
I.

Sugárlövedékek száguldottak mindenfelé. Egy félőrült néptáncos
sem lett volna képes kikerülni őket, nemhogy egy nyakig fémbeöltö-
zött katona.

Nem fejlesztettek még ki olyan szkafandert, amely maradéktalan
biztonságot nyújthatott volna. Biztonságérzetet, azt igen, arra volt
ugyanis kitalálva az a sok zölden pislákoló vacak, amelyek mindegyi-
ke nyugodt búgással jelezte, hogy semmi gond… a karomban bez-
zeg egy fikarcnyi érzés sem maradt már. Az imént lőtték át, úgy von-
szoltam magam után, mint valami kegyetlen élősködőt, amely egyre
csak szívja és szívja belőlem az erőt… de még mindig ez volt a
kisebb áldozat. Vagy a karom, vagy a fejem. Mondhatni fej vagy írást
játszott velem az Öreg Csuhás.

De nem, akkor, ott nem volt idő jelentéktelen testrészekkel törőd-
ni. Résnyire szűkült szemmel pásztáztam a mindent körülölelő por-
felhőt. Talán azt reméltem, saját fizikai adottságaim hamarább célra
vezetnek, mint a szkafander szuperintelligens kutatórendszerei. Nem
számított, hogy hogyan, nem számított, hogy mi áron, de meg kel-
lett találnom. Nem hagyhattam ott a fiamat abban a tátongó porko-
porsóban. 

Aztán megjelent egy aranyló négyszög a kivetített radaron.
Háromszáz… kétszázötven… kétszáz méter. A jelek egyre ponto-
sabban érkeztek. Igaz, a rádió még csak kusza statikus zörejt fogott,
ám az ebben felrémlő hullámok is egyre inkább emlékeztettek egy
nyelv hanghordozására.

– Alek Barkas a mentőegységeknek, Alek Barkas a mentőegysé-
geknek… a koordinátáim adottak, vadászom használhatatlan, men-
tést kérek. Alek Barkas vezérőrnagy a mentőegységeknek, valaki,
jelentkezzenek!

– Alek! Alek, veszed az adásom? 
– Apa?! 
– Hallasz, fiam?
– Apa! – a hitetlenkedés hangja. – Apa, komolyan te vagy? Hogy

az ördögbe…
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– Ezzel most ne törődj, mindjárt ott vagyok érted. Elérhető a szkafandered? 
– Még zuhanás közben magam köré futtattam… de nem tudom elhagyni a fülkét

segítség nélkül. Teljesen beszorultam. 
– Ne aggódj, fiam, mindjárt ott vagyok. 
A sűrű porfelhőn túl felcsillant pár vörös jelzőfény, s ahogy pár méterrel közelebb

értem, már a vadász roncsának körvonalai is kirajzolódtak. 
– Elég csúfos módon ragadtam itt, szóval… semmi szemrehányás, oké?
– Alek, hallgass, az istenért! 
Ahogy minden jól kivehetővé vált, láttam az A72-es sikló földbe fúródott orrát és a

félig kitárult pilótafülke harapófogójába szorult fiamat. Alek épp megpróbálhatott kimász-
ni, amikor a merevítők a gépet ostromló lövedékek áldozatául estek, a fülke fémváza
pedig rázuhant a testére.    

– érzed a lábad?
– Persze, nincs gond, a szkafander megvédett. De nem tudok kimászni. 
Annak ellenére, hogy adásainkat már teljesen letisztulva közvetítette a rádió, a köz-

tünk lévő távolság még megvolt vagy hetven méter. 
Teljesen magával ragadott a hév. Ott akartam lenni, ki akartam szedni abból a kon-

zervdobozból és magamhoz akartam ölelni az én hős katonámat. 
Amilyen gyorsan csak lehetett, úgy haladtam a gép felé, s pont ez a kapkodás állítot-

ta elém a legnagyobb csapdát. A figyelmetlenség csapdáját. 
Egy váratlan pillanatban a jobb lábam a talaj szintje alá süllyedt, én pedig mint egy

élettelen fatönk, úgy zuhantam a ragacsos földre. Annyira belefelejtkeztem a pillanatba,
hogy még csak arra sem maradt időm, hogy az arcom elé kapjam ép karomat. 

Ahogy pár másodperc után kinyitottam a szemem, egy félig letépett arcú holttesttel
találtam magam szemközt. Úgy meredt rám, mintha maga a Halál lettem volna. A torzó
tulajdonosa nem lehetett több huszonkét évesnél. A vállpáncélján vöröslő bikafej azt is
elárulta, hogy a mi gyerekünk. Egy újabb heliopolisi áldozat. Egy újabb dögcédula a kay-
loniak megszámlálhatatlan gyűjteményében. átkozott Kaylon, átkozott háború! 

– Apa! – szólt Alek keserű hangja a rádióból.
– Jól… jól vagyok – nyögtem feltápászkodás közben. 
– Apa…
Ahogy felnéztem, rögtön értelmet nyert fiam rémült hanglejtése. Abban a pillanatban

azt kívántam, bárcsak az én dögcédulám is ott kallódna már abban a távoli, kayloni gyűj-
teményben.   

