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U gye most már indulunk a Plútóra ? – kezdte Fatalicska, a gyógyszerészasszisztens, 
és kérdően felnézett. Régi ügyfele volt Némelyinek, összegyűjtött „ereklyéi” szá-
mára, melyek egytől egyig meteoritok voltak, a mester már számtalan kis házacskát 

készített. Ő igen nagyra becsülte ezeket, lakása legfontosabb pontjain helyezte el. Az apró 
szentélyeket belülről kivilágította, abba rakta a darabokat. De valahogy furcsának hatottak 
a kődarabok és fémtörmelékek. Mintha elnyelnék a fényt, vagy mi, nem értette a dolgot.

– Persze, persze, odamegyünk, csak még el kell jutnunk Bajkonurba, ott lesz a kilövés 
– válaszolta Zay Tódor.

Fatalicska megnyugodott. Egy ideje már megbizonyosodott felőle, hogy valójában a Plú-
tón van az elveszett Paradicsom. Az emberiség hajdani Édenkertje, ahová nemsokára vissza 
kell térnie, hogy félresiklott történelmét végre megfelelő pályára állítsa. Műkedvelő csilla-
gászként büszke volt felfedezésére, boldogan újságolta barátainak a jó hírt, miszerint van 
remény, nem kell e földi kilátástalanságban tovább élnünk, az üdvtörténetről szóló men-
demondák mégiscsak igaznak bizonyultak. Elsőként jelentkezett a kényes feladatra, hogy 
egy kis felderítő csapat tagjaként feltérképezze a távoli bolygót és jelentéseket írjon az itt 
maradottak számára. „Asztropharmakológusként” nélkülözhetetlen ismeretek és megfele-
lő kutatási tapasztalat birtokába jutott, melyeknek a küldetés során nagy hasznát vehetik. 
Mi több, meg volt győződve róla, hogy az expedíció legfontosabb részéért ő felel. Az űr-
ből kivont gyógyszerek és gyógyhatású készítmények előállításáért, a szükséges technológia 
kidolgozásáért, a paradicsomi állapotba való visszatérés előkészítéséért. Egy új ártatlanság 
küszöbén állunk, rebegte, míg beült a kisbuszba, ami az asztronautákat szállította, csupán 
nadrágot és egy elől megkötős mellénykét viselt, mely két kezét biztonságosan rögzítette.

– Különleges szkafander – mutatott rá Zay úr. Direkt a plútói útra tervezték a legkivá-
lóbb szakemberek. Fénysebességnél elég nagy a rázkódás. Úgyis robotpilótát fognak hasz-
nálni, Önök mással lesznek elfoglalva. Gondolataikkal kell majd irányítaniuk mindent, 
suttogta bizalmasan. Kifejlesztettünk egy speciális kaucsukból készült kabint, ebben lesz-
nek elhelyezve, nehogy valami bántódásuk essen a hosszú út során. Az elitalakulat tagja-
inak, tette hozzá komoly arckifejezéssel, mindenben a  legeslegjobban nyújtjuk. Valósá-
gos csoda, majd meglátja, mosolygott Fatalicskára, készítése során az ősi indián bölcses-
séget ötvöztük a legmodernebb technikával. Lelki béke és aerodinamika ! – ez volt a jel-
szavunk a központban.
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Fatalicska, amennyire a szkafander lehetővé tette, türelmetlenül tekintgetett jobbra-bal-
ra. Mindent végiggondolt magában, százszor, ezerszer, oda-vissza, sejtette, élete nagy napja 
lesz ez. Az emberiségért hozott áldozat magasztos eszméje hevítette, hangulata emelkedetté 
vált. Kicsit bánta azért, hogy itt kell hagynia a Földön saját készítésű mérőműszerei és egyéb 
„asztropatikai” berendezései legjavát, ám úgy kalkulált, ezekre ott már nem lesz szüksége.

