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Leg ked ve sebb ba rá ta im nak: 

To mi nak, Mar csi nak, Ju li ká nak, La ci ká nak

és min den ked ves kis ol va sóm nak 
sze re tet tel aján lom 

ezt a köny vet



Fi gye lem! Fi gye lem!
Ked ves If jú Ol va só im!

Hos  szú, fá rad sá gos és ka lan dos uta zás ra in du lunk. Jól ki 
kell nyit nunk sze mün ket, fü lün ket, hogy el ne té ved jünk. 
Tud já tok-e, ho vá igyek szünk? „A Föld ren gé sek Szi ge té re” 
– fe le li tek Ti igen böl csen, és ta lán már nyúl tok is a tér kép 
után. Csak hogy a Föld ren gé sek Szi ge tét ke res he ti tek ám! 
Miért? Mert úgy sem ta lál já tok meg. Nem tré fá lok! Ma, 
1957. ja nu ár 10-én, ami kor ezt a köny vet írom, ta lán va la hol 
a Csen des-óce án fe ne kén, a Kermadec-Tonga árok kö ze lé-
ben al szik még az a föld da rab ka, ame lyet a könyv hõ sei, 
Barlay Ta más, Bencze And rás pro fes  szor, Bencze Jan csi és 
töb bi ba rá tunk fel fe dez nek majd.
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Mert hogy el ne fe lejt sem, mi nem csak he gye ken, völ gye-
ken, ten ge re ken át uta zunk, de át re pü lünk az idõn is. Et tõl a 
pil la nat tól kezd ve mind ad dig, amíg a köny vet le nem teszitek, 
nem 1957-et írunk. Nem bi zony! 2057 ta va sza van, vagyis a 
XXI. szá zad má so dik fe lé ben já runk, ami kor az embe rek cam-
mo gó au tók he lyett gyors quintobuszokon su han nak, négy 
órát dol goz nak na pon ta, a töb bi idõt mû ve lõ dés sel, sport tal, 
vi dám já ték kal töl tik. Ételt, italt, ru hát, la kást ingyen kap 
min den ki. Csak lu xus cik ke kért, nya lánk sá go kért, kü lön le ges 
di vat hol mi kért kell fi zet ni. A la kó há za kat üz let ben árulják. 
Az if jú házas pár dél elõtt a bolt ban ki vá laszt ja a rajzot – dél-
után ra készen áll a ház, elõ re gyár tott elasztiton fa lakból. 
Min den ember nek kü lön há ló szo ba, dol go zó szo ba jár, min den 
csa lád nak együt te sen egy-egy fo ga dó szo ba, ebéd lõ, torna- és 
já ték te rem, quintobuszleszálló és uszo da is. Csak an nak kell a 
laká sért pénzt fi zet nie, aki en nél töb bet akar, mond juk, te nisz-
pá lyát is, ott ho ni ku ta tó la bo ra tó ri u mot vagy két ebéd lõt...

Egy szó mint száz, 2057 ta va sza van. A kék lõ égen ré gi-
mó di bá rány fel hõk he lyett a nem zet kö zi lé gi or szág út színes 
izo tóp csík jai ra gyog nak, s a szí nes uta kon al ma zöld és ezüst 
quintobuszok szá gul da nak. A föl dön a ra gyo gó an tisz ta, 
lemos ha tó elasztiton há zak te tõ te ra sza in ba nán pál mák között 
gye pes ját szó te rek vár ják a gye re ke ket, és a szé les ut cák moz-
gó jár dái mel lett ár nyas, te re bé lyes dió fák so ra koz nak. Amer re 
né zünk, szo kat lan és cso dá la tos dol gok ra buk ka nunk.

Re mé lem, nem bán já tok meg, hogy út ra kel tünk!
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1
Ben cze pro fes  szor di ák jai

A 2057-es esz ten dõ egyik szép má ju si reg ge lén iz ga tott 
fi a tal em ber szólt be le a Kö zép-eu ró pai Idõ já rás-sza bá lyo zó 
Ál lo más televifonjába:

– Le gye nek szí ve sek a va sár nap dél elõt ti idõt...
– Me lyik ke rü let, ké rem?
– Ki len ces. Köz pon ti Egye tem.
– Hu szon két Cel si us-fok me leg. Dél elõtt tíz óra táj ban 

lan gyos esõ, öt-hat mil li mé ter.
– De ké rem, ez tûr he tet len! Már megint nem vet ték fi gye-

lem be az egye tem kí ván sá gát.
– Önök nem vet ték fi gye lem be, hogy a Köz pon ti Ker té-

szet sa lá ta gyá ra na pon ta két szer esõt ren delt.
– Fü tyü lök a sa lá tá ra! Ne künk va sár nap lesz az év zá ró 

ünne pé lyünk. Dísz szem le...
– Ha las  szák el az ün nep sé get egy fél nap pal!
– Pa naszt te szek az idõ já rás ügyi mi nisz ter nél.
– Azt meg te he ti.
Bumm. A televifonkagylót le csap ták. Az Idõ já rás-sza bá-

lyo zó Ál lo más ins pek ci ós tech ni ku sa a televifon te le ví zi ós 
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lap já ra né zett. A mér ges egye te mi mû sza ki tit kár ké pe már 
nem lát szott raj ta, de azért a tech ni kus ki öl töt te a nyel vét, 
és „vi gyen el az ör dög”-öt mor gott, mi e lõtt õ is le tet te a 
kagy lót. A tech ni kus fi a tal em ber volt, hu szon két éves, és 
a kerek ég vi lá gon sem mit sem sze re tett úgy, mint az idõ já-
rás-sza bá lyo zást. Bol dog volt, ha ne héz fel ada tot ka pott. Ha 
pél dá ul a bú za ter mõ köz pont hó ta ka rót ren delt, szol gá lat ké-
szen je gyez te: „Éj jel ket tõ és négy kö zött tud nám ad ni, jó?” 
„Igen, na gyon jó” – fe lel ték a bú za ter mesz tõk, és a tech ni kus 
ragyo gó szem mel fi gyel te, amint egy gomb nyo más ra megin-
dul tak az atom ven til lá tor ral haj tott hó fel hõk, és az irá nyí tó te-
rem tér ké pén a ra dar zöl des fén  nyel je lez te, mint nö vekszik, 
vas ta go dik a meg ren delt hó ta ka ró. Ilyen kor az if jú tech nikus 
úgy érez te, föl dön tú li ha tal ma van, õ a nap sü tés és hó fú vás, 
esõk és vi ha rok ura, és bõ ke zû en ado má nyoz ta a ha vat a 
síugró sán cok ra, a lan gyos esõt a szom jas vi rá gos ker tek re, 
a szél vi hart a vi tor lás ver se nyek hez. De az em be rek nem 
becsül ték meg kel lõ en az Idõ já rás-sza bá lyo zó Ál lo más 
mun ka tár sa it. Ké sõn és ren det le nül ad ták be az igény lé se-
ket, vesze ked tek, pa nasz köny vet kér tek, az Idõ já rás ügyi 
Mi nisz té ri um mal fe nye get tek, és el ve te mült új ság írók vic-
ce ket írtak az idõ já rás-tech ni ku sok ról, ös  sze ha son lít gat ván 
õket a száz év vel ez elõt ti füt  työs ka la u zok kal.

„Un dok tár sa ság” – mo rog ta még egy szer az idõ já rás-tech-
ni kus, és leg szí ve seb ben oda csa pott vol na egy zá por esõt az 
egye te mis ták nya ká ba, akik gya nút la nul sé tál gat tak a Köz pon-
ti Egye tem hó fe hér már vány osz lo pai kö zött, vagy ma te ma  tika-
jegy ze te ik fö lött áb rán doz va néz ték a mes  szi kék ta vat...

A Köz pon ti Egye tem a Ba la ton so mo gyi part ján épült, 
körül be lül ott, ahol száz év vel ez elõtt Aliga, Vi lá gos, Sió fok 
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és Föld vár vil la so rai ál lot tak. Tu laj don kép pen ha tal mas város 
volt a Köz pon ti Egye tem, öt-tíz eme le tes tu do má nyos in té-
ze tek kel, klu bok kal, szín ház épü le tek kel, elõ a dó ter mek kel, 
diák ott hon ok kal és kü lön a pro fes  szor-vá ros rész, gyö nyö rû 
villa so ra i val. A vá ros mint egy fél kört írt le a tó lankás part ján, 
ko szo rú ba fog va a Fõ épü le tet és a Dísz te ret. A Fõ épü let ben 
a rek to ri hi va tal, a ta nács te rem és a mú ze um volt. A Fõ épü let 
elõtt, köz vet le nül a tó par ton te rült el a Dísz tér, egy ti zen hat 
négy zet ki lo mé te res, gye pes, vi rá gos te rü let, szö kõ ku tak kal, 
ró zsa lu gas ok kal és a Szob rok Út já val. A Szob rok Út ja tu laj-
don kép pen nem volt út, ha nem az utak bo nyo lult szö ve vé nye: 
babér- és tu ja fák, magnóliabokrok és gesz te nye so rok kö zött 
ter mé sze tes nagy sá guk ban és va ló sá gos anya guk ban, kõ ben, 
bronz ban áll tak itt a vi lág leg hí re sebb szob ra i nak má so la tai. 
S az egye te mis ták es ti sé tá i kon a La o koón -cso por ton ál mél-
kod hat tak, vagy meg bá mul hat ták Mi che lan ge lo Pie   tàjá nak, a 
Hra dzsin ban ál ló Szent György-szo bor nak vagy akár a kla gen-
fur ti bronz sár kány nak má sát... A Dísz tér leg es leg közepe el sõ 
pil lan tás ra sem mi kü lö nö set nem ígért. Ma gas, dús fû, tulipán- 
és szeg fû ágyá sok vagy egy négy zet ki lo mé ter nyi te rü le ten. 
Pe dig ez a fü ves te rü let volt az egye tem büsz ke sé ge. Mert 
egyet len gomb nyo más ra a fûborította föld la pok el moz dul-
tak, s he lyü kön ki emel ked tek a sport pá lyák – asze rint, hogy 
mi lyen mér kõ zés re ké szül tek ép pen. Fut ball pá lyák ka puk kal 
és ki raj zolt ti zen ha tos vo nal lal – sa la kos vagy füves te nisz pá-
lyák – és a pá lyák kö rül húsz mé ter ma gas tri bü nök, ru gal mas 
mû anyag ból ké szült, ka ros szék for má jú ülõ al kal ma tos sá gok 
so rá val. Mind két szék kar fá já nál tör pe narancs cser jék és 
ba nán pál mák kí nál ták érett gyü möl csü ket.

A Dísz tér fá it és vi rá ga it a Köz pon ti Ker té szet inf ra vörös 
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su gár zás sal tar tot ta ál lan dó an egyen le te sen me leg hõ fo kon, 
és min den haj nal ban négy óra kor hu szon nyolc Cel si us-
fokra me le gí tett esõ vel lo csol ta. Az esõ víz mind azo kat a 
fosz foros és nit ro gé nes ve gyü le te ket tar tal maz ta, ame lyek 
szük sé gesek vol tak ah hoz, hogy a fák az év min den sza ká-
ban gyü mölcsöt ér lel je nek.

A Köz pon ti Egye tem gond nok sá gá nak ve zény lõ ter me 
sze rény egy eme le tes ol dal épü let ben volt. A szí nes lám pák, 
gom bok és fo gan tyúk so ka sá gát egy fér fi és két nõ ke zel te. 
A fér fi so vány, fe ke te ba ju szos fi a tal em ber volt, a leg di va-
to sabb ultraszuper-szixtilon mû anyag ból ké szült kö penyt 
visel te, és fel sõ gomb ját szánt szán dék kal nyit va hagy ta, 
hadd lás sa a két nõ a leg di va to sabb nyak ken dõ jét, amely 
va ló di fe hér len vá szon ból ké szült, és egy pál ma fá ra ka pasz-
ko dó, pi ros fe ne kû csim pán zot áb rá zolt. De a szép mû sza ki 
tit kár eb ben a pil la nat ban nem tö rõ dött sem a lá nyok kal, 
sem a gyö nyö rû, csim pánz dí szes nyak ken dõ vel. Le csap ta a 
televifon     kagylót, és in ge rül ten sza lad gált fel-alá.

– Hal lot ták ezt a szem te len sé get? Va sár nap dél elõtt esõ! 
Esõ ak kor, ami kor a ven dé ge ink meg ér kez nek! Ami kor a 
diá kok fel so ra koz nak. Esõ az ün nep ség kel lõs kö ze pén!

– Más kor ad ja be ide je ko rán a szépidõ-igénylést – fe lelte 
vál lat von va az egyik lány. – Sa nyi ka, ma ga min dent el fe lejt, 
ami ó ta sze rel mes. Igaz, Esz ti?