Egy fegyveres állt a fiam és köztem. Ezüstösen csillogó szkafanderéhez csatolva a kay-
loni tisztek mélykék kabátja táncolt a szélben, de még így is jól kivehető volt rajta a
sólyom jele. A férfi arcát démoni kék színre festették sisakjának kijelzői, s ahogy a fény
ott ragadt hegyes körszakállán és kéjes vigyorán, tényleg azt hittem, valami nem embe-
rivel állok szemben. 

Szólásra nyitottam a számat, a férfi viszont nem várta meg a hangot. Felvisíttatta fegy-
verét, és tétovázás nélkül két sorozatot futtatott végig a vadász fémborításán és a fiam
testén. Darabok szakadtak le mind az élettelen fémvázból, mind az élő szövetből. 

Nem tudtam, hol vagyok. A szemem káprázott… a fiam… a vére mintha a gyilkos
kegyetlen mosolyát kente volna a fémvázra. 

– Alek… – nyögtem. 
A kayloni nem állt meg. Nem legeltette a szemét fiam széttépett testén, hanem hatá-

rozott léptekkel elindult felém, és újra felbúgatta a fegyverét. A vigyora egy pillanatra
sem halványult el, az A72-es roncsa pedig vele mosolygott. 
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II.
A telefon berregésére ébredtem. Beletelt pár másodpercbe, mire sikerült erőt vennem a
zihálásomon. Lélegezz mélyen, lélegezz, tanácsoltam magamnak. Ez általában bevált.

Miután már elég tisztának éreztem a gondolataimat, felvettem a telefont.
– Hektor Barkas – jelentkeztem be. A hangom recésebbre sikeredett, mint általában. 
– Bocsásson meg, tábornok úr, hogy pihenés közben zavarom.
– Felejtse el. Mi történt?
– Az uralkodó jelentkezett be a portálra, és személyesen szeretne beszélni önnel. 
– Hol fogadták a jelet?
– A hídon várjuk, tábornok. 
– Rendben van. Azonnal ott vagyok – mondtam, s ezzel szakítottam is a vonalat.
Bekapcsoltam fekete ingem gombjait, csizmát húztam, a vállamra lendítettem szürke

kabátomat, és jókora léptekkel indultam el űrhajóm hídja felé. 
Közben akarva-akaratlanul az álomra terelődtek a gondolataim. Csak nem szabadul-

hattam tőle. Lehet, soha nem is fogok. Az a tíz évvel ezelőtti csata egyenesen beleégett
az emlékezetembe s vissza-visszatért álmaimban, útvesztőbe csalogatva. Rengeteg ütkö-
zetben vettem már részt, hol a győztes, hol pedig a vesztes oldalon, de soha korábban, s
azóta sem ért akkora veszteség. Egy szem fiam ott halt meg, pár méterrel előttem, és nem
segíthettem… nem segítettem rajta. Hogy én miért menekültem meg? Nem tudom.
Szinte már éreztem, ahogy a sugárlövedékek az én testemet is darabokra tépik, a kayloni
azonban az utolsó pillanatban leengedte fegyverét, és beleveszett a homokviharba. 

Nem mentem utána. Egyszerűen nem voltam képes feltápászkodni a véres talajról. Az
embereim ott találtak rám egy fertályórával később. Még akkor is a fiam nevét suttog-
tam. Alek, Alek, Alek. Szavakba nem önthető veszteség. 

Azóta hosszú, üres évek teltek el, a jelen pedig soha nem hozta magával a régi ízt. 
Amikor megtudtam, hogy a lányom állapotos, egy kis ideig bizony én magam is úgy

hittem, a múlt tényleg múlttá halványul. De aztán az idő tovább folyt, az álom visszatért,
a gyomromat marcangoló fájdalom újra megfente késeit, és szépen lassan olyan lett az
egész, mint korábban. Akárhányszor is pillantottam bele a képzelt jövőbe, az unokám
szerepében nem őt magát láttam, hanem a fiamat. 

Így aztán újra minden egy lapra került: meg kellett bosszulnom Alekot!
Az évek során rengeteg mindent sikerült kiderítenem arról a kayloniról. Úgy jártam

utána, mint az árnyék. Ha kellett kiskapukat kerestem az uralkodó parancsai közt, csak
azért, hogy a nyomába eredhessek, az a kígyó viszont igencsak sikamlósnak bizonyult.
Már háromszor csúszott ki a kezeim közül. Bár az iránta táplált gyűlöletemet semmi nem
szennyezte, legbelül mégis elismertem, hogy méltó ellenfélre találtam.  

A hídra vezető ajtó automatikusan félrehúzódott. A retinaszkenner már méterekről
beazonosított. Ahogy beléptem, a helyiségben tevékenykedők azonnal haptákba vágták
magukat. 

– Pihenj! – dörögtem, s odaálltam a hídra, a szárnysegédem mellé. – Kapcsoljon,
Heltimbras!