Plútó, a nagy Kert, sóhajtott fel. A hazám, mindannyiunk igazi hazája ! Különösnek tar-
totta, hogy eddig nem jutott eszébe senkinek, szinte szégyellte, hogy a zseniális ötlet pont 
az ő fejéből pattant ki. Szerette az isteni bolygót, angyali holdjaival egyetemben. Charon, 
Hydra, Nix, az én hűséges őrzőim, ízlelgette kedvtelve naponta. Szellemi evolúcióban meg-
rekedt, földhözragadt fajtársai sajnos teljesen félreismerik ezeket az égitesteket. Rettegnek 
tőlük, mint a pokol tüzétől, mint ördög a szenteltvíztől, nem értik az alvilági titkos taní-
tásokat, nem fogják fel a Paradicsom igazi jelentését. Mert az Éden tulajdonképpen az Al-
világ, a Paradicsom maga a Hadész, mondogatta olykor felebarátainak. A mi Stalkerünk 
Kharón, ő visz vissza oda, ahonnan egykor lángpallossal kiűzettünk. Hüdra a világszörny, 
fejei a világkorszakok, melyeknek most véget vethetünk, ha kiégetjük a  tudás fáklyájá-
val. Nüx, az Éjanya, mindnyájunkat visszafogad ölébe. A fény, amit magából kibocsájtott, 
hogy létrehozza a világot s benne minket, visszatér belé, a nagy Anyaölbe. Kozmikus fo-
lyamatok ezek, magyarázta átszellemülten a patikában néha órák hosszat, miközben ki-
adta a receptre felírt nyugtatókat. A teremtés kortársaivá válhatunk, az idő kerekét végre 
megtanulhatjuk visszafelé forgatni !

Ám azok erre sem reagáltak, csak még inkább zavartan pislogtak, vagy unott pofával 
kevergették kenőcseiket, játszadoztak a patikamérleggel, időnként megdobálták egy-egy 
döglött kísérleti egérrel. Különösen a gyógyszertár vezetőnője lelte örömét abban, hogy 
Fa ta lics kát állandóan bosszantsa. A maga módján különös jelenség volt a nő. Majd min-
den cucca kígyóbőrből volt, munkaruha, kacsintott munkatársaira. Ebből készült csizmát 
viselt, kesztyűje úgyszintén meg a retikülje és neszesszer táskája is, nemrégiben pedig fény-
lő nadrágja mellé a hecc kedvéért beszerzett egy blézert is. Fatalicska meg volt zavarodva 
a pikkelyek látványától, szemei ide-oda cikáztak, forogtak megállíthatatlanul. Menjen in-
nen sátánfajzat, kiabált rá mérgesen, látja, hogy rosszul vagyok ! Az persze tovább folytat-
ta kisded játékait, és karácsonykor, mivel épp ő húzta Fatalicskát, a Szentesti Patika Bulin 
komiszul meglepte egy egész üveg kígyópálinkával. Fatalicska dúlt-fúlt. Egy kortyot sem 
fogok ebből a löttyből inni, erre mérget vehet, tőlem akár lehúzhatja a vécén is !

A jármű végre lassan elindult, Zay Tódor bekötötte az űrhajóst.
– Hosszú lesz az út, meg aztán, tudja, biztonsági előírás is. Fatalicska pompásan érezte 

magát, küldetésére gondolt, s közben kérdésekkel bombázta a másikat.
– A többiekkel majd a helyszínen találkozunk ? Egy csapat lesz vagy több ? És kik a sze-

rencsés kiválasztottak, persze rajtam kívül ? – tette hozzá huncut mosollyal. 
Zay úr készségesen válaszolgatott, mialatt 

a kisbusz rátért a Budapestről kiveze-
tő gyorsforgalmi útra.

– Záhonynál kell 
átmennünk, 

jegyez-
te 
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meg, addig 
hagyjon pihenni.
Zay ugyanis nem sokkal azelőtt beadta neki az első adagot, amitől remélte, hogy jóízű-
en fog aludni.

– Űrhajósgyógyszer – magyarázta –, felkészít a repülésre, fénysebességnél mindig alkal-
mazzuk. Később lesz még ellenszérum is kozmikus mérgekkel szemben, folytatta, Fata-
licska élénken bóloga tott, szakmájából kifolyólag jól ismerte e szereket. Kutatásai alapján 
további információkkal is szolgálhatott.

– Apokaliptikus sokk ellen is hatásos, creatio praecox-nál pedig egyenesen ajánlott – 
oktatta ujját felemelve Zayt, miközben engedelmesen hagyta, hogy az lehúzza a gatyá-
ját és a tomporába döfjön. A tanítvány nagy elismeréssel adózott a kutató tudásának, és 
restellkedve vallotta be, hogy ő még nincs ezen a szinten. Ha majd hamarosan megszerzi 
a szükséges fokozatokat, újra eldiskurálhatnak.

– Akkor én már ott leszek – mutatott fel Fatalicska boldogan az égre. De maga lesz az 
első, akiért ideküldök, tette hozzá nagylelkűen. Zay nem győzött hálálkodni, míg beta-
karta az elalvót.

A jármű eközben már ukrán területeken robogott át. Mikor Fatalicska felébredt, nagyot 
ásítva, kissé furcsán nyújtózkodva jelezte, hogy meg kéne állni, mert éhes és ki kell mennie.