Az Esz ti nek szó lí tott lány nem vá la szolt. Gond ter hel ten 
bab rált a fém fo gan tyúk re gi ment je kö zött. Le nyo mott egy 
gom bot, és a te le ví zi ós er nyõn el len õriz te, amint moz du la-
tá ra öt má zsa liszt hull a moz gó szi tán át egy óri ás üst be, és 
per gõ la pá tok, ult ra hang-be su gár zás tól gõ zöl gõ víz su ga rak, 
ka var gó hab ve rõk, ha tal mas krump li nyo mók üte mes moz gá-
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sa után a gép sor má sik ol da lán sza ka dat lan zsír per met alatt 
egy orlonvályú ez ré vel ont ja a kész szil vás gom bó cot.

– Esz ti, hoz zád szól tam.
– Várj, An na, nem érek rá.
A kar csú, bar na ha jú An na le nyom ta a „20. Épü let, Ta ka rí-

tás” jel zé sû gom bot, az el len õr zõ ab la kon egy pil la nat ra még 
fi gyel te, amint a por szí vó, le ve gõ ki cse ré lõ, fer tõt le nítõ-per-
me te zõ gé pek mû köd ni kez de nek, és le mos nak, le po rol nak, 
fel fris sí te nek min dent, fa lat, pad lót, szõ nye get, ki lin cset a 
hú szas ta ka rí tó kör zet egész te rü le tén. A ta ka rí tó gép-kom bi-
nát ki fo gás ta la nul mû kö dött. An na fel állt, oda ment Esz ti 
mö gé.

– Hadd néz zem, mit ka punk ebéd re. Bé csi sze let, pa ra di-
csom sa lá ta, szil vás gom bóc, ba nán krém... hi hi hi... vé let lenül 
megint Bencze pro fes  szor ked venc éte lei.
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– Az ét la pot nem én hagy tam jó vá, ha nem az egye te mi 
élel me zé si ta nács – fe lel te Esz ti fü lig vö rö söd ve.

– Az én mun ká mat is. Be vi szem a ta ka rí tás, mo sás, fû tés, 
vi lá gí tás, ózon el lá tás évi ter vét, a fõ gon dnok rám mo so lyog, 
és meg kí nál li kõ rös dra zsé val... pon to san így el len õr zik a 
te ét lap ja i dat is. Meg lá tod, egy szer szil vás gom bóc-lá za dás 
lesz. Más sze ret ne né ha egy kis ká posz tás koc kát is en ni, ha 
a te gyo mor ba jos pro fes  szo rod nem is sze re ti.

– A pro fes  szor elõ ször is nem az enyém, má sod szor nem 
gyo mor ba jos, har mad szor nem is ked venc éte le a szil vás 
gom bóc, ne gyed szer, ötöd ször és ti zed szer nem én sza bom 
meg az ét la pot, kü lön ben is nyolc fé le di é tás ét rend is van, 
min den ki azt ehet, amit akar.

– Ó, a kis ál szent! Nem a te pro fes  szo rod, nem a te pro fes -
szo rod, de majd meg halsz utá na. A sza bad nap ja i don beülsz 
az elõ adá sa i ra, és ahe lyett, hogy tán col ni men nél, az 1724-
es petrográdi ár víz tör té ne tét hall ga tod... És most is, néz zék 
csak a szen de le ány zót... a tész ta gyár el len õr zõ ab la ka rossz 
hul lám hossz ra van ál lít va. Néz ze csak, Sanyika... Eszti a 
geo ló gi ai tan szé ken el len õr zi a szil vás gom bó cot...

– In kább a sa ját el len õr zõ táb lá ját néz ze! Há rom per ce 
ég a pi ros lám pa!

– Jaj ne kem, mi ért nem szólt?! – ki ál tott ijed ten An na, és a 
he lyé re sza ladt. – Túl sok fer tõt le ní tõt per me te zett a falakra 
ez a hü lye gép. Most szá rít ha tom. A vé gén még le von ják a 
fi ze té sem bõl.

A televifon meg csör rent Esz ti író asz ta lán. A Tech ni kai 
El len õr zés je lent ke zett. Tes sék meg iga zí ta ni a ké szü lé ket, 
mert a tész ta gyár he lyett hi bá san rá állt a geo ló gi ai tan szék 
hullám hossz ára, és za var ja a mun kát. „Ó, bo csá nat, vé let len 
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volt” – sut tog ta Esz ti láng vö rös re vál tan, és gyor san be le né-
zett a tej üveg kép be. Bencze pro fes  szor az író asz tal nál ült, és 
szor gal ma san írt. Hul lá mos gesz te nye szí nû ha ja elõ re hullt, 
árnyé kot ve tett ma gas hom lo ká ra. „Nem sze retsz, ész re sem 
veszed, hogy a vi lá gon va gyok” – só haj tot ta Esz ti, és en ge-
del me sen to vább csa var ta a hul lám hossz-be ál lí tót.

– Rend ben van – szó lalt meg a Tech ni kai El len õr zés.
„Azért is szil vás gom bóc lesz min den nap. És ba nán krém 

és gesz te nye tor ta és min den lesz, amit csak sze ret... Ó, 
hiszen há rom nap múl va vé ge a tan év nek, és ak kor el megy! 
Milyen rossz, hogy a hos  szú, hos  szú va ká ci ó ban nem fo gom 
lát ni. Ha egy szer mo zi ba hív na vagy sé tál ni...”

– Min áb rán do zik, Esz ti ke? – kér dez te a mû sza ki tit kár, 
és meg lo bog tat ta cso da szép nyak ken dõ jét. – Mi ért nem néz 
rám?

– Mert ak kor koz más lesz a spe nót – fe lel te mér ge sen 
Eszti, és ha tal ma sat só haj tott. Mit csi nál hat most Bencze 
profes  szor?

Bencze pro fes  szor eb ben a perc ben a dol go zó szo bá já ban 
ült, de nem az író asz tal nál, ha nem az ala csony, ke rek dohány-
zó asz tal mel lett, és pá lin kát töl tött ven dé ge i nek.

– Igya nak ura im, nyu god tan; hi szen már fel nõtt fér fi ak, 
kész tu dó sok, túl a vizs gá kon. Igaz, Fe ri?

A meg szó lí tott fi a tal em ber szé les száj jal ne ve tett.
– De túl ám, pro fes  szor úr. Most már fér fi a san be val lom, 

hogy a koz mo ló gi ai fe je zet bõl Buffon fej te ge té se it meg sem 
ta nul tam. Gon dol tam, csak nem fog an  nyi ra ül döz ni a bal-
sze ren cse, hogy pont azt kér dez ze tõ lem a szi gor la ton. Gya-
kor la ti je len tõ sé ge úgy sincs az egész nek. Ha ha... kit ér dekel, 
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hogy a jó öreg Buffon mit ka rat  tyolt ös  sze há rom száz év vel 
ez elõtt...

Bencze pro fes  szor nem vi szo noz ta a mo soly gást. Ked vet le nül 
ös  sze húz ta a szem öl dö két, és a má sik fi a tal em ber hez for dult:

– Mi kor in dul tok, Ta más?
– Az év zá ró után há rom nap ra ha za u ta zom Bu da pest re. 

Csü tör tö kön vagy pén te ken in du lunk.
– Ho vá?
– Hát a ha gyo má nyos út vo nal, pro fes  szor úr. El vi szem a 

kis lányt vi lá got lát ni. Pe king, Moszk va, Pá rizs, Ró ma. Lesza-
la dunk a Krím fél szi get re, eset leg Dél-Gö rö gor szág ba... kicsit 
für dünk a ten ger ben, meg né zünk egy pár mú ze u mot...

– Hát ha gyo má nyos nak ép pen nem ha gyo má nyos az úti ter-
ve tek – mo rog ta Bencze pro fes  szor. – Leg fel jebb az utóbbi 
öt-hat év ben kap tak rá az if jú tu dó sok.

A két fi a tal em ber, Csiz más Fe renc és Barlay Ta más cso-
dál koz va lát ta, hogy Bencze pro fes  szor fel ug rik, kap kod va, 
szin te dü hös moz du la tok kal vas kos köny vet rán gat le a polc-
ról, ki nyit ja, és a fi úk fe lé bök.

– Tes sék. Az egye te münk alap sza bá lya. Ugye, már nem 
em lé kez nek rá? Pe dig el sõs ko ruk ban alá ír ták.

Barlay Ta más ar cát vér hul lám ön töt te el. Ahogy a bõr kö té-
ses fó li áns az asz ta lon fe küdt, meg je lent elõt te egy öt évvel 
ez elõt ti kép, olyan éle sen, olyan vi lá go san, mint ha most, két pil-
la nat tal ez elõtt tör tént vol na min den. Lát ta ön ma gát, az akkor 
még ti zen ki lenc éves di á kot, amint az egye tem re pü lõ te ré re 
kor má nyoz za he li kop te rét, és zse bé ben a Bu da pesti Tu do mány-
egye tem aján ló le ve lé vel el in dul a Szob rok Út ján a ró zsák és 
mag nó li ák kö zött a Köz pon ti Egye tem már vány osz lo pai felé... 
Igen, ugyan ezt a köny vet tet ték ak kor elé, ugyan ezek a per ga-
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men la pok fe küd tek a rek to ri hi va tal zöld posz tós asz ta lán, és 
õ meg ha tot tan ol vas ta a Vi lág bé ke ta nács El sõ Szá mú Kö zép-
eu ró pai Köz pon ti Egye te mé nek alap sza bá lya it.

– Nos, em lé kez nek? – kér dez te csen de sen Bencze pro fes -
szor.

Em lék szik-e? Szó ról szó ra meg ta nul ta.
„Kö zép-Eu ró pa év szá zad okon át há bo rúk tûz fész ke volt. 

Ma bé ke sze re tõ né pek ha zá ja. En nek jel ké pé ül ala pít juk a 
Köz pon ti Egye te met. Ta nul jon itt a vi lág min den egye te mé-
nek egy-egy ki vá ló di ák ja, az a fi a tal fiú vagy lány, aki már 
el sõ éves ko rá ban be bi zo nyí tot ta a tu do má nyok irán ti ér dek-
lõ dé sét, tehet sé gét, rá ter mett sé gét. Olyan fi a ta lok ta nul ja nak 
itt, akik fá rad ha tat la nok a mun ká ban, akik ál do zat ké szen és 
hõ si e sen akar ják elõbb re vin ni az em be ri ség bol dog éle té nek 
szent ügyét.”

Em lék szik-e még? El le het-e fe lej te ni az es küt a Dísz 
téren? El le het fe led ni a la bo ra tó ri u mok hû vös csend jét, 
a ku ta tá sok iz gal mát, a könyv tá ra kat és ta nu ló szo bá kat, 
Bencze pro fes  szor elõ adá sa it, Li Heit, a kí nai kis lányt, aki 
éve kig pad  szom  szédja volt? El le het-e fe lej te ni az egye tem 
tu do má nyos híradó ját és a mú ze um ban a ré gi di á kok Di csõ-
ség táb lá ját? És a táblán az arc ké pe ket: az idõ já rás-sza bá lyo-
zás fel ta lá lói, a rák le gyõ zõi, az ezer at mosz fé ra nyo más nak 
el len ál ló millpressztiton és a mil lió at mosz fé ra nyo más nak 
el len ál ló, és nyolc ezer fokos hõ sé get ki bí ró megapressztiton 
ké szí tõit... Ó, hány szor áll do gált a Di csõ ség táb la elõtt, és 
ál mo do zott, mi lesz, ha õ, Barlay Ta más meg kap ja a dip lo-
má ját...

Igen, a Sza bály zat!
„És azok nak a tu dó sok nak és ku ta tók nak em lé ké re, akik 
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elõbb re vit ték a tu do mányt, az ókor fö ní ci ai ha jó sa i nak emlé ké-
re, az ég be tö rõ Ika rus em lé ké re, a re me ket ké szí tõ vándorló céh-
le gények em lé ké re, Giordano Bruno, Marco Polo és Ko  lumbus, 
Magelhaes és Cseljuskin em lé ké re min den esz tendõ ben azok az 
ötöd éve sek, akik ki tû nõ ered mén  nyel szer zik meg dip lo má ju kat 
a Köz pon ti Egye te men, is ko lánk költ sé gé re egy esz ten dõn át 
tet szés sze rin ti úti terv vel utaz hat nak; is mer jék meg a Föl det!”

Barlay Ta más le haj tot ta a fe jét, és Csiz más Fe ri re né zett. Feri 
a pá lin kás üveg után nyúlt, és a leg újabb slá gert fü työ rész te:

Jaj, ne le gyen ré gi mó di,
A ra ké ta már ré gi mó di,
Jöj jön ve lem,
Sztratoszkopteren
Az ég be vi szem fel én.
Hát jöj jön ve lem,
S egy hold krá te ren
A csók ra meg ta ní tom én... taramtam...