A férfi bólintott, s miután bepötyögött pár parancsot, egy idősödő hölgy jelent meg
a kijelzőn, ékes aranykoronával a fején. Arcvonásai igazán kellemesek voltak, korábban
nem egyszer nevetni is láttam már, most viszont hihetetlen gondterheltség tükröződött
a szemében. 

– Fenség – üdvözöltem. 
– Bocsásson meg, hogy épp pihenés közben zavarom, parancsnok. 
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– Személyem mindig a szolgálatára áll, úrnőm. 
A nő egy pillanatnyi mosolyt erőltetett az arcára. Bármily közvetlen is volt, éppúgy

elvárta az arisztokráciának járó simogató hízelgést, mint mindenki más a felsőbb osztá-
lyokban. 

– Újabb baljós híreket kaptam, tábornok, a fiam elrablóitól. 
Mielőtt megszólaltam volna, összekulcsoltam a kezem. 
– és a jel? Sikerült lenyomozni?
– épp ez a legkülönösebb, Barkas. Amikor az előző üzenetet küldték, egy eddig fel-

törhetetlennek bizonyult koordinátakódolót használtak. Nemhogy az adás helyét, de
még a csillagrendszert sem tudtuk lenyomozni. Ezt viszont… egyáltalán nem kódolták le. 

– Tehát vannak koordináták. 
– Igen, tábornok, vannak. Ez viszont még közel sem a teljes történet. A béke alig áll

fenn közöttünk és Kaylon Birodalma közt egy éve, mégis úgy tűnik, újra ránk vetül a
háború árnyéka. 

Egyetlen másodperc alatt lepergett előttem az elmúlt száz év története. Célok, okok,
okozatok, érvek, ellenérvek, magyarázatok és persze vérontás. Akkor, ott, azon a hajón
a királynőt hallgatva oly jelentéktelennek tűnt mindaz, amiért ez az egész egyszer régen
elkezdődött.

A Krüstallos bolygó a Malion-rendszerben található, abban az időben azonban a leg-
többen Kincsesbánya néven emlegették. A Krüstalloson az előtte feltérképezett planétákkal
szemben valószerűtlenül hatalmas ásványkincs-lelőhelyek voltak. A bolygó szinte kínálgat-
ta a kincseit a gyarmatosítóknak. Csupán egyetlen gond akadt… hogy mindkét fél ugyan-
annyira és kizárólag a magáénak akarta. Először csak a diplomaták harcoltak, aztán sor
került pár felszíni partizánakcióra, majd csatlakoztak a cirkálók is, és akkor elkezdődött vala-
mi, ami még száz év után is kovácsa volt a valóságnak. A Kincsesbánya mint bolygó már a
háború kitörését követő ötödik évben teljesen lakhatatlanná vált, és ilyenformán a tartalé-
kai is elérhetetlenek lettek. Tény, hogy mindkét fél még évek múltával is titkos bányákat
próbált telepíteni a bolygóra, ezeket azonban sorra felemésztették a vissza-visszatérő bom-
bázások. Azóta a Krüstallosból nem maradt más, csak egy meteormező és egy soha el nem
felejthető indok. Az első a listán, de közel sem a legfontosabb. A száz év alatt pedig min-
dig történt valami, mindig akadt új ok, ami képes volt fenntartani az örökös vérengzést. 

– Követeléseik vannak?
A királynő felemelte a kezét. 
– Kérem, nézze meg a saját szemével. 
Egy pillanatra sem vettem le a tekintetem a kijelzőről. Igyekeztem nyugodt maradni,

már amennyire tőlem tellett. A királynő szavai újra lángra lobbantották bennem a para-
zsat. Csak azt nem tudtam eldönteni, hogy milyen érzésnek tudható be ez a tűz, harag-
nak, gyűlöletnek vagy boldogságnak?

A portál – amelyet még a felfedezői neveztek el így, ugyanis vizuális kapcsolatot
tudott létrehozni egymástól eszméletlen távolságra lévő hajók között – egy pillanatra
elsötétedett, aztán az egyre inkább eluralkodó zöldes derengésben két férfi alakja rajzo-
lódott ki. Az érzéketlen arcú fegyvert szorított a másik fejéhez. 

A túsz, Xelioph főherceg kiszolgáltatottabbnak tűnt, mint valaha. A szemében nem
lehetett mást látni, csak a rettegést. Azt viszont jó hírként könyveltem el, hogy a látottak
alapján egy haja szála sem görbült. Azonban nem csak őt ismertem a felvételen.
Fogvatartójának arcvonásai is felrémlettek valahonnét. Rövid töprengés után jöttem csak
rá, hogy Kaylon azon politikusai közé tartozott, akik eddig leginkább kardoskodtak a két
birodalom közti békéért. 
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Kayloniak… és még van köztünk olyan, aki meglepődik, gondoltam. Köpönyegfor -
gató az összes.

– Nos, kedves úrnőm – kezdte a politikus, egy utálatos vigyor kíséretében –, azt
hiszem, a látvány épp elég pontosan kirajzolja az ügy kereteit. Amint az kegyednek is fel-
tűnhetett, előző egyezségünket betartottuk. Xelioph herceg él és virul… ebben a pilla-
natban legalábbis kétség kívül valami ilyesmiket csinál. 

