrált egy lépést.

A lépcsőházban csak a rosszul záródó ablakokon közt besüvítőfütyülő szél hangja 

hallatszott. Darrell közelebb lépett az ajtóhoz, – bentről apró neszeket hallott. Innen már 

érzékelte a firkász agyhullámainak felismerhető, egyedi rezgését, ami épp olyan jellegzetes 

volt, akár az ujjlenyomata. Most már, hogy biztosan tTudta, jó helyen jár, és nem volt idő 

késlekedni. 

Közelebb lépett az ajtóhoz. Érezte a fa dohos szagát. Tenyerét a zár elé tartotta, és minden 

erejével azon volt, hogy egyenletesen és halkan vigye véghez, amit akart. 

A nyitás nagyon jó, horognak rögtön van egy hullánk, és kicsit vicces is, ahogy elköszön a 
gyilkos az áldozattól. De nem tűnik humoros írásnak, sci-fi és thriller ötvözetének ígérkezik, 
ahol egy kis csoport poszthumán igyekszik megakadályozni, hogy mások is megtegyék az 
evolúciós lépést. Az nem derült ki, hogy a Quondam egy másik maprendszerben vagy a 
Földön, csak egy másik dimenzióban, idősíkban stb. található.

A lendületes kezdés után lelassul a tempó, sok az expozíció. A kvantummezőről megtudunk 
több dolgot is, de hogy a karakter miben hibázott, és hogyan sebesült meg, arról semmit.

A szöveg enyhén túlírt, a szavak jelentése néhol nem illik a helyzethez (kurjongató madarak, 
omladozó föveny stb.) A nyelvi szint ettől eltekintve jó. A logikára érdemes figyelni, pl. 
láthatunk-e ott olyat (kelő napot a sűrű erdőben), milyen következtetésekre juthat az olvasó 
(ha dohos szaga van a lakásajtónak, akkor az át van nedvesedve).

Az első jelentben elúszó hulla hátteréről többet megtudunk, mint a nézőpontkarakterünkről 
(Mr. Royce nem túl népszerű főnök, családja nincs, kvantumfizikai kutatásokat pénzel). Még 
azt is tudjuk, hogy halványkék inget hord, Darrell ruházata fegyverhámból, nadrágszíjból és 
ismeretlen színű, szakadt és véres ingből áll.
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Az érzékszervek használata megvan, látás, hallás, testérzetek pipa, még szaglás is volt, de egy 
kicsivel több leírás segített volna jobban magam elé képzelni a nézőpont karaktert. 

A világteremtésben ami különleges, hogy a karakterünk képes a kvantummező manipulálására 
az akaratával. Amit azért a logika szempontjából alaposan át kéne gondolni. Ha kézrátétellel 
képes megváltoztatni egy ajtó zárszerkezetét, akkor miért nem gyógyítja be a sebét? Ha még 
kezdő, és a feladat olyan rettentően fontos, akkor miért nem a sokkal profibb Mr. Helel intézi 
a dolgokat? És ha valakik ilyen „isteni” erők birtokában vannak, miért nem szereztek akkora 
vagyont és hatalmat, hogy ne kelljen saját maguknak intézkedni, lehetne erre egy egész 
hadseregük, befolyásolhatnák a kutatások irányát stb.

Az ilyen „mindenható” képességekkel az a baj, hogy a segítségükkel szinte gondolkodás 
nélkül, egy lépésben meg lehet oldani minden felmerülő problémát. Nehéz olyan célt tűzni a 
karakter elé, amin izgulhat az olvasó, hogy sikerül-e elérnie.

A felvázolt szituáció intellektuális szempontból érdekes, de érzelmileg jobban be kéne vonni 
az olvasót. Több izgalom, feszültség kéne, hogy fenntartsa az érdeklődést. A karakter 
motivációiról csak annyi derül ki, hogy szeretné kivívni Mr. Helel elismerését, és valamilyen 
okból nem szeretné, ha más is rendelkezne az övékhez hasonló képességekkel. Ha Darrell lesz 
végig a nézőpontkarakter, ez nem lesz elég. Hogy az olvasót érdekelje a szereplő sorsa, tudnia 
kell, milyen ember, mi az, ami fontos a számára, mi hajtja, mit akar elérni.

Ahhoz, hogy tovább olvasson az ember, az első néhány oldalnak meg kell győznie róla, hogy 
jól fog szórakozni. De aki kedveli a misztikum és a tudomány határvonalán átnyúló témákat, 
azt így is megveszi, mert a szöveg gördülékeny.

Kiss Árpád