Bencze pro fes  szor vis  sza tet te a polc ra a köny vet. Ta más 
ré mül ten bök te ol dal ba Fe rit.

– Meg õrül tél, Fe ri? Fü työ rész ni a pro fes  szor elõtt?
Fe ri ha mis ká san hu nyo rí tott. Hát az tán. Kész, fel nõtt embe-

rek. Nem pa ran csol nak a ta ná rok.
– Szó val meg van az úti terv ük – mond ta ked vet le nül a 

pro fes  szor.
– A ké sõb bi ter ve i ket nem is kell el árul ni uk, úgy is ki ta-

lá lom. Az egy éves utaz ga tás le tel té vel je lent kez ni fog nak 
a Ter mé szet tu do má nyos In té ze tek Mi nisz té ri u má ban, és 
igaz ga tói ál lást vál lal nak va la me lyik köz pon ti atom te le pen. 
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Eny  nyi ma nap ság a tu do má nyos am bí ció: a na pi négy órás 
munka idõ, vil la la kás, sa ját quintobusz, he ten ként két na pos 
pi he nõ a ten ger par ton, csak sem mi iz ga lom, sem mi ka land, 
sem mi ve szély... és ne hogy idõ elõtt po ca kot vagy to kát 
növes  sze nek, ha von ta egy nap ra be fek sze nek egy tát rai vagy 
sváj ci sza na tó ri um ba egy na pos zsír el vo nás ra. Igaz?

– Még nem tu dom, hol vál la lok ál lást – mond ta ha nya gul 
Csiz más. – Több hely re is hív nak mint fi zi kust. A Szí nes 
Te le ví zió is al kal maz na. 

– Én... én nõ sül ni szán dé ko zom, pro fes  szor úr... és mi vel-
hogy a kis lány or vos tan hall ga tó... va ló ban nem sze ret nék 
vidék re ke rül ni.

– Igen, igen – dün  nyög te Bencze pro fes  szor –, ez a mi 
hibánk. A ne ve lõ ké és ta ná ro ké. Túl sá go san le kö tött min ket 
a tu do mány... túl sá go san... az em ber rõl pe dig meg fe led kez-
tünk.

Ta más sze ret te vol na meg tör ni a kí nos sá vá ló csen det.
– És pro fes  szor úr?
– Tes sék?
– Mi vel töl ti a va ká ci ót?
– El in dí tom az ex pe dí ci ót, Ta más.
– Mi fé le... mi fé le ex pe dí ci ót?
A pro fes  szor aj ka gú nyo san fél re hú zó dott.
– Azt... vagy ta lán már nem em lék szik?
– De... tu laj don kép pen... – És Ta más el pi rult, vár ta, hogy a 

pro fes  szor most azt kér di: „És ar ra is em lék szik, hogy másod-
éves ko rá ban azt mond ta, ha egy szer el in dul az ex pe dí ció, 
én élet re-ha lál ra a ta nár úr ral tar tok.”

De Bencze pro fes  szor nem kér dez te meg. A töl tõ tol lá val 
ját szott, he gye ket raj zol ga tott az elõt te fek võ pa pír ra.
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– Az utol só év ben már nem so kat fog lal koz tam föld ren-
gés tan nal, se koz mo gó ni á val... – mo tyog ta Ta más.

– Tu dom.
– És ta nár úr be fe jez te a szá mí tá so kat?
– Be fe jez tem.
– A tektonográf?
– Már jól mû kö dik.
– Szó val a... a Föld ren gé sek Szi ge té re megy?
– Oda.
„Ma gá val me gyek én is... én is me gyek” – akar ta ki ál tani 

Barlay Ta más. De Csiz más Fe ri gu nyo ros ar cá ra né zett, és 
eszé be ju tott Éva, aki nek meg ígér te, hogy egy hét múl va 
ver senyt úsz nak a sang ha ji öböl ben.

– Jó utat, pro fes  szor úr!
– Jó utat, ura im! Jól esik, hogy leg alább el bú csúz ni el jöt-

tek.
– Hi szen még ta lál ko zunk – mond ta el szo ru ló to rok kal 

Tamás.
– Meg le het. Nos, min den jót!
A geo ló gi ai in té zet elõtt Fe ri meg állt.
– Jössz te ni szez ni?
– Nem tu dom.
– Mi van ve led?
– Sem mi – fe lel te Ta más, és ci põ je or rá val kö rö ket raj zolt 

a föld re. – Em lék szel, ami kor má sod éve sek vol tunk... a kísér-
le tek a preszignotektonográffal...

– Ó, te hó lyag, te azt hi szed, hogy a pro fes  szor ko mo lyan 
ma gá val akart vin ni? Hát sza ladj vis  sza, és bo rulj a nya kába, 
mondd meg ne ki, hogy ve le mész Ma da gasz kár ba vagy a 
Kuril-szigetekre. Hát nem ve szed ész re, hogy most min den 
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ta nár a szí vünk re akar hat ni? Most éb red tek rá, hogy „el pu-
hult a huszon egye dik szá zad if jú sá ga... ve szély ben az if jú-
ság er köl cse”. Egy sze rû en iri gyel nek min ket, hogy job ban 
élünk, mint az elõ zõ nem ze dé kek. Ez, öre gem, az örök harc. 
Õk a múlt, mi va gyunk a jö võ. Most meg mit bá mulsz rám 
a szép dió bar na sze med del? Ilyen köl tõi lé lek kel kár volt 
geo fi zi kus nak men ned. 

– Jó, ne be szélj an  nyit! Men jünk te ni szez ni!
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2
Esz tit mo zi ba hív ják

– Hal ló, Esz ti ke? Itt Bencze And rás.
– Ó, ó... Bencze pro fes  szor, igen, én va gyok – mond ta 

Eszti, és iz gal má ban ös  sze fu tott elõt te Bencze pro fes  szor 
képe a televifonernyõn.

– Ké rem, hány órá ig tart ma a szol gá la ta?
– Egy óra múl va sza bad va gyok – fe lel te Esz ti.
– Ha meg en ge di, meg vá rom a Gyöngy vi rág cuk rász dá ban. 

Sze ret nék va la mit kér ni ma gá tól.
– Ké rem, bol do gan, bár mit, bár mi kor...
– Te hát egy óra múl va, jó?
– Vi szont lá tás ra.
Esz ti le kat tan tot ta a televifon kap cso ló gomb ját, és el áb-

rán do zott. Mit akar hat? Hang ver seny re hív ja? Mo zi ba? De 
a leg jobb vol na, ha sé tál ná nak egy na gyot, ma es té re úgy is 
kel le mes, lan gyos idõt ren del tek, az or go nák nyíl nak.

Hû, mi ez a re cse gés? És vé gig ég nek a pi ros lám pák az 
el len õr zõ táb lán. Per sze, nem fi gyelt... egy ki ló só he lyett 
egy má zsát tett a fõ ze lék be. Ha eb bõl nem lesz fe gyel mi! Ki 
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fog ja me gen ni azt a ren ge teg se lejt kel ká posz tát? – Lenyom-
ta a Tech ni kai Köz pont gomb ját.

– Itt Ko vács Esz ter élel me zés tech ni kus. Se lej tet csi nál tam 
a kel ká posz tá ból, el sóz tam... igen, szí ves ked je nek a bér elszá-
mo ló ba le szól ni! Meg té rí tem a kárt.

– Most el néz zük a hi bát. Más kor vi gyáz zon! A kel ká posz-
tát tes sék át kül de ni a mû anyag üzem hár mas rész le gé hez, 
csi nál ja nak be lõ le férfizoknit.

– Igen, át kül döm – só haj tott Esz ti meg nyu god va.
Egy óra múl va a cuk rász dá ban volt.
Esz ti na gyon sze ret te a Gyöngy vi rág cuk rász dát. A fe hér 

asz tal kák, a ké nyel mes, zöld szí nû ka ros szé kek ko szo rú já-
ban va ló ban olya nok vol tak, mint a gyöngy vi rág ok kely hei. 
A szé kek és asz ta lok fö lött úgy ra gyo gott a leg mo der nebb 
atomlux vi lá gí tás, mint vi rá gon a har mat csepp. Az asz ta lok 
tá vol áll tak egy más tól, a ven dég be le süp pedt a ka ros szék be, 
és a szom széd asz ta lok be szél ge té se csak kel le mes, halk duru-
zso lás ként ju tott a fü lé be, ugyan úgy, mint ahogy nem za varta 
a szom széd asz tal nál szó ló rá dió sem. A hang hullám ki ol dó a 
leg újabb ta lál mány volt, és eb ben a cuk rász dá ban pró bálták 
ki elõ ször. Az asz ta lok kö rül ke rin gõ elekt ro nok meg vál toz-
tat ták a hang hul lám ok rez gés szá mát, és kö zömbö sí tet ték; az 
így hall ha tat lan ná vált hang ener gi á ját el ve zet ték.

Bencze And rás egy ké nyel mes sa rok asz tal nál vár ta. A 
pro fes  szor most nem vi sel te a pá pa szem ét, és enélkül még 
sokkal fi a ta labb nak, szin te kis fi ús nak lát szott. Fel ug rott, és 
Esz ti elé si e tett.

– Jó na pot, Esz ti ke! Ké rem, ta lán ide ül jünk, ha ma gá nak 
ké nyel mes. Fris sí tõt pa ran csol? Fagy lal tot, kré met?

– Tor tát sze ret nék eper krém mel.
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A pro fes  szor meg nyom ta az asz tal alap ján a kiszolgá  ló-
lapocska gomb ját, és be le szólt:

– Két cso ko lá dé tor tát és két eper kré met...
– Tej színt is? – kér dez te az Ét ter mi Ki szol gá ló Köz pont 

ins pek ci ós ada go ló ja.
A pro fes  szor Esz ti re né zett, azu tán vis  sza szólt a ké szü lék-

be:
– Egy tej színt is ké rek.
– Ti zen négy fil lér – szó lalt meg új ra a ké szü lék.
Bencze And rás ti zen négy da rab ér mét vett ki a zse bé bõl, 

és rá tet te a ki szol gá ló lap ra. A kö vet ke zõ pil la nat ban ki nyílt 
egy per sely to rok, el nyel te az ér mé ket, a ki szol gá ló lap félre-
hú zó dott, he lyet te fel buk kant egy csi nos, kék pet  tyes tál cán 
két sze let cso ko lá dé tor ta, két po hár eper krém, az egyik krém 
fö lött csil lag min tá ra for mált tejszínhalommal.

– Imá dom az eper kré met – lel ke se dett Esz ti.
Bencze el ne vet te ma gát.
– Pe dig ha tud ná, hogy öt ven év vel ez elõtt mi lyen ve sze-

de lem fe nye get te az eper kré met, cso ko lá dé tor tát és min den 
nya lánk sá got.

Esz ti a tej szí nes ka na lat nya lo gat ta.
– Mi fé le ve sze de lem?
– Kép zel je el, 2010-ben vagy 2015-ben, ab ban az idõ ben, 

ami kor az em be ri ség ép pen hogy be le kós tolt a kez dõ dõ 
atom kor szak örö me i be, egy szer re min dent meg akar tak vál-
toz tat ni. Ami kor ki sült, hogy a va sat réz zé le het ala kí ta ni, 
a hid ro gént hé li um má, a nit ro gént oxi gén né, az if jú ku ta tók 
úgy rá kap tak az anya gok át ala kí tá sá ra, mint az el sõ kö zép-
korban az al ki mis ták.

– Kik? – kér dez te Esz ti, és be le szólt a ki szol gá ló lap ba:
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– Egy po hár ás vány vi zet ké rek.
– Díj men tes – vá la szolt az El osz tó, és már is ott gyön gyö-

zött a csi szolt po hár ban az ás vány víz.
– Az arany csi ná lók – fe lel te a ta nár. – Kép zel je el, Esz ti ke, 

volt olyan idõ szak, ami kor az anya gok ér té két nem az szabta 
meg, hogy men  nyi re szi lár dak, ru gal ma sak, hõ ál lók, sav ál-
lók, ha nem az, hogy so kat vagy ke ve set ta lál tak-e be lõ le a 
föl dön. A nem zet kö zi pénz egy ség ne ve, az arany, en nek a 
fel fo gás nak em lé két õr zi.

Esz ter sem mit sem ér tett az egész bõl. Hogy hogy ke ve set 
ta lál tak? Hát csi nál tak vol na töb bet. De leg fõ kép pen azt 
nem ér tet te, hogy mi ért me sé li el ne ki mind ezt Bencze pro-
fesszor.

– Kép zel je csak, Esz ti ke, olyan túl zá sok ba is es tek, hogy 
el ha tá roz ták, szin te ti kus táp anya gon fog ják tar ta ni az embe-
ri sé get. Mit sem tö rõd tek az zal, hogy az em ber gyomor- és 
bél rend sze re egy mil lió év alatt ala kult ilyen né, és hogy bár-
mi lyen von zó vol na is az egész emész tést, mond juk, egy 
húsz cen ti mé te res bél sza kas  szal el in téz ni és a ha sunk töb bi 
ré szét meg fe le lõ ve gyi vagy elekt ro mos el já rás sal is me re te-
ink rak tá rá vá ten ni, mint az agyun kat...