– Kérem… mondja, mik a követeléseik? – jött a királynő esendő hangja a felvételről.
– Két apróság csupán. 
– Beszéljen, a fiamért bár…
– A herceg életben maradásának első feltétele szerint Heliopolis Birodalma leteszi a

fegyvert Kaylon előtt, a vezető réteg pedig egyöntetűen elfogadja új uralkodójának
Kaylon Császárát.    

– Maga…
– A másik feltétel alapján pedig államuk az Aidya galaxis éH 5879-es, illetve a NySz

4478-as koordinátáján létesített űrkikötőnk körül felvonultatja a flottáját, és jelképesen
átadja azt a kayloni tengerészgyalogságnak. Ha maradéktalanul teljesítik ezeket a felté-
teleket, biztosítani tudjuk önöket arról, hogy Xelioph herceg visszakerül korábbi státu-
szába, ön pedig, uralkodó, továbbra is megmaradhat Heliopolis trónján, mint helytartó…
természetesen, felügyelettel. 

– Ezek a feltételek egyszerűen…
– Egyszerűen teljesíthetők, és szerény véleményem szerint teljesítve is lesznek, ellen-

kező esetben ugyanis Xelioph főherceg csillagközi idő szerint negyvennyolc óra leper-
gésével valahol ott felejti majd a testét a tátongó űrben. Továbbá…

– Kapitány! – ez egy új hang volt, feltételezéseim szerint a kayloni hajóról. 
– Nem megmondtam, hogy senki ne szakítson félbe?! – harsogta a politikus.
– Bocsásson meg, uram, de az álcázónk egy kisülés folytán meghibásodott. A jelünk

pár másodpercen belül bemérhető lesz.
– Az istenit! – üvöltötte a túsztartó, és a pisztoly markolatával hatalmasat sújtott a her-

ceg koponyájára. Xelioph ernyedten zuhant a földre. – Ha hajót mer küldeni ide, akkor a
hercegnek negyvennyolc órája sem marad. Vegye fontolóra, királynő, akar-e még talál-
kozni a fiával!

Ezzel a kijelző újra elsötétedett, ám egy pillanaton belül már vissza is tért az uralkodó
még a korábbinál is gondterheltebb arca. 

– Hát így állunk – sóhajtotta. 
– Végül mégis igazam lett… fenség. 
– Kérem, Barkas, ne tegyen szemrehányásokat! Még ha megérdemlem is őket.
– Úrnőm, tudomásul kell vennünk, immár végérvényesen, hogy a helio-kayloni szö-

vetség ezennel felbomlott. A kék sólyom elárult bennünket. 
– Újra… – sóhajtotta az uralkodó. Őszes hajkoronáján mintha csillagok miriádja csillo-

gott volna. Az univerzum egy szeletének jelképe, mely egyetlen szavára összeomolhatott,
vagy virágozhatott tovább. Milyen édes illatuk is volt régen azoknak a hajszálaknak.

– Igen, újra – bólintott Barkas. Van, hogy utálom, amikor igazam van, de ez… ez most
nem az a pillanat. 

– Egy éve azt hittem, valami teljesen új kezdődik. Valami békés. Megint tévednem
kellett. 

– Királynőm, most nincs időnk azon töprengeni, hányan és hányféleképpen tévedtünk
Kaylonnal kapcsolatban. Cselekednünk kell. Kérem, küldje át azokat a koordinátákat,
ahonnét az adás érkezett, és engedje meg, hogy odarepüljek.  
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– De Barkas… maga nem hallotta, mit üzent az a nyavalyás? – a királynő korábbi leg-
durvább szavai még csak meg sem közelítették a nyavalyás szintjét. Hát még a kék vér
is felolvadhat kissé? – Ha oda merek küldeni valakit, a fiam meghal!

Mély lélegzetet vettem, és próbáltam olyan nyugodt és határozott lenni, mint még
soha korábban. átéreztem a nő helyzetét, talán jobban, mint szabad lett volna, az én fiam
viszont már elveszett egy olyan birodalomért, amelyben felnőttként alig élhetett pár
évet. A herceg ugyanúgy egy ember, mint amilyen… mint amilyen ember volt az én
Alekom is. Egy a milliárdok közül. Meggyőzőnek kellett lennem.

– Nem, drága hölgyem, a kayloniak gyávák. Ha ügyesen lépünk és határozottan, az
offenzívájuk seperc alatt összeomlik. Továbbá a herceghez sem lesz merszük hozzányúl-
ni, hiszen a flottánk ott lesz körülöttük. Ön ismer egyetlen olyan kaylonit is, aki feláldoz-
ná az életét? 

A nő hallgatott.
– Engedjen utamra, fenség! 
– Még nem tud mindent, Hektor.  
Rég volt már, amikor utoljára a keresztnevemen szólított. Tudtam, ez nem jó jel. 
– Két szondánk is jelezte, hogy hatalmas flotta közeledik Heliopolis felé. Nem egy- és

nem is kéttucat hajó. Ezek felvonultatták az egész armadájukat. A zászlóshajón pedig ott
díszeleg a kék sólyom. 