– A kávéhoz elszívnék egy utolsó cigarettát, ugyebár ott már azt se – nevetett, arca ra-
gyogott a fényben. Leálltak. Csodálkozott a rengeteg magyar nyelvű feliraton, de Zay úr 
megnyugtatta, hogy az ő kedvéért végig kidekorálták az utat. Hazánk igencsak büszke hí-
res fiára, a fejesek előre leszervezték az egészet, meglepetésképpen mintegy. A híresség sze-
mét lesütve a fejét ingatta szerényen.

– Nem kellett volna, igazán nem kellett volna – ismételgette meghatódva. Mikor visz-
szaszálltak, Zay úr belőtte az ígért ellenanyagot, és megígérte, csak akkor ébreszti fel új-
ra, ha már kazah földön lesznek.

Így is történt. Fatalicska izgatottan nézett végig a kopár tájon, látta, amint az űrállo-
másra vivő kisbusz a kereszteződéseknél sebesen átszáguld a piros lámpákon, melyek az 
egyhangú utat jó száz kilométerenként megtörték.

– Nem sűrűn lakott vidék, de hát nekem az űr a mindenem. És mi ez a zaj, valami riasztó ?
– Igen – felelte a másik némi gondolkodás után. Láncriadó. Amerre megyünk, min-

denhol készültség van, félnek az esetleges szabotőröktől, akik veszélyeztethetik az akci-
ót. Meg a madarakat is elijeszti. Tudja, berepülnek a rakéták hajtóművébe, rengeteg kárt 
okoznak. Az itteniek ráadásul igen nagyok, félig ember formájúak, tekintetük akár a nőké. 
Na, hallja, bökte oldalba Fatalicskát, meglehetősen csinosak, érti, mire gondolok ? Képzel-
je, az előző küldetés miattuk hiúsult meg.

– Ne beszéljen ! – csodálkozott az űrutas, akinek ornitológiai ismeretei hagytak némi kí-
vánnivalót maguk után. Majd hirtelen a fejére csapott. Az érzéki kísértés ! Lehúznak a Föld-
re, gátolják a fényhajtóművet, mely a sötétségbe visz !

– Ahogy mondja – válaszolta Zay megkönnyebbülve. Majd nekibátorodva hozzátette, 
hogy Gaia átka lehet ez, a Földanya titkos gravitációs fegyvere az elrugaszkodókkal szem-
ben. Csak a legkiválóbbak tudnak ellenállni neki.
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Schreiner Dénes (1969) : filozófus, író, főiskolai tanár, könyvei : Schelling és az antikvitás (2009), Mint 
kagylók, ha bezárulnak (2016), A mítosz filozófiája (2017).

Fatalicska erre kijelentette, hogy őt mindez nem tántoríthatja el, tisztában van az ügy 
fontosságával, átérzi a felelősséget, és semmi ilyesmire nem kapható. Nem fog meginog-
ni már-már a Paradicsom kapujában.

– Ott már ez se fog hiányozni – folytatta. Végül egyáltalán nem gondolunk rá. Éjanyánk 
öle éppen elég lesz, az majd mindenkit befogad.

Az utazók ebben maradtak, figyelték, merre haladnak. Fatalicska egyre türelmetleneb-
bül meresztgette a szemét, de jó ideig nem látott semmit. A megkülönböztetett jelzésű 
csodajárgány végül aztán lelassított, és a hosszú út végén óvatosan ráfordult az állomás-
ra vezető rámpára.

– Bajkonur ! – kiáltotta boldogan az asztronauta. Szeme könnybe lábadt, testét máris 
súlytalannak érezte. Megálltak, Zay úr lesegítette.

– Egyenesen a kilövőálláshoz ! – adta ki azonnal a parancsot küldetését megkezdve. Oda-
rohant a hatalmas űrhajóhoz, és úgyszólván berepült a kipárnázott fülkébe.

– A kabin, a kaucsukkabin ! – hajtogatta magánkívül. Robotpilóta bekapcsol, megadom 
az engedélyt a felszállásra, visszaszámlálás indul ! Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, hat, hat, ööö…

– Öt, négy, három, kettő – sietett segítségére a földi irányító.
– Egy, egy, e-gy.
– Zéró – mondta fölé hajolva csendesen Zay.
A kilövés után a rakéta fénysebességgel hagyta el a Földet. Fatalicska szinte egy szempil-

lantás alatt megérkezett a Plútóra, ahol azon nyomban rálelt a Paradicsomra. Elmerült az 
Éjanya ölében boldogan, aki szerető gondoskodással végre visszafogadta magába egészen.
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