Bencze pro fes  szor úgy ne ve tett, hogy a kön  nye ki csor dult. 
Esz ti ud va ri a san el mo so lyo dott, de iga zán nem ér tet te, hogy 
mi olyan mu lat sá gos ezen.

– Kép zel je csak, Esz ti ke, ezek a mû táp lá lék-ku ta tók 
azzal sem tö rõd tek, hogy az em be rek sze ret nek en ni. Hogy 
két fél gram mos tab let ta so ha sem he lyet te sít het egy bé csi 
sze le tet... Szó val ezer tu dós ne ki állt, ke res te az Esz mé nyi 
Táp anyagot. Egy ha tal mas ku ta tó in té zet ben dol goz tak is 
ke rek tíz esz ten de ig. Ez alatt a vi lág más in té ze te i ben meg-
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ol dot ták a mes ter sé ges fo to szin té zist, rá jöt tek, hogy ho gyan 
le het kor pából bé csi sze le tet csi nál ni, a disz nó köz be ik ta tá sa 
nél kül; a bolgár tu dó sok ki mu tat ták, hogy a jog hurt fo gyasz-
tás meg véd a sugár ár tal mak el len, a dél-af ri ka i ak rá jöt tek, 
hogy a kó kusz olaj-di é ta meg véd az ér el me sze se dés el len. 
Bõ sé ge sen volt enni va ló, sem mi szük ség nem volt már az 
Esz mé nyi Táp anyagra, és ami ó ta fel fe dez ték, hogy a hi po-
fí zis mû kö dé se mi lyen egy sze rû en be fo lyá sol ha tó, és az 
em be ri agy be fo ga dó ké pes ségét kön  nyû szer rel tíz sze re sé re 
le het nö vel ni... egy szó val rá jöttek, hogy nincs szük ség ar ra, 
hogy az em ber a ha sá ban rak tá rozza el az al geb ra kép le te ket 
vagy a né met ige ra go zást; de a mi tu dó sa ink csak dol goz tak. 
B-vi ta min, D-vi ta min, nikotin savamid, E-vi ta min, en zi mek, 
fer men tu mok, pektin és ka ro   tin, szén hid rát ok és fe hér jék 
he lyes ará nya. Ka var tak, koty vasz tot tak, kí sér le tez tek, mes-
ter sé ges szal má ból spe nó tot csinál tak, pat ká nyo kat etet tek 
da rált ab lak üveg gel. Vég re elké szült. Vizs gál ták, ele mez ték, 
ki sült, hogy az Esz mé nyi Táp anyag ös  sze té te le pon to san 
egye zik a friss sár ga ré pá val, csak bü dös és ehe tet len. Ak kor 
azu tán ab ba hagy ták az egé szet. Te hát meg ma radt a má kos 
ré tes és a tú rós pa la csin ta, a pör költ ga lus ká val és a bab le ves 
csü lök kel. De hát én nem is er rõl akar tam ma gá val be szél-
get ni, Esz ti ke. – Bencze meg kö szö rül te a tor kát, és a lány 
sze mé be né zett. – Esz ti ke, én úgy ér zem, ma ga más lány, 
mint a töb bi, ma gá val õszin tén be szél he tek a leg ko mo lyabb 
prob lé má im ról is.

– Ó – só haj tott Esz ti el pi rul va –, ké rem, ked ves And rás, 
be szél jen csak nyu god tan!

– Én ré gen fi gye lem ma gát, Esz ti ke. Na gyon jól esik, hogy 
be jár az elõ adá sa im ra. Én nem tar tom vé let len nek, nem lehet 
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vé let len, hogy ép pen a szer da dél utá ni elõ adá sa i mat, a föld-
ren gés ta ni elõ adá so kat lá to gat ja.

„Per sze hogy nem vé let len – akar ta mon da ni Esz ti. – 
Szerdán va gyok sza bad na pos.” De még mi e lõtt ki mond hat ta 
vol na, Bencze pro fes  szor meg szo rí tot ta a ke zét, és egé szen 
kö zel hajol va mond ta:

– Tud ja, Esz ti ke, ne kem is ezek a leg ked ve sebb elõ adá-
saim. A föld ren gés tant tar tom eb ben a perc ben a vi lág egyik 
leg fon to sabb tu do má nyá nak. Tud ja-e, mi ért? Ha meg en gedi, 
itt van ez a né hány sta tisz ti kai adat: az 1755. évi lis  sza bo ni 
föld ren gés kor húsz ezer la kó ház ból ti zen hét ezer vált lak ha tat-
lanná, har minc két ezer ha lá los ál do zat. Az 1908-as mes si nai 
ren gés kor nyolc van há rom ezer ha lá los ál do zat; 1923-ban 
Jokoha má ban ne gyed mil lió em ber esett ál do za tul; és a San 
Franciscó-i, ka li for ni ai ren gé sek... és az utób bi száz év, amit a 
makro szeiz  mikus so ro za tok jel le mez nek, 1956 ja nu ár ja óta itt 
van a Ker madec-Tonga árok és a múlt szá zad ban fel fe de zett 
Vi lág árok kér dé se is, ahol kü lö nö sen 2030 óta látunk moz gást. 
A föld ké reg nyug ta la nabb, mint bár mi kor az utol só év ez red-
ben. Eszti ke, ugye bár, is me ri a föld ren gé sek faj tá it?

– Ó, igen – fe lel te csa ló dot tan Esz ti. – Tek to ni kus ren gé-
sek, om lá sos ren gé sek és ki tö ré ses ren gé sek...

– Ez az, nagy sze rû, ezek kö zül a ki tö ré ses ren gé sek és 
omlá sok az egy sze rûb bek. Ott vi lá go sak az okok, ott már a 
múlt szá zad ban tisz táz tak min den kér dést. De a tek to ni kus, 
a hegy ség kép zõ erõk... ez az iz gal mas, Esz ti ke!

És Bencze pro fes  szor fel ug rott, egyik ke zé ben to vább 
szo ron gat ta az eper kré mes ka na lat, és fel-le sza lad gált a 
ke rek asz tal kák kö zött, nem tö rõd ve az zal, hogy a szom széd 
asztal nál ülõ csa lád, egy ko moly, ko pasz, szi go rú te kin te tû 
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pa pa, kö vér, ró zsás ké pû ma ma és négy, rö vid re nyírt ha jú, 
ke rek ko po nyá jú fiú meg hök ken ve oda néz.

– Van nak dol gok, Esz ti ke, ami ket már ré gen tu dunk. 
Tudjuk azt, hogy a ren gé sek túl nyo mó ré sze a moz gé kony 
öve zet bõl ered, az el sõ ilyen moz gé kony öve zet a cirkum pa-
cifikus zó na, ez a Csen des-óce ánt öle li kö rül, a ke let-ázsiai 
part vi dék kel és szi get vi lág gal, a csen des-óce á ni mély ten geri 
ár kok kal és Ame ri ka nyu ga ti pe rem hegy sé ge i vel együtt. A 
má sik öve zet er re majd nem me rõ le ges, ez az Eurázsiai-hegy-
ség rend szer öve, Kö zép-Ame ri ká tól az Azo ri-szi ge te ken, 
Föld kö zi-ten ge ren és vi dé kén, Nyugat- és Dél-Ázsi án át 
Indo né zi á ig. A har ma dik öve zet a ke let-af ri kai árok rend-
szer Eti ó pi á val. Ezt tud juk. De mi ért? Mi ért ép pen ott? És 
mikor kö vet ke zik be a föld ren gés? És most ke zünk ben van 
a kulcs... Mond ja, el jön ne ve lem mo zi ba?

Esz tit úgy meg lep te a kér dés, hogy az el sõ pil la nat ban 
nem is vá la szolt. Bencze pro fes  szor mos ta ná ig tu do má nyos 
elõ adást tar tott, és most vá rat la nul – mint ha csak tánc ról, 
di va tos ru hák ról és fil mek rõl cse veg tek vol na egész dél után 
– mo zi ba hív ja. 

– Szí ve sen. Mit ját sza nak a Fó rum ban? Még a „Haj na li 
ál mok”-at? 

– Nem, nem oda hí vom – mond ta meg hök ken ve a pro fesz -
szor, és za var tan né zett a lány ra. – Tu laj don kép pen el me het-
nénk a „Haj na li ál mok”-ba is, de én ar ra gon dol tam, hogy 
vasár nap dél után az in té zet ben né hány ér de kes föld ren gés-
filmet fo gunk ve tí te ni. A le en dõ ex pe dí ci ónk tag ja it hív tam 
meg a ve tí tés re... Na gyon ko moly tu dó sok és nagy sze rû 
fi úk. Ugyan is, Esz ti ke, én nem sze ret ném, ha a mi ba rát sá-
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gunk most meg sza kad na. Sze ret ném, ha az ex pe dí ci ónk kal 
tar ta na.

– Az expe...
– Nincs ked ve? – kér dez te a pro fes  szor.
– De... de... de hogy nem... – mo tyog ta Esz ti, és el fu tot ta 

sze mét a könny. Hogy egy ilyen csi nos, szõ ke, har minc két 
éves fér fi, mint ez a Bencze And rás, ne tud jon más ra gon-
dol ni, csak a tek to ni kus ren gé sek re.

– Én ne kem... én ne kem vol na ked vem... csak olyan vá rat-
lan.

– Ó, hi szen nem kell most rög tön dön te nie. Va sár nap 
meg né zi a fil met, meg hall gat ja az úti ter vet, és egész nyá ron 
át együtt kó szál nánk a Csen des-óce án leg va dabb vi dé kén. 
Tud ja-e, hol van a Kermadec-Tonga árok?

– Nem – fe lel te Esz ti bo rú san.
– De hi szen ép pen az elõbb mond tam – ked vet le ne dett 

el a pro fes  szor. 
– A Csen des-óce án 9427 mé ter mély ár ka a Samoa-

szigetek...
– Már em lék szem... – mond ta Esz ti, és fel állt. – Men-

jünk!
– Va sár nap dél után vá rom.
– Jó – bó lin tott Esz ti, és gyor san el bú csú zott a pro fes  szor-

tól.
Le sé tált a leg kö ze leb bi quintobuszmegállóig, de csak egy 

ro zo ga he li kop ter állt a té ren. – A Fó rum mo zi ba – mond ta 
a pi ló tá nak, és el ha tá roz ta, hogy meg né zi egye dül a „Haj na li 
ál mok”-at. A mo zi né zõ te rén fi a tal pá rok ül tek ös  sze búj va. 
Ne vet gél tek, és sós pe re cet rág tak. Esz ti sze mét el bo rí tot ta a 
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könny. „Hogy én mi lyen sze ren csét len va gyok – gon dol ta. 
– Egy szer sze re tek va la kit, és az a föld ren gést sze re ti.”

Bencze And rás pro fes  szor az Esz ti vel foly ta tott be szél-
ge tés után a la ká sá ra in dult. A ta ná rok la ká sai az egye tem 
vil la ne gyed ében vol tak. Bencze gya log sé tált ha za – imád ta 
ezt az utat. A Ba la ton-par ton sze lí den emel ke dõ ös vényt 
ham vas, ezüs tös fe nyõk sze gé lyez ték, s a feny ve sek bõl lép ten-
nyo mon há zacs kák buk kan tak elõ. Ezek az egy-két eme le tes 
vil lák szí nes elasztitonból ké szül tek, leg több jük olyan volt, 
mint egy óri ás vi rág. Es te, ami kor száz szí nû atomlux ra gyog-
ta be a domb ol dalt, mint ha az Ezer egy éj sza ka kin cseit bo rí-
tot ta vol na a fák kö zé egy bõ ke zû óri ás.

– De szép itt – só haj tott a pro fes  szor, és most elõ ször 
gondolt ar ra, va jon nem bo lond ság-e eb bõl a tün dér vi lág ból 
ne ki in dul ni a vad, ha ra gos tûz há nyók föld jé nek.

Be lé pett a vil lá ja ka pu ján. A me ga fon han go san fi gyel-
mez tet te: „A hall ban vár ják önt.”

„Kö szö nöm szé pen” – mo rog ta szó ra ko zot tan a pro fes  szor. 
Ha di ák jai hal lot ták vol na, han go san ha ho táz tak vol na raj ta. 
Bencze ugyan is szó ra ko zott sá gá ról volt ne ve ze tes, ar ról, hogy 
min dent meg szo kott kö szön ni: az asz ta lán fel buk ka nó fe ke te ká-
vés csé szé ket, a televifon pon tos idõ-szol gá la tát, a csõ pos tá ból 
az író asz tal ára hul ló ira to kat – mint ha el fe lej te né, hogy nem 
em be rek, ha nem egy sze rû au to ma ták so ro za tai szol gál ják ki.