Egy pillanatig szólni sem tudtam. 
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– Ez… hát mégis… előttünk járnak egy lépéssel. 
– Talán nem is eggyel, tábornok. Nem csak a fiam, de az egész Birodalom, a nép van

veszélyben, s legyen bármily nehéz is ezt mondanom, én nem csupán egy szerető anya
vagyok, de a népéért felelősséggel tartozó uralkodó is. Ez vagyok minden előtt! Nem
áldozhatom fel egész Heliopolist – szótlanul hallgattam. – S mivel az ellenség feltételei
teljesíthetetlenek, fel kell vennem velük a harcot. Nincs más megoldás. 

Másodperceken át, csendesen meredtem a kijelzőre, és bár az úrnő arcának minden
szegletét végigmértem, arra vigyáztam, hogy még ne nézzek a szemébe. 

Úgy tűnt, a kayloniak nagyon nyeregben érezték magukat, mintha egy, már előre
megnyert háborúba tartottak volna. El kellett ismernem, az ellenség igencsak felkészült. 

Aztán felrémlett előttem még egy kép. Először Alek arca, utána pedig a gyilkosáé, aki
lehet, abban a pillanatban is ott ült valamelyik hajó fedélzetén, és épp a sugárvetőjét
fényezgette.

Volt azonban egy másik férfi is abban a galaxisban, abban a végeláthatatlan fekete
semmiségben, aki vállán a heliopolisi fújtató bikával ugyancsak nem a vesztes csatákról
és a balul elsült tervekről volt híres. Ezt a férfit pedig Hektor Barkasnak hívták. 

– Fenség – néztem újra az uralkodó szemébe –, azt hiszem, van egy megoldás.   

III.
Ahogy kiléptünk a féregjáratból, még mindig éreztem magamon a fénysebesség mel-
lékhatásait. Tudtam, hogy az érzékszerveim egy kis időre tompák maradnak, ezért inkább
csukva hagytam a szemem, és nem is nyitottam ki egészen addig, amíg a fülemben sípo-
ló, képzeletbeli hang helyét át nem vette szárnysegédem lakonikus helyzetjelentése.

A világűrben tátongó ablakon túl olyan látvány fogadott, amilyenre a korábbi ismere-
teink fényében véletlenül sem számítottam. Nem egy hajóflottával vagy siklóhadosztály-
lyal találtuk szemben magunkat, hanem egy, a végeláthatatlan feketeségben árván hor-
gonyzó teherszállítóval. Semmi szupertechnika, semmi szuperhaderő, csak egy kivén-
hedt teherszállító.    

– Ez csapda – mondtam rögtön, gondolkodás nélkül. 
– Nem biztos – reagált óvatosan a másodtiszt. – Tábornok úr, csak gondoljon bele.

Hiszen Kaylon egész flottája Heliopolis felé tart. 
– Még ez a tény sem indokolhat akkora baklövést, hogy teljesen magára hagyjanak

egy fontos diplomáciai hidat, itt, a semmi közepén. 
A másodtiszt erre már nem felelt. Csak állt ott, kötelességtudóan, s a legegyszerűbb

ösvényt választotta: várta a parancsot. 
– Kitartok a véleményem mellett. Ez kelepce, de nem azért küldtek ide bennünket,

hogy az űrben vegetáljunk, karnyújtásnyira főhercegünk cellájától. Cselekednünk kell! 
Miután befejeztem a rövidke, sablonszerű szónoklatot, vonalat kértem az uralkodó-

hoz, és helyzetjelentést tettem. A királynő sok sikert kívánt, és arra kért, tegyek meg min-
dent annak érdekében, hogy Xelioph épségben visszajuthasson Heliopolisra. Ezzel meg
is szakítottuk az adást. 

Vegyes érzelmekkel gondoltam vissza korábbi beszélgetésünkre. Összehordtam min-
denféle indokot, valósat és valótlant is csak azért, hogy Xelioph után indulhassak. Láttam,
hogy az uralkodó is ezt akarja, de egymaga nem meri meglépni. Támogatásra, biztatás-
ra volt szüksége. Egy tábornok szavaira, egy régi barát szavaira és meggyőzésére.
Rábírtam, hogy vállalja a kockázatot. Legbelül tudtam, hogy Xelioph életével játszom, de
nem lehetett egyszerre háborúzni és békét kötni. Egyszerre csak az egyik ment. 
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A flottánk már felvonult a Heliopolis körüli orbitális pályán, hogy a bolygót védje, így
nem vihettem magammal több hajót. De ott volt nekem a régi, jó cirkálóm, birodalmunk
egyik büszkesége. Ami az igazat illeti, kevés olyan küldetés akadt, amit ne vállaltam
volna annak a hajónak a fedélzetén.  

Megpróbáltam beletekinteni a jövőbe, és végiggondolni a fennálló lehetőségeket.
Négyet találtam: vagy egy győztes birodalom galaxisszerte ünnepelt tábornoka leszek;
esetleg mártírja; vagy pedig egy elbukott birodalom galaxisszerte üldözött kapitánya;
esetleg egy újabb dögcédula a névtelen statisztikákban. Ötven-ötven, ez volt az állás.

Egy pillanatra még az a gondolat is felrémlett bennem, hogy talán ott kellett volna
hagyni az egész őrületet és új életet kezdeni a mindenség egy más szegletében. Olyan
könnyű lett volna elhajózni… Valahol máshol talán ezt tettük. 

Mély lélegzetet vettem, és kitisztítottam az agyam. 
– Másodtiszt!
– Uram!
– Készüljenek fel a támadásra. A teljes tűzerő álljon készen. Bármi készüljön is itt, siet-

nünk kell! 
– Uram, igen uram!
Ezzel a másodtiszt hátat fordított, és különböző parancsokat skandálva a rádiónak,

készenlétbe állította az egész legénységet. 
én közben csak bámultam az erőtérablakon túlra, és a kis teherszállítót fürkésztem.

Elképzelésem sem volt, hogy mire számíthatnék, abban viszont biztos voltam, hogy nem
a hajó árvasága lesz a nap legnagyobb meglepetése. A történelem ott íródott előttünk.
Már csak az írnok származása volt bizonytalan, és az, hogy nekünk milyen szerepet sike-
rül szereznünk.

A másodtiszt végül jelentette a készenlétet. 
– Helyes – bólintottam. – Akkor közelítsük meg azt a kayloni konzervdobozt.
Alig fejeztem be a mondatot, a hajó hajtóművei már fel is zúgtak, s elindultunk célunk

felé… ne árválkodjon ott olyan egyedül. 
Ahogy közeledtünk, az a konzervdoboz egy termetes teherszállítóvá nőtte ki magát

a távfigyelőkön befogott képhez képest. Nagy volt, elismerem, de továbbra is csak egy
kereskedelmi hajó maradt, amelyen furcsamód semmilyen fenségjel sem díszelgett. Se
kayloni sólyom, se heliopolisi bika. 

– Címer?
– Negatív. 
– A jelzése megvan legalább?
– Nincs, uram, kódolják. 
– A jelüket kódolják, a hajó meg itt úszkál előttünk, mozdulatlanul, mint tehéncomb

a cápák álmában. Csak nekem furcsa ez az egész? – tűnődtem hangosan. – és egyébként
is, miféle kódoló rendszer lehet egy ócska teherhordozón, amely képes blokkolni a radar-
jainkat?

A katona tanácstalanul megvonta a vállát. 
– Úgy látom, a fantáziám ehhez kevés lesz. Heltimbras, adásba – a szárnysegéd pár

pillanat alatt kapcsolatot létesített köztem és a hajón szolgáló összes tengerészgyalogos
között – Itt Barkas. Siklók, azonnal hagyják el a hangárokat, és vegyék körbe a teherszál-
lítót! Sugárvetők készenlétbe. A tűzparancsig nyugalom, ismétlen, a tűzparancsig nyu-
galom! – az adás befejeztével ismét a másodtiszt felé fordultam. – Kérem, készítsék elő
az én siklómat is. 
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IV.

Az egységeink fél órán át tartották blokád alatt a teherszállítót. Ellenállásnak még csak a
legkisebb jelét sem tapasztaltuk. Úgy tűnt, a hajó teljesen elhagyatott. Ezt támasztotta alá
az is, hogy a kiterjesztett frekvenciákon közölt üzeneteinkre sem válaszoltak, ráadásul a
hőszenzoraink sem észleltek semmit. 

– Nem várhatunk tovább – közöltem a siklók pilótáival. – Meg kell próbálnunk beha-
tolni. Nem lehet véletlen, hogy itt találtuk ezt a vacakot. 

A pilóták szó nélkül követtek a teherszállító közelébe. Semmiféle akadályba nem
ütköztünk. A hajó talán nem is volt felszerelve erőtérpajzsokkal. 

Megközelítve a hangárt, annak kapuja automatikusan feltárult előttünk. Újra fellángolt
bennem az az érzés, hogy talán épp életem legnagyobb csapdájába mászok bele, de sem
én, sem a csatlósaim nem tehettünk mást. Heliopolis történetében talán először tűnt olyan-
nak, mint egy pókhálóba ragadt légy. A pók hátán pedig ott virított a kék sólyom címere.

– Gyerünk! – vezényeltem, s a többi siklóval a nyomomban úgy özönlöttünk be a hajó
hangárjába, mint méhek a kaptárba. 

Ahogy elhagytam a pilótafülkét, és kiléptem a hajó tömör fémpadlójára, rögtön kibiz-
tosítottam a fegyveremet. Egy Astrelos gyártású lézervető volt, igazi különlegesség.
Nem létezett olyan pajzs, amit ne lehetett volna széttépni vele. Mindennek ellenére
vegyes érzelmek fűztek a fegyverhez, ugyanis tíz évvel korábbam, ott, a csatamezőn
annak egyik testvére végzett a fiammal. Jóllehet, pont ez volt az oka annak, hogy ilyen
lézervetőt tartottam magamnál. Ugyanolyan fegyverrel és éppoly kegyetlen módon akar-
tam végezni Alek gyilkosával, mint az tette vele. 