A hall ban, a szí nes tu li pá nok kal hím zett szuperorlon terí-
tõs asz tal nál ma gas, csi nos, fi a ta los, leg fel jebb öt ven-hat van 
éves nõ ült. (Iga zán fi a tal nak szá mít ma, ami kor az át la gos 
élet kor meg ha lad ja a száz negy ven évet!)

– Ma ma! – ki ál tott öröm mel a pro fes  szor. – Mi kor 
ér keztél?
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– Nem rég – fe lel te az as  szony, és öle lés re tár ta a kar ját. 
– Ha az én fi am nak nem ju tok eszé be, kény te len va gyok én 
ma gam quintobuszra ül ni.

– Iga zán hol nap reg gel akar tam ha za ugor ni – men te ge tõ-
zött Bencze pro fes  szor. – Tu dod, ma ma, az ex pe dí ció...

– Tu dom, fi am. A kí sér le tek. Az elõ adás. Az ex pe dí ció. 
Va la mi min dig akad.

– Iga zán ha za akar tam men ni... ha hol nap nem is, leg ké-
sõbb va sár nap dél után... És televifonon is két szer ke res telek, 
de Jan csi azt mond ta, hogy te is na gyon el vagy fog lal va. 
Mondd, hogy men nek a kí sér le tek?

A ma ma el ne vet te ma gát.
– Te min dig tu dod, hogy mi vel vedd le az em bert a lá bá-

ról. De apád a lel kem re kö töt te, hogy ne be szél jek ve led 
kísér le tek rõl meg mun ká ról, csak néz zem meg, jól vagy-e, 
azu tán szid ja lak le, té páz zam meg az üs tö kö det, és már is 
men jek ha za. Es te nyolc ra szín ház je gyünk van.

– Csak nem akarsz még ma ha za men ni?
– De hogy nem. Leg fel jebb egy órát ma rad ha tok.
Bencze And rás szin te két ség beesett. Mert igaz ugyan, 

hogy az em ber mun ka köz ben meg fe led ke zik a ma má já ról, 
le vél írás hoz is lus ta, a televifonkagylót fel emel ni is lus ta, de 
ha már egy szer itt van a ma ma, hát ma rad jon is egy kicsit. 
An  nyi min den rõl le het ne be szél ni. És néz ze meg a ma ma 
a dol go zó szo ba új szõ nye gét. Egye nek meg együtt egy kis 
sült húst, sa lá tát. A ma ma úgy sem lát ta még az ebéd lõ asz talt, 
amely akár csak a me se be li te rülj asz tal kám, rá dió-fel ve võ-
ké szü lé ket hord a fi ók já ban, és a há zi gaz da kí ván sá gá ra, a 
ka pott uta sí tás hoz hí ven, fél perc alatt hó fe hér te rí tõt bo rít 
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ma gá ra, és étel lel-ital lal te li tá nyé ro kat, kan csó kat, evõ esz-
kö zö ket va rá zsol elõ.

A ma ma vé gül is meg tol dot ta a lá to ga tást még egy órával. 
Együtt te áz gat tak a te rülj asz tal kám mel lett. A ma má nak 
nagyon tet szett a va rázs ló asz tal.

– Bu da pes ten még nem lát tam ilyet. De ha vol na is az áru-
ház ban, ak kor sem ven ném meg. Jan csi öcséd most minden-
nek a bel se je iránt ér dek lõ dik. Múlt hé ten ná lunk járt egy 
orvos kol lé gám, a te ra szon hagy ta a he li kop te rét. Amíg benn 
be szél get tünk – tu dod, is me red is õt, Or mos dok tor, aki fel fe-
dez te a Dentovitot, azt a gyógy szert, ami tõl a lyu kas fogakba 
visz  sza nõ a ki ko pott rész, szó val egy igen tisz te let re mél tó és 
neves kol lé ga –, a te jó ma dár öcséd pe dig a bará ta i val szét szed-
te a he li kop te rét az utol só csa va rig. Ami kor le szid tam õket, 
azt mond ta, ré gi tí pu sú volt, nem kár ér te. Öt ven ara nyam ba 
ke rült a szó ra ko zá suk. Még kü lön kel le met len ség volt, hogy 
Ormos dok tor nem is akar ta el fo gadni a kár té rí tést...

Bencze ne ve tett.
– Én se vol tam kü lönb. Hadd ta nul ja nak a fi úk.
– Hát csak ta nul jon, fi am, de a te nya ka don. Alig vá rom, 

hogy fel pa kold, és ma gad dal vidd a szi ge ted re.
A pro fes  szor majd ki ej tet te ke zé bõl a te ás csé szét.
– Hogy hogy... ma gam mal vi gyem?
A ma ma cso dál koz va né zett fel.
– Úgy, hogy meg ígér ted ne ki.
– Én? Én?
– Nem em lék szel? Ta valy ilyen kor. Azt mond tad, hogy 

ha ki tün te tés sel el vég zi a nyol ca dik osz tályt, ve led me het 
az ex pe dí ci ó ra.

– Szent Kleofás, ma ma, hát én azt nem gon dol tam ko mo-
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lyan, csak nem kép ze led, hogy egy ti zen négy éves gye re ket 
egy ilyen ve szé lyes út ra...

– Jan csi na gyon ügyes és hasz nál ha tó fiú. Em lék szel, hogy 
ta valy nyá ron a szi cí li ai di ák ver se nyen el sõ lett. Tud te le ví zi-
ót épí te ni, mor zéz ni, he li kop tert ve zet ni, úszik, evez, sí el...

– De ma ma, én iga zán nem vi he tem ma gam mal, akár-
milyen ügyes... Nem te he tem ki élet ve szély nek.

– Élet ve szély nek? – A ma ma el sá padt. – És te?
– No, nem kell meg ijed ni, nem olyan biz tos élet ve szély, de 

elõ for dul hat... tu dod, ma ma, az idõ já rás-sza bá lyo zás csak a Föld-
nek bi zo nyos sáv ja i ra ter jed ki, az úgy ne ve zett kultúr zónákra.

A ma ma ös  sze csap ta a ke zét.
– And rás, ez ret te ne tes! Te min dig azt hi szed, hogy a 

kated rán állsz, és min dent a vi lág te rem té sé tõl akarsz el ma-
gya rázni. Azt kér dez tem, élet ve szé lyes-e az ex pe dí ció, mi re 
te el akarod ma gya ráz ni ne kem az 1997-ben kö tött Me te o-
ro ló gi ai Egyezményt.

– Ma ma, kér lek, légy egy ki csit tü rel mes hoz zám!
– No, jól van, fi am.
– Szó val, ami kor a múlt szá zad nyolc va nas éve i ben az 

idõjárás-sza bá lyo zást fel fe dez ték, me te o ro ló gi ai ka taszt-
rófa fe nye ge tett. Mert az igaz, hogy hasz nos és jó do log 
volt a Sza ha ra és a Ka la há ri si va tag ön tö zé se, a Pa mír és a 
Ka ra ko rum fá sí tá sa, és nagy nye re ség volt az Észa ki-sark 
meg ol vasz tá sa is, de hát az em be rek mind ezt egy ki csit 
ös  sze vis  sza csi nál ták. Csak hogy ha egyik he lyen fel me le-
gí tik a le ve gõt, ak kor a me leg le ve gõ fel száll, és he lyé be 
ol dal ról hi deg lég tö me gek tó dul nak, nem le het bün tet le nül 
meg boly gat ni a planetáris szél rend szert, és a mes ter sé ge sen 
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elõ idézett mon szu nok nyo mán ir tó za tos vi ha rok, or ká nok, 
cik lo nok támad nak, vil lám lás sal, jég esõ vel...

– Fél óra múl va me gyek – fi gyel mez tet te Benczéné a 
fiát.

– Igen, ma ma... szó val, ami kor lét re jött a Gen fi Me te o-
ro ló gi ai Egyez mény, és fel ál lí tot ták az idõ já rás-sza bá lyo zó 
inté ze tek há ló za tát, meg ál la pí tot ták, hogy a tu do mány még 
nem ol dot ta meg az egész Föld re ér vé nyes, egy sé ges, az 
em be ri és nö vé nyi élet re leg ked ve zõbb ég haj lat ki ala kí tá-
sá nak mód ját. Meg kell elé ged nünk az zal, hogy me te o ro ló-
gi a i lag sza bá lyoz ha tó zó ná kat je löl jünk ki, és csak na gyon 
gon dos együtt mû kö dés sel biz to sít hat juk a Föld nagy ré szén 
a ve szé lyes vi ha rok tól men tes, za var ta lan ten ge ri és lé gi köz-
le kedést és a fló ra-fa u na leg na gyobb gaz dag sá gát biz to sí tó 
esõ- és nap fény men  nyi sé get. De mind ezért cse ré be nagy 
árat kell fi zet nünk, a Föld kö rül ke rin gõ lég bu rok bos  szút 
áll, ne hezen tû ri a zab lát, és a sza bá lyo zott öve zet hez nem 
tar to zó ten ge re ken és föl de ken sok szo ros erõ vel tom bol nak 
a vi ha rok.

A ma ma csak most ér tet te meg, mi re szol gált a hos  szú 
beve ze tés.

Meg ra gad ta a fia ke zét.
– És a Föld ren gé sek Szi ge te? Te so sem mond tad, hogy 

ez ott van a vi har zó ná ban... te min dig csak ar ról be szél tél, 
hogy mû sze re ket és gé pe ket kell el he lyez ni a föld ké reg leg-
moz gé ko nyabb ré szén...

Bencze pro fes  szor mind két kar ját sze re tet tel any ja nya ka 
kö ré fon ta.

– Azt aka rod, hogy ne men jek?
A ma ma na gyot só haj tott.
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– Hi á ba mon da nám, hogy ne menj. Ke mény fe jed van, 
akár csak az apád nak.

– És mint ne ked, ma ma.
– Jó, hagyd ezt! De azért kis fi am, gon dold meg... – és a 

ma ma gyen gé den meg si mo gat ta pro fes  szor fia kó cos ha ját. 
– Gon dold meg, hogy ha ilyen koc ká za tos do log, nem vol na-
e he lye sebb, ha irá nyít ha tó ra ké tá kon jut tat ná tok a szi get re 
a mû sze re ket. Mi nek az éle te te ket koc káz tat ni... A Hol dat 
és a Marsot is elõbb ra ké ták kal ku tat ták...

– De csak ad dig, amíg nem tud tak oxi gén nel el lá tott nyomás-
ki egyen lí tõ vé dõ ru hát ké szí te ni az el sõ hold uta zók szá má ra. 
Tudod, ma ma, az egé szen más, a ku ta tó in té zet tele ví zi ó ja elõtt 
ül ni, áb rá kat, gra fi ko no kat le ol vas ni, és más a ma gunk sze mé-
vel, fü lé vel, ta pin tó uj ja i val vizs gál ni min dent. A di ák ja im is 
akkor mér ge sí te nek, ami kor gyö nyö rû en elso rol ják, hogy a 
láva ta laj ilyen meg amo lyan, de ha elé bük teszel egy ba zalt da-
ra bot meg egy mész kö vet, nem tud ják, hogy me lyik mi cso da. 
Hi á ba sze re lem fel a preszignotek  tonográfomat, ne kem mil lió 
olyan mel lék kö rül ményt is ész lel nem kell, amit a mû szer nem 
je gyez.

– Hát jó – só haj tott a ma ma –, de tu laj don kép pen mi nek 
is fog lal ko zol a föld ren gés sel? Én iga zán nem aka rok be le-
szól ni, And ris kám, de a töb bi geo ló gus...

Bencze pro fes  szor ös  sze csó kol ta az any ját.
– Te vagy a leg drá gább ma ma a vi lá gon, de hi á ba, én nem 

va gyok kí ván csi az el sze ne se dett páf rá nyok ra, és nem írok 
köny vet el sül  lyedt me se be li föld ré szek rõl, én az em be ri séget 
a föld ren gés ré mé tõl aka rom meg men te ni. 

– De hi szen Kö zép-Eu ró pá ban öt ven esz ten de je nem volt 
föld ren gés.
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– De lesz, ma ma. Ren gé ses pe ri ó dus kö vet ke zik. Ta lán 
ma, ta lán hol nap. Tu dós tár sa im a vi lág ûr tit ka it ku tat ják, és 
kin cse ket akar nak hoz ni a Tej út ról. Én meg elég szem az zal, 
hogy ku tas sam a tek to ni kus erõ ket.

A ma ma mo soly gott.
– Sok sze ren csét, tu dós fi am! De mi e lõtt út ra kélsz, lá to-

gass ha za! 
– Ha za me gyek, és leg alább egy hé tig ülök a szok nyá don. 

De várj, ma ma! Jan csi nak kül dök egy kis kár pót lást. Ezer ara-
nyat kap tam egyik tu do má nyos mun ká mért. Add ne ki oda!