A fémpadlón csendülő lépteink hatalmas visszhangot vertek a falak között.
Embereimmel a már sokat használt Kassidóros-féle átfésülő taktikát választottunk.
Mindnyájan úgy szóródtak szét, mintha már ezredszer csinálták volna. 

Bár felkapcsoltuk fegyvereink pásztázó fényeit, nem volt rájuk nagy szükség, ugyanis
mindenütt kísérteties, mélyzöld derengés tette átláthatóvá a folyosókat, a talajon pedig
bolyhos köd terjengett. Olyan volt, mintha egy felhőtengeren jártunk volna, valahol lenn,
a pokolban. 

Egyik folyosót fésültük át a másik után, aranysárkányokkal ékített csarnokokon halad-
tunk keresztül, mégsem találtunk semmit. Meghallottam az egyik kisebb csapat tagjainak
pusmogását. Azt beszélték, hogy szerintük az egész küldetés egy vaklárma, a hajót
pedig űrkalózok fosztották ki. Mindez valóban magyarázatul szolgált arra, hogy miért
olyan üres a teherszállító… a kalózok addig a napig sem szoktak le a rabszolga-kereske-
delemről. Egyes megítélések szerint újra reneszánszát élte az ipar, és jövedelmezőbb volt
bármi másnál… persze csak ha a kapitány tudta, melyik kikötőben is kell partra tennie az
áruját.

Gondolatmenetemet a csuklómra csatolt hődetektor vörös jelzése törte meg.
Emberek a közelben. Úgy kéttucatnyian lehettek.

– Felkészülni! – vezényeltem. 
Tengerészgyalogosaim tüzelőállásba helyezkedtek, s olyan óvatosan araszoltunk tovább

a hőjelek felé, mintha egy sárkány gyomrában lettünk volna. Egy aranysárkányéban. 
én mindeközben néma jeleket továbbítottam a leszakadt egységeknek, hogy mielőbb

csatlakozzanak hozzánk. Egyik csapat sem jelzett vissza.
Elkezdődött.
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A terem végén egy újabb aranysárkányokkal díszített bejárat rajzolódott ki. A nyílást
övező két oszlopon úgy futottak körbe a szárnyas kígyók, mintha legféltettebb kincsüket
védelmezték volna.

– Emberek, a herceg minden valószínűség szerint odabent van. Semmiképp sem
eshet bántódása, megértették? Tiszta munkát várok el… s ha ez a tisztaság kayloni éle -
tekbe kerül, legyen hát. Tépjék szét őket, ha kell!

A gyalogosok nem szóltak. Csak a szemük villant.
– Rendben van… akkor hát… rajta!
Az egyik mérnök odalépett az átjáró vezérlőrendszeréhez, majd babrált egy kicsit a

kütyüivel, s már félre is húzódott az utunkból a tömör fémlemez. A katonák tizedmásod-
perc alatt beáramlottak volna a terembe, és találtak volna maguknak fedezéket… de nem
tehették. A zöld fényben derengő csarnok ugyanis már előttük is dugig volt… fegyvere-
sekkel.

Akkor értettem meg. A hőjelzőm nem volt hibás, a teremben valóban nem volt több
kéttucat embernél, ám a csarnokban – melyről a hajó hídja is volt egyben – felfegyver-
zett robotok serege sorakozott. A gépek szikrázó érzékelői éppúgy ránk vetültek, mint
lézerfegyvereik célkeresztjei. Talán ötszörös fölényben voltak, nem számolva azokat, akik
a mögöttünk eddig üresen tátongó teremben és folyosókban tűntek fel. Az ellenállás
semmit sem ért volna. Leengedtem a fegyveremet. 

– Mégis igazam lett – mondtam csak úgy magamnak –, csapda volt. 
– Amibe, remélni sem mertem volna, hogy ilyen könnyen belesétál, tábornok. 
A hang nagyon ismerős volt. Az agyam úgy kattogott, mint egy hangazonosító.

Tudtam, hogy többször hallottam már, de mégsem elégszer ahhoz, hogy rögtön rájöjjek,
kitől származott. Végül segítettek egy kicsit az események.

A droidok közül néhány gépies mozdulatokkal félrelépett, láthatóvá téve azt a
huszonegynéhány embert, akiket a hődetektor is jelzett már pár perce. Az ott állók között
felismertem Kaylon néhány vezető politikusát és tábornokát, de megdöbbenésemre épp-
úgy voltak köztük heliopolisi hatalmasságok is. Az igazságügy, belügy és honvédelem
miniszterei, körülvéve pár tábornokkal, mind ott voltak és elégedett csendességben
meredtek rám. Alig lehetett megkülönböztetni, ki a kayloni és heliopolisi, ugyanis min-
den jelenlévő öltözékén a sötétzöld és az aranyszín dominált. Olyanok voltak mintha…
olyan egyformák. Szinte már egységesek. 

Nem maradt időm felmérni a teljes társaságot, a tekintetem ugyanis megakadt a
különleges delegáció két kulcsfiguráján. A hatalmasságok gyűrűjében trónok alakja kör-
vonalazódott. Két azonos méretű, dicsőséges tróné. Az egyikben Heliopolis koronájának
várományosa, Xelioph főherceg foglalt helyet, bármiféle bilincs nélkül. Ahogy meglelte
szememben az értetlenséget, elégedett mosoly jelent meg az arcán. 

Xelioph keze összekulcsolódott egy fiatal, huszonéves nő karjával, aki a másik trónon
foglalt helyet. Őt is megismertem, főként éles arcvonásairól, hollófekete, hátán végig-
ömlő hajáról, és mélyzöld szeméről, mely csodásan beleillett a környezetbe. Kaylon csá-
szárának lánya, s egyben egy szem gyermeke, Adelhay koronahercegnő volt az. 

Egyszer az egyikre néztem, aztán a másikra, végül pedig arra a két összekulcsolt
kézre. Az igazi bilincsre. Az egység bilincsére. 

Több olyan pillanat volt, amikor azt hittem, Igen, már átlátom a dolgot, aztán újra és
újra összeomlottak hanyagul összefércelt elméleteim. Az viszont egyértelmű volt, hogy
azt a partit nálam sokkal rangosabb sakkfigurák játszották, másmilyen táblán, másmilyen
szabályokkal, ki tudja, mióta már.
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V.

Miután az irdatlan kayloni flotta egységei kiléptek a hipertérből, alakzatba rendeződve
indultak tovább Heliopolis felé. A Birodalom központjául szolgáló bolygót a kijelzők sze-
rint harmincöt perc múlva kellett elérniük. 

A zászlóshajó hídján Faylan generális épp a többi hajó kapitányaival egyeztette a stra-
tégiát, amikor a radaron felvillant az a jellegzetes, vörös fény. A generális felállt, és mély
terpeszben a portál elé lépett. 

– Mutassa! – adta ki az utasítást. 
A szárnysegéd pár rövid parancs megadásával miniatürizált formában megjeleníttet-

te a teljes flottát a portálon. Minden hajó látható volt. Méretarányaik megmaradtak, s a
kijelzőkön a nevük mellett pillanatnyi maximális tűzerejük és pajzsaik állapota is megje-
lent. De nem voltak egyedül. Lehet, hogy a sors tréfája volt, de tőlük oly csekély távol-
ságra talán egy épp akkora ellenséges flotta állomásozott. 

– Hát Heliopolis is eljött – mondta Faylan. – Egy éve még azt hittem, teljesen más élet
következik. Mind hiúk voltunk. Hittünk nekik. átkozott Heliopolis, átkozott háború!

– Uram, rádióadást kérnek – emelkedett ki a másodtiszt az irányítópanelek gyűrűjéből. 
– Utasítsa el!
Faylan gondterhelten huppant saját székébe. Ahogy körülnézett, csupa megszeppent

arccal találta magát szembe. A fekete-kék egyenruhák dicsősége most valahogy nem
ragyogott olyan fényesen.

– Generális, ismét adást nyitottak. Fogadjam?
– Nem. Hallgattuk már őket épp eleget.   
Faylan idegesen túrt bele addig mérnöki pontossággal hátrafésült hajába. Nem érdekel-

te, hogy így látják. Ott, akkor, azok a nők és férfiak voltak a családja, ő pedig a család feje,
akinek meg kellett hoznia a döntéseket. Dühös volt a császárra. Neki kellett volna ott len-
nie. Neki kellett volna kiadnia a parancsot, nem pedig összetörten elbújni a tróntermébe.
Persze ő is éppúgy belefáradhatott már, mint ők… csak neki még nem kellett meghalnia. 

– Kaylon békét akart – kezdte Faylan. Lelkesítenie kellett volna. életet kellett volna lehel-
nie azokba a szerencsétlenekbe, de oly nehéz volt úgy, hogy már ő maga is lemondott min-
denről. – De bebizonyosodott, hogy az a sokat szajkózott béke nem volt több egy álcánál.
Mind tudjátok, mit lépett Heliopolis. Az elrabolt hercegnőért cserébe teljes behódolást
követelnek. A császár viszont nem csak Adelhay atyja, hanem egész Kayloné. Képes volt
félretenni a saját emberi érdekeit azért, hogy értünk cselekedjen. Nem a lányát választotta,
hanem bennünket. Ezért vagyunk most itt! Egy bátor férfi még bátrabb hadseregeként,
mely soha semmilyen ellenség előtt nem hódolt be eddig, és most, ebben az átkozott csa-
tában sem fog! Ha pedig az istenek azt akarják, hogy mind itt haljunk meg, legyen hát! A
hazánkért tesszük, azt pedig mind tudjuk, a halál csókja is édesebb a rabság ízénél. 

A katonák végig lehajtott fejjel hallgatták, de érződött az atmoszférában, hogy a sza-
vak nem csengtek le hatástalanul. Elég bátorságot gyűjtöttek össze ahhoz, hogy szilárd
testtartással nézzenek szembe a jövővel, hozzon az bármit. Mintha a hajókat jelképező
miniatúrák is élesebb kékben ragyogtak volna a kijelzőn.

Aztán Faylan