– Ezer ara nyat, hal lod? Száz is sok lesz.
– Add csak ne ki, ma ma! Ve gyen ma gá nak gõz ha jót vagy heli-

kop tert vagy amit akar. De az ex pe dí ci ó ra nem jö het ve lem.
A ma ma tás ká já ba tet te az ezer ara nyat.
– A me net rend sze rû quintobusszal me gyek ha za. Ma radj 

csak, fi am, ne kí sérj el!
Bencze pro fes  szor a te tõ te rasz ról in te ge tett az any ja után, 

azu tán be ment a ház ba. Le ült az író asz ta lá hoz, és el gon dol-
koz va né ze get te a fal ba épí tett köny ves pol co kat, ame lye ken 
a leg fi no mabb nylon la pok ra nyo mott köny vek so ra koz tak. 
Pla tón és Kant fi lo zó fi ai mun kái, Shakes peare drá mái, 
Tolsztoj re gé nyei... A sa rok ban vi lág ve võ szí nes te le ví zi ós 
ké szü lék, a gomb ja it in nen az író asz tal mel lõl is for gat hatná. 
De Bencze And rás nak ma eh hez nem volt ked ve. Esz ti jutott 
eszé be, a Fó rum mo zi, a „Haj na li ál mok”.

„Har minc két éves va gyok, se fe le sé gem, se gye re kem, 
nem jó ez így. Ha ép bõr rel ha za jö vök a szi get rõl, el ve szem 
Esz tit fe le sé gül.”

Az el ha tá ro zás tól jó ked ve tá madt.
Át ment a tor na ter mé be. Né hány per cet bor dás falgya kor-
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la tok kal és gyû rû hin tá zás sal töl tött, azu tán le dob ta ma gá ról 
a pu ha szixtilon tor na ru hát, és az úszó me den cé be ug rott. A 
lan gyos, kris tály tisz ta víz ben jó ked vû en csap kod va úszott 
vagy öt száz mé tert. Utá na ki má szott a me le gí tett pad ló ra, 
és a ven til lá tor me leg le ve gõ je pil la na tok alatt meg szá rí totta 
a bõ rét. Tíz perc múl va már ágy ban volt. A ki szol gá ló auto-
ma ta te át és ka ka ót ké szí tett az ágy mel let ti asz tal ká ra, a leg-
fris sebb, har minc perc cel ez elõtt meg je lent es ti új ság mellé. 
Bencze ál mos hu nyor gás sal nyúlt a kakaóscsésze után.

Eb ben a pil la nat ban kü lö nös mor gást hal lott. Mint ha a 
Bala ton hul lá mai a há zat csap kod nák. Vagy mint ha ka vi-
csot, nem is ka vi csot, egész he gye ket gör get né nek. Azu tán 
meg moz dult az ágy, jobb ra-bal ra, jobb ra-bal ra hin táz va. 
„Föld ren gés?” – kér dez te han go san, cso dál koz va. A kö vet-
ke zõ perc ben a men  nye zet rõl le hullt egy elasztitondarab. 
Bencze And rás a ha lán té ká hoz ka pott, és vis  sza ha nyat lott 
az ágy ra.
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3
A meg bo lon dult mû szer

Az nap dél után, ami kor Bencze pro fes  szor Esz ti vel a 
Gyöngy  vi rág cuk rász dá ban volt, Barlay Ta más és Csiz más 
Fe ri a Jó po fák Klub ja ol va só ter mé ben ült, és na rancs lét 
ivott. A Jó po fák Klub ját az egye te mis ták ala pí tot ták, és csak 
azt vet ték fel tag nak, aki leg alább öt fé le sport hoz és öt fé le 
társas já ték hoz ér tett, nem sér tõ dött meg, ha a ka ri ka tú rá ját 
meglátta az új ság ban, nem ha ra gu dott, ha or ra elõtt köl csön-
vet ték a he li kop te rét, vagy ha áp ri lis el se jén ki hall ga tás ra ren-
del ték be a rek tor hoz, és aki ezen kí vül a nap pal és az éj sza ka 
bármely pil la na tá ban el tu dott mon da ni há rom vic cet. A klub 
há rom év vel ez elõtt sze rény kis szo bács ka volt, öt tag gal 
– most pom pás har minc eme le tes épü le té ben két ezer tag ja 
szóra ko zik. A klub nak van szín ház ter me ezer sze mé lyes nézõ-
tér rel, van hang ver seny ter me próba- és gya kor ló szo bák kal. 
Van ver seny uszo dá ja, és van vagy száz kí sér le te zõszo bá ja, 
ahol fo tó ama tõ rök, te le ví ziókonst ruk tõ rök, szobrász- és festõ-
mû vészje löl tek, bi o ló gu sok és tex til ké mi ku sok ked vük re 
tölt he tik az idõt. Az egész har ma dik eme let cuk rász da és étte-
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rem, ahol na pon ta két száz fé le hús étel kö zött le het vá lo gatni. 
Az ötö dik eme le ten ta lál ha tó az Ál lan dó Di vat be mu ta tó, és 
itt az ol csó és el nyû he tet len szixtilon fe hér ne mûk, szuper-
orlon csip kék, neonylon bár so nyok, arfixilon pu ló ve rek 
soka sá gán kí vül mé reg drá ga, va ló di vá szon blúz is lát ha tó. A 
Jópo fák Klub já nak könyv tá ra is van, száz ezer nylon kö tetbõl 
és kö zel fél mil lió film te kercs bõl ál ló gyûj te mén  nyel, ezer 
olvasó- és ve tí tõ asz tal lal. A klub vi ta est je in a leg hí re sebb 
tudó sok, mû vé szek és po li ti ku sok vá la szol nak az if jú ság 
kérdé se i re, és na pon ta há rom szor meg je le nõ új ság juk, a 
Jópo fák Hang ja, har minc nyel ven ké szül, és fél mil lió pél-
dány ban fogy el. A Köz pon ti Egye tem rek to ri ta ná csa már 
né hány szor fel kér te a klub ve ze tõ sé gét, hogy csöp pet sem 
te kin té lyes ne vü ket vál toz tas sák meg. Le gyen pél dá ul Jó 
tanu lók Klub ja vagy If jú Tu dó sok Tár sa sá ga, de a jó po fák 
hal la ni sem akar nak er rõl. Na gyon jó név ez, kü lön ben is 
oko sabb, ha nem az el ne ve zés sel, ha nem a cse le ke de te i vel 
vív ja ki ma gá nak a tisz te le tet az em ber.

Mint már em lí tet tük, Fe ri és Ta más az ol va só te rem ben 
ült. Fe ri a Jó po fák Hang ja dé li ki adá sát ol vas ta. Az új ság 
most, az egye te mi tan év vé gén te le volt ál lás hir de té sek kel. 
Most vég zõ fi zi kust ke res nek a Ra dar Mû vek, a Hold ra ké ta 
Gyár, a Föld-Mars Ku ta tó Tár sa ság, a Mû anyag-kom bi nát, 
az Elasz  titon Ház konst ruk tõr Tröszt, és ígér nek fût-fát, évi 
három hóna pos sza bad sá got, ti zen öt szo bás vil lát atomlux 
vi lá gítás sal, va ló di fa bú to rok kal. Ha vi ezer arany fi ze tést, 
sza bad je gyet a nem zet kö zi quintobuszjáratokra, in gyen 
ope  ra  bér letet és tisz te let pél dány ként min den tu do má nyos 
fo lyó ira tot és újon nan meg je lent köny vet. Fe ri gon do san 
alá hú zo gat ta az ér de ke sebb hir de té se ket.
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– A geofizikusi ál lá so kat is alá húz tam, hát ha ér de kel.
– Kösz – fe lel te Ta más, aki a há zi te le ví zi ós köz pont 

gomb ját nyo mo gat ta. – Te, ez a köz pont al szik.
– Nem al szom, de em ber va gyok, és ép pen ezért csak egy 

szám és két ke zem van – szó lalt meg egy mél tat lan ko dó nõi 
hang. – Mit óhajt?

– Ezer bo csá nat – vö rö sö dött el Ta más. – Azt hit tem, auto-
ma ta. Két kis lányt ke re sünk, itt van nak va la hol a klub ban. 
Fá bi án Évát és Tóth Zsu zsit.

– És nem tud ják, me lyik te rem ben van nak?
– Nem. Itt ad tunk ran de vút a könyv tár ban, de kés nek.
– Jó. Kap cso lom az eme le te ket.
Ta más ké nyel me sen hát ra dõlt a ka ros szék ben, és fi gyel-

me sen néz te a há zi te le ví zi ós adást. A ké pen most az el sõ 
eme le ti fo lyo só je lent meg: fi úk és lá nyok áll tak a hir de-
tõ táb la elõtt, és az es ti prog ra mot ta nul má nyoz ták. Ta más 
figyel me sen néz te a szõ ke, bar na fe je ket, azu tán le nyom ta 
a gom bot – me he tünk to vább. A te le ví zió most az el sõ eme-
let terme it mu tat ta. Az egyik ben gye re kek ping pon goz tak, a 
másik ban az egye te mi sakk csa pat mér kõ zött – no, itt sincs 
Éva. A ti zen egye dik eme le ti ze ne te rem ben Mo zart „Kis éji 
ze né”-jét gya ko rol ták ép pen. Ta más meg hall ga tott né hány 
tak tust, és a gép már is egy tu do má nyos elõ a dó ter met mu ta-
tott. A te rem ben az emel vé nyen ki lenc ven év kö rü li bá csi 
ma gya ráz ta igen élén ken és fi a ta lo san, hogy a Mecsnyikov 
Ku ta tó in té zet tej sav er jesz té si kí sér le tei ho gyan se gí tik az 
élet meg hos  szab bí tá sát. „Á, ez a hí res Peters pro fes  szor, ahol 
õ van, ott Éva is meg ta lál ha tó” – gon dol ta Ta más.

– Szí ves ked jék a hall ga tó sá got is meg mu tat ni! – szólt 
a gép be. A te le ví zi ós köz pont fel ve võ gé pe sor ra fog ta fel 
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a nézõk ar cát, és a har ma dik sor szé lén Ta más va ló ban 
ész re vet te Évát, aki el me rül ten fi gyel te a tej sa vas er je dés 
és az érrend szer ru gal mas sá gá nak bo nyo lult ös  sze füg gé sét. 
„Köszö nöm, meg ta lál tam” – mond ta Ta más, és ki kap csol ta 
a te leví zi ós ké szü lé ket. He lyet te a há zi televifonjegyzékben 
meg keres te az Or vos tu do má nyi Elõ adó te rem har ma dik pad-
sor elsõ he lyé nek szá mát. „Két ezer-há rom száz ti zen nyolc... 
két ezer-há rom száz ti zen nyolc...” – mor mog ta. Gyor san tár-
csá zott, és a kö vet ke zõ pil la nat ban lát ta, amint Éva elõtt az 
aszta lon ki gyul lad a televifon-jelzõlámpa, lát ta a ké szü lék ben 
a lány gesz te nye szí nû ha ját és ki csit bos  szú san cso dál ko zó 
arcát.

– Ki az? Jaj, szer vusz, Ta más!
– Fél órá ja vár lak az ol va só te rem ben.
– Kér lek, ne ha ra gudj, hos  szú ra nyúlt az elõ adás...
– Fe ri kér di, hogy Zsu zsit nem lát tad-e.
– Biz to san a szer kesz tõ ség ben van még. Men je tek fel 

hozzá, ad dig ra én is oda érek.
– Jó, szer vusz!
A szer kesz tõ ség a klub ház ban jó ma ga san, a ti zen nyol ca-

dik eme le ten volt, de a két fi a tal em ber szí ve seb ben ment 
gya log, mint lif ten vagy moz gó lép csõn. A lép csõ ház át lát-
szó, víz sze rû en csil lo gó elasztiton lép csõ so rá val és min den 
eme le ten más szí nû – hal vány kék, al ma zöld, hal vány li la, 
na rancs szín – atomlux vi lá gí tá sá val olyan volt, mint egy 
me se be li szö kõ kút vagy mint ko ra nyá ron a haj na li ég. A 
lép csõ ház üveg fa lán át az éj sza ka sö tét kék bár so nyát s a 
bár sony te rí tõn csil lo gó ék szert, a Köz pon ti Egye tem ki vi lá-
gí tott hó fe hér már vány épü le tét le he tett lát ni.
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– Bo lond, aki in nen el megy föld ren gést ku tat ni – mond ta 
Feri.

– Hon nan tu dod, hogy ar ra gon dol tam?
– Lá tom az or ro don. Teg nap óta, ami ó ta Benczénél jár-

tunk, egy hu zam ban ló ga tod.
– Nem olyan egy sze rû kér dés az.
A szer kesz tõ ség hos  szú fo lyo só ján mind két ol dal ról fe hér 

aj tók so ra nyí lott. Az aj tó kon if jú új ság írók ro han tak ki-be, 
még ned ves új ság le pe dõ ket hur col va, olyan iz ga tott áb rá-
zattal, mint ha a vi lág leg fon to sabb tit ka it szo ron gat nák a 
mar kuk ban. A fé lig nyit va ma radt aj tó kon át ma si nák so ka-
sá gát le he tett lát ni. Dik tá lás ra moz gó író gé pek, film fel ve võk 
és leadó gé pek, te le ví zi ók, kép táv írók, va gyis mind az, ami vel 
a saj tó dol gos mun ka tár sai pil la na tok alatt kép ben, szó ban 
érte sül tek mind ar ról, ami Dél-Af ri ká ban vagy Alasz ká ban 
tör tént. Tóth Zsu zsi szo bá ja a fo lyo só vé gén volt. A két fiú 
már Évát is ná la ta lál ta.

– Jó, hogy fel jöt te tek – üd vö zöl ték Ta mást és Fe rit. – Leg-
alább együtt kö zöl het jük az öröm hírt. De ül je tek le elõbb!

– Mi lyen öröm hírt? – kér dez te Ta más, és le ült egy ka ros-
szék be a kép táv író elé. A kép táv író ép pen ak kor ad ta az 
ang li ai szép ség ki rály nõ-vá lasz tás hí re it.

– Egy üveg pezs gõt ké rünk! – szólt Zsu zsa a ki szol gá ló-
asz tal ba. – Négy po ha rat is!

– Kö zös uta zá sunk ra! – mond ta Éva, és fel emel te a poha-
rát.

– Ar ra, hogy egy hét múl va csó na ká zunk a Jangce-
kiangon.

– Mit csi ná lunk? – kér dez te Éva, s le tet te a po ha rát.
– Hát amit meg ígér tem... utaz ga tunk Kí ná ban.
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A két lány egy más ra bá mult.
– Kí ná ban? Hi szen ti tré fál tok... vagy fél re be szélsz...
A két fiú egy más ra ka csin tott.
– Kis lány ok! – állt fel Ta más, és ün ne pé lye sen fel emel te 

a po ha rát.
– Mi hos  szú és lel kes ud var lá sunk alatt ígér tünk nek tek 

fût-fát, el mond tuk, hogy szán káz ni fo gunk a Hi ma lá ja te te-
jén, rén szar vas szá non jár juk be a tund rá kat, meg für dünk a 
Tir rén-ten ger ben, de ti, úgy lát szik, nem hit te tek ne künk. 
Most te hát itt a pil la nat, ami kor ígé re tün ket va ló ra vált juk. 
Fe ri, vedd elõ a je gye ket!

Csiz más Fe ri a tár cá já ból vas kos fü ze tet vett elõ. A fü zet 
fe dõ lap ján gép írás sal ez állt:

Csiz más Fe renc fi zi kus és Barlay Ta más geo fi zi kus, Fá bi
án Éva or vos tan hall ga tó és Tóth Zsuzsanna böl csész hall ga
tó, új ság író

kör uTA Zá Si JE gyE.

Ér vé nyes 2057. má jus 29tõl 2058. má jus 28ig a köz pon
ti Egye te mi Vá ros–Bu da pest–Moszk va–Peking–Sanghaj–
To kió–rangoon–Bom bay–Bag dad–ka i ró–Durban–Cape 
Town –Ca sab lan ca–rio de Ja ne i ro–Me xi kó–Wa shing ton–
San Fran cis co–Sydney quintobuszvonalakra, ezen az út vo na
lon, va la mint öt tet szés sze rin ti eu ró pai fõvá ros ban min den 
szál lo da, ét te rem, üdü lõ, strand, szín ház, klub díj men tes 
igény be vé te lé re. A je gye ket Barlay Ta más ötöd éves és Csiz
más Fe renc ötöd éves hall ga tó, az Egye tem alap sza bá lya 
ér tel mé ben, ki vá ló ta nul má nyi ered mé nyé ért ju ta lom kép pen, 
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díj men te sen kap ja, Fá bi án Éva és Tóth Zsu zsanna hall ga tók 
je gyé ért 300300 ara nyat át vet tünk.

És a szö veg alatt az egye te mi uta zá si iro da pe csét je.
A két fiú di a dal mas mo sol  lyal vár ta, hogy a két kis lány 

egy szer re ki ált fel a bol dog ság tól, nya kuk ba ug rik, és csókot 
ad a fe je del mi aján dé kért.

A két lány azon ban el ol vas ta a káp rá za tos úti ter vet, és szó 
nél kül le tet te a jegy zet fü ze tet az asz tal ra. Még csak rá se 
néztek az el ké pedt lo va gok ra.

Fél perc nyi hall ga tás után Fe ri nem bír ta to vább.
– Mi az, Zsu zsi, nem tet szik az úti terv?
– Nem.
– De hi szen an  nyi szor mond tad, hogy sze ret nél Pe kingbe 

el jut ni meg Rio de Ja ne i ró ba... ket tes ben... ve lem...
– Mond tam...
– Hát ak kor mi ba jod van?
– Az, hogy csir ke fo gók vagy tok, és men je tek el nél kü-

lünk! Igaz, Évi?
– Igaz.
Ta más, aki ed dig egy szót sem tu dott ki nyög ni, csak 

moz du lat la nul állt ma gas ra tar tott pezs gõs po ha rá val, most 
két ség beeset ten mond ta:

– De hát leg alább meg ma gya ráz ná tok...
– Úgy gon do lom, ti tar toz tok né mi ma gya rá zat tal...
– Nem ér tem.
– Majd meg ér ti tek – fe lel te Éva. – Nem em lé kez tek rá 

vélet le nül, hogy ho gyan is mer ked tünk meg?
– De hogy nem – fe lel te egy szer re a két fiú. – Két év vel 

ez elõtt, egy vi ta es ten, itt, a Jó po fák Klub já ban.
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– És ar ra már nem is em lé kez tek, hogy min vi tat koz-
tunk?

– Tud ja az ör dög – mo rog ta Fe ri.
– Én se tu dom – val lot ta be Ta más.
– De rö vid az esze tek, ha va la mi re nem akar tok em lé-

kezni. Bez zeg mi nem fe lej tet tük el! Ar ról volt szó, hogy 
mi re fog juk fel hasz nál ni ötöd éves ko runk ban az egy éves 
ta nul mány utat. Kí ván csi ak vagy tok a vi ta jegy zõ köny vé re? 
Fel te he tem a mag ne to fon sza la got...

– Nem va gyunk rá kí ván csi ak – mo rog ta Fe ri.
– Az em ber vál to zik két év alatt... – mond ta Ta más.
– Azt lát juk – fe lel te Éva mér ge sen. – Ala po san meg-

vál toz ta tok. Itt a ke ze tek írá sa, tes sék. Barlay és Csiz más 
har mad éve sek meg hív ják Fá bi án és Tóth el sõ éve se ket, 
hogy 2057-ben tart sa nak ve lük geo fi zi kai ku ta tó út ju kon. Ez 
nek tek geo fi zi kai ku ta tó út? Luxusquintobuszon kö rül jár ni a 
vilá got? Ezt meg te he ti tek ak kor is, ami kor ki lenc ven éve sek 
lesz tek, és mé te res po ca ko tok lesz.

– Még min dig nem ér tem, hogy mi ba jo tok van – mond ta 
in ge rül ten Fe ri.

– Más lány mind a tíz uj ját meg nyal ná, ha ilyen uta zás ra 
hív nánk.

És még a rek to ri hi va tal ban is el in téz tük, hogy kap ja tok 
egy évi ta nul má nyi sza bad sá got.

– Kö szön jük, ti csak ne in téz ze tek el ne künk sem mit, 
és ke res se tek ma ga tok nak más úti tár sat! – ki ál tot ta Zsu zsi 
félig sír va.

– Hát ho vá akar ta tok men ni?
– Bencze pro fes  szor ex pe dí ci ó já val a Föld ren gé sek Szi-

ge té re – fe lel te Éva.
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– Nem is ál mod hat tuk, hogy ti nem oda ké szül tök – tet te 
hoz zá Zsu zsi.

– Tud já tok, hogy mi lyen nagy je len tõ sé gû Bencze ku ta tá-
sa? Az egész tu do má nyos vi lág a fe je te te jé re fog áll ni.

– Hon nan tud nák? – kér dez te gú nyo san Zsu zsi. – Nem 
olvas nak szak la po kat. És Bencze pro fes  szor nem csi nál 
akkora rek lá mot...

– És még õk ne ve zik ma gu kat fi zi ku sok nak... és csó na káz-
ni meg stran dol ni akar tok, ami kor ilyen kí sér let ké szül.

– A pro fes  szor mond ta, ugye, hogy nem haj lan dó ti te ket 
ma gá val vin ni?

 – Ne ka rat  tyol ja tok egy szer re! – ki ál tott Fe ri. – Csak 
vesze ked tek, és egy szót sem le het ér te ni az egész bõl.

– De hogy nem ér ti tek – mond ta gú nyo san Éva –, ti csak 
men je tek el szó ra koz ni az egye tem pén zén...

– De min den ötöd éves ezt csi nál ja! – ki ál tot ta két ség-
beeset ten Ta más.

– Ez a ju ta lom.
– Ha a töb bi ötöd éves ezt csi nál ja, mi ép pen azért sze ret-

tünk ti te ket, mert azt hit tük, hogy kü lön bek vagy tok ná luk. 
Hát csak jó mu la tást! Mi ket ten Zsu zsi val el ha tá roz tuk, hogy 
csat la ko zunk az ex pe dí ci ó hoz.

– Leg szí ve seb ben meg ver né lek – mond ta Fe ri mér ge sen, 
és meg ráz ta Zsu zsi vállát.– Te azt hi szed, hogy ez va la mi 
tré fa do log? Kis ki rán du lás a vul ká nok kö zé, ahon nan színes 
ri por to kat küld hetsz. És mi lesz, ha cik lo nok jön nek? Ha 
nem lesz en ni va ló tok? Ha gej zí rek tör nek fel? Ha az egész 
vacak szi get el sül  lyed alat ta tok?

– Ne légy úgy meg ijed ve, te úgy sem le szel raj ta!
– De igen is raj ta le szünk! – vá gott köz be Ta más. – Mit gon-
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dolsz, majd el en ge dünk, és mi itt hon ma ra dunk... vi gye el az 
ör dög a kör uta zást! Gye re, Fe ri, je lent kez zünk Benczénél!

Fe ri a jegy fü ze tet bab rál ta.
– Zsu zsi, kép zeld csak el... In di á ban ele fán ton utaz hat-

nánk, Egyip tom ban meg néz het nénk a fá ra ók sír ját. És azt 
mond ják, Ostiánál olyan kék a ten ger...

– Vol tam már Ostiában, és egyéb ként se za var tasd ma gad 
mi at tam! Én az ex pe dí ci ó val me gyek.

Ta más fel ug rott, és hir te len moz du lat tal ki ra gad ta Fe ri 
kezé bõl a jegy fü ze tet.

– Mit akarsz az zal a jeg  gyel?
– Ös  sze tép ni. Gye rünk Bencze pro fes  szor hoz!
– Bo lond vagy! Ti me het tek, én nem!
– Me gyünk is!
– Úgy se hi szem el! – ki ál tot ta Fe ri, és még ak kor sem 

hitt a sze mé nek, ami kor Ta más és a két lány iga zán ki ment 
a szobá ból.

A geo ló gi ai tan szé ken azon ban csak az ügye le tes mû sze-
részt ta lál ta Barlay Ta más és két vál lal ko zó szel le mû társ nõ-
je. A mû sze rész a pro fes  szor dol go zó szo bá já ban ült és pasz  -
sziánszozott. A be lé põ ket ud va ri as bic cen tés sel fo gad ta.

– Már har mad szor pró bá lom a kí gyót, de nem jön ki, alig-
ha nem va la mi baj fog ér ni.

– Per sze, mert a ká ró tí zes a föl dön van – mond ta Éva, 
és fel emel te a la pot.

– Na gyon kö szö nöm – mond ta az ügye le tes mû sze rész, 
és ba rát sá go san hel  lyel kí nál ta a tár sa sá got. – Mi vel szol-
gál ha tok?

– A pro fes  szor urat ke res sük.
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– El ment. Le het, hogy vis  sza jön. A tit kár nõ je biz to san 
tudni fog ja. A tit kár nõ mind járt jön, csak tu ris tá kat ve zet.

– Tu ris tá kat? Hol?
– Hát ké rem ez... hogy úgy mond jam, hm... hát egy kis 

mel lék jö ve de lem... tud ni il lik... de ha iga zán nem mond ják 
meg sen ki nek... ugye bár, önök tud ják, hogy mi az a preszig-
no tektonográf?

– Per sze, hogy tud juk – mond ta Éva. – Bencze pro fes  szor 
ta lál má nya.

– Igen, ké rem, az. Ugye, mint a ne ve is mu tat ja, elõ re jelzi 
és fel jegy zi a tek to ni kus erõk mû kö dé sét. A ta lál mány nagy-
sze rû sé ge az, hogy min den faj ta fe szült ség re re a gál, ugyanis, 
amint tud juk, a ké reg moz gá sok, vagy hét köz na pi szó val 
föld ren gé sek, na gyon sok fé le erõ együtt ha tá sá ból ke let kez-
nek. Fi gye lem be kell ven ni, ké rem szé pen, a Föld bel se jé nek 
hõmér sék le tét, a ra dio ak ti vi tást, a föld ké reg re ne he ze dõ leve-
gõ osz lop nyo má sá nak vál to zá sa it, a le ve gõ hõ mér sék le tét és 
a hõ mér sék let vál to zá sa i val együtt já ró ké reg tá gu lá so kat és 
ös  sze hú zó dá so kat, a Hold von zó ere jét...

– Tud juk, tud juk.
– Már most ké rem – foly tat ta za var ta la nul a mû sze rész –, 

eze ket a fe szült sé ge ket együtt vé ve „tek to ni kus egy ség”-nek 
ne vez te el, és fel osz tot ta hu szon négy fok ra. Eb bõl ti zen kettõ 
ne ga tív, ti zen ket tõ po zi tív. A ne ga tív szá mok nö ve ke dé se 
a 0 pont fe lé jel zi a fel gyü lem lõ, de még moz gás sá át nem 
ala ku ló egy sé ge ket, a po zi tív szá mok nagy já ból meg fe lel nek 
a ré gi föld ren gés erõs ség-ská lá nak.

Va gyis...
– Tud juk.
– ...vagyis – foly tat ta csú nya szem öl dök rán co lás sal a 
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tech ni kus – ez a ké szü lék, ké rem szé pen, film fel ve võ és 
filmve tí tõ ké szü lék kel van egy be kap csol va, és a sza ka dat la-
nul mûkö dés ben le võ hold von zás – ra dio ak ti vi tás –, mag   ma -
fe szültség és a töb bi mé rõ ké szü lék plusz-mí nusz  moz gá sát 
egye sít ve ve tí ti rá a hu szon négy ro vat ra osz tott tek to ni kus 
egy ség táb lá zat ra. Bencze pro fes  szor sze rint, amíg a jel zés 
a mí nusz nyolc, mí nusz há rom kö zött mo zog, köz vet len 
föld ren gés ve szély nincs. De ha a jel zés tar tó san a mí nusz 
három fö lé emel ke dik, vagy meg kö ze lí te né a 0 fo kot, ak kor 
a kéreg fe szült ség fel ol dá sa már csak föld ren gé sekkel le het-
sé ges, még  pe dig mi nél gyor sabb és egye nes vonalúbb ez az 
emel kedés, an nál he ve sebb föld ren gés vár ha tó. Te hát azt is 
ki lehet szá mí ta ni, hogy egyes, ket tes, ötös vagy akár nyol-
cas erõs ségû lesz-e a ren gés. Utá na a fe szült ség nek vis  sza 
kell zu han nia a mí nusz tíz, mí nusz ti zen ket tõ kö zé.

– De ké rem, ez...
– No, ép pen ezt aka rom én is mon da ni. Ez, ké rem, daj-

ka me se. Én mon dom, hogy ez a gép nem ér sem mit. Két 
éve va gyok mel let te, de a fe szült ség még so sem emel ke dett 
mínusz há rom fö lé.

– De föld ren gés sem volt az el múlt két év ben.
– Az, ké rem, pusz ta vé let len ség... de hát az em ber ezt nem 

me ri Bencze pro fes  szor sze mé be mon da ni. Ne kem kü lön ben 
is mind egy. Ez egy na gyon drá ga gép, ez még a koz mi kus 
su gár zást is mu tat ja, en nél fog va én azért ka pok ha vi száz 
arany fi ze tést, hogy négy órás vál tá sok kal itt ül jek, ké rem, 
és je lent sem, ha va la mi rend kí vü lit lá tok. Ele in te néz tem is 
a gé pet, de so ká ig nem le het bír ni, az em ber be le szé dül... 
Min dig azok a vib rá ló zöld gra fi ko nok, fel men nek meg 
lemen nek. Nem ta nult mû sze rész nek va ló az ilyen. Azu tán 
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rá jöt tem, hogy a ma si na mo zog ak kor is, ha én nem né zem, 
és ak kor sem lesz sem mi baj. Az óta be ho zok egy pak li kár-
tyát, és ha az öreg nincs benn az in té zet ben, le jö vök ide a 
dol go zó szo bá já ba, itt sok kal kel le me sebb, szép a ki lá tás, és 
a ki szol gá ló au to ma tá val ho za tok ma gam nak ká vét.

– És mi van a tu ris ták kal?
– Ja igen, hát az a Pan ni ka öt le te volt; ere de ti leg ar ról 

beszél tünk, hogy mi lyen nagy kár, hogy egy ilyen mar ha 
nagy gé pe zet csak jár, jár egy olyan ha tal mas te rem ben, nem 
né zi sen ki, nem hajt sem mi hasz not, és ak kor eszünk be jutott, 
hogy ha egy szer a preszignotektonográf min den fe szült sé get 
le tud mér ni, ak kor ki kap csol juk be lõ le, mond juk, a koz mi-
kus fe szült sé get, és mé rünk ve le va la mi mást...

– Nem ért jük...
– Jaj, de hogy nem. Tes sék csak ki csit fi gyel ni! Azt, ugye, 

tet sze nek tud ni, hogy min den hul lám zó moz gás fe szült ségét 
meg tud juk mér ni, ugye bár, a hang, a fény...

– Tud juk, tud juk...
– Azt is tet sze nek tud ni, hogy a har min cas évek ben Alto-

monte pro fes  szor fel fe dez te a pszichotenziót...
– Mi az? – kér dez te Zsu zsi.
A mû sze rész kész sé ge sen ma gya ráz ta:
– Az a tu laj don ság, hogy egy mást na gyon sze re tõ em be-

rek egy szer re érez nek, gon dol nak, mon da nak va la mit. Ez 
roko na a szomnitenziónak, az egy más ról ál mo dá si kész ség-
nek. Nos, Altomonte ta nár úr fel fe dez te, hogy ez nem egyéb, 
mint az agy ké reg ben ke let ke zett ABX tí pu sú 0,3-0,6 mé te res 
rö vid hul lá mú rez gés, amely nek meg fe le lõ hul lám hos  szú 
rez gés a má sik ro kon szen ve zõ egyén nél is kel lõ fe szült-
séggel meg ta lál ha tó. Ha te hát ki kap cso lom a preszignotek-
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to nog ráfból a föld ké reg re jel lem zõ hul lám hos  sza kat, és 
be ál lí tom ABX rö vid hul lám ok vé te lé re, ak kor a kí sér le ti 
szo bá ban levõ sze rel mes pár ról kön  nyen meg ál la pít ha tom, 
hogy pszicho ten ziójuk ki elé gí tõ-e, más szó val, meg ér tik-e, 
sze ret ni fog ják-e egy mást.

– Óri á si! – csap ta ös  sze a ke zét Zsu zsa.
– Mit szól eh hez Bencze pro fes  szor?
– Csak nem kép ze li, hogy tud ró la? – hü le de zett a de rék 

mû sze rész.
– Õ dél után ha za megy, le jö vök pa szi án szoz ni, Pan ni ka 

fel vi szi a sze rel mes pá ro kat... egy kí sér let: egy arany, és 
es te vis  sza kap cso lom a mû sze re ket. Még so se volt sem mi 
baj. Min dig a mí nusz ha tot mu tat ja. Pa ran csol ják meg te kin-
te ni?

– És mi tör tén ne, ha a mû szer egy szer még is föld ren gést 
je lez ne? – kér dez te Ta más.
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A mû sze rész vál lat vont.
– Mi ért je lez ne? Az üz let már úgy is a vé gét jár ja. Bencze 

pro fes  szor a jö võ hé ten el vi szi az ex pe dí ci ó ra az egé szet, 
addig meg csak nem lesz sem mi baj...

A preszignotektonográf a má so dik eme le ti ku ta tó te rem-
ben állt. A tár sa ság az el sõ eme le ti for du ló ban ta lál ko zott 
a le fe lé igyek võ tu ris ták lát ha tó an elé ge dett cso port já val. 
Vala men  nyi fi a tal pár volt, és úgy lát szik, min den ki nél ked-
vezõen ütött ki a vizs gá lat.

– Vis  sza kap csol tad a gé pet? – kér dez te a mû sze rész.
– Vis  sza – fe lel te a tit kár nõ. – Tes sék, itt van nak a kul-

csok.
– Mind járt jö vök, csak a kol lé gák nak meg mu ta tom 

– ígérte a mû sze rész.
– Meg bo csá ta nak, de elõ re me gyek. Kü lön ben, ha meg en-

ge dik, Solt Zsolt a ne vem. A ke reszt apám nak tá madt ez a 
ret ten tõ öt le te, hogy rí mel jen a ne vem, én job ban sze re tem, 
ha Zol tán nak szó lí ta nak.

A de rék mû sze rész, majd utá na a há rom fi a tal be lé pett a 
te rem be. A te rem kö ze pén la pos asz ta lon kap cso lók, fo gan-
tyúk és jel zõ lám pák so ra volt. Az aj tó val szem közt a fa lon 
ve tí tõ neonylon le pe dõ, a le pe dõn kö zé pen víz szin tes vo nal, 
a vo nal alatt és fö lött szá mok egy tõl ti zen ket tõ ig. A szám-
sor ok kö zött zöl des fény csík vib rált.

– Íme – mu ta tott rá a mû sze rész. – Ez az.
A kö vet ke zõ pil la nat ban azon ban ré mül ten hát ra hõ költ.
– Szent sé ges ég... ez a mû szer... Pan ni el ron tot ta... mi van 

ez zel... néz zék!
A ve tí tõ neonylonon a zöld fény csík egy re erõ sö dött és 
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emel ke dett. Egy-egy pil la nat ra szin te a po zi tív-ne ga tív számok 
ha tá rát sú rol ta.

A mû sze rész ré mült kap ko dás sal rán gat ta a fo gan tyú kat. 
Gom bo kat nyo mott le, az el len õr zõ lám pá kat fi gyel te, kikap-
csol ta a mág ne ses sé get, azu tán ki kap csol ta a mag ma fe szült-
ség-mé rõt, megint vis  sza kap csol ta, de a gép ra kon cát lan ko-
dá sa nem szûnt meg. Sõt, va la mi re cse gõ, szi sze gõ, kü lö nös 
zú gást, mor gást is hal lat tak a mû sze rek.

– Hû, mi lesz eb bõl! El csap nak... vé gem... va la mit rosszul 
kap csol tunk vis  sza. Va la mi... de mint ha Pan ni ka már dél ben 
em lí tet te vol na, hogy na gyon vib rál... mi lesz ve lem... – nyö-
ször gött a sze ren csét len mû sze rész.

– Kö ze le dik a nul lá hoz, el éri a nul lát a zöld csík! – ki ál-
tot ta most Éva.

Ta más egy szer re a hom lo ká ra csa pott.
– Ma ga sze ren csét len! Nem a gép a rossz, föld ren gés 

lesz, azt jel zi.
Solt Zsolt ki dül ledt szem mel bá mult.
– Le he tet len... le he tet len... ak kor is vé gem.
– Mi ért?
– Mert nin cse nek meg a gra fi ko nok, a gép órá kig ki volt 

kap csol va... teg nap is ki volt kap csol va... és has ból én rajzol-
tam meg a hi ány zó gra fi ko no kat... mind et mí nusz négy és 
mí nusz hat kö zött...

– Hív ja fel gyor san Bencze pro fes  szort vagy a kül föl di 
föld ren gés ku ta tó in té ze te ket... vagy amit ilyen kor kell!

– Én nem is tu dom... én... ilyen kor... – si rán ko zott a rémült 
mû sze rész. – Majd meg pró bá lom, ké rem... én... én...

Eb ben a pil la nat ban a ve tí tõ le pe dõt szin te el ön töt te a zöld 
fény. A csí kok át tör ték a po zi tív szá mok ha tá rát, egy pil lanat 
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alatt fu tot tak fel egé szen a ha to sig. Ugyan ek kor az irá nyí tó 
asz tal moz dul ni lát szott, az ab la kok csö röm pöl ve ki hull tak, 
és dü bör gõ mor gás töl töt te be a le ve gõt.

– A televifonhoz! – ki ál tot ta Ta más. – Hát ha ott hon van 
a pro fes  szor.

– Tár csáz ták Bencze la ká sát, öt ször, tíz szer egy más után, 
de a kagy lót nem vet te fel sen ki.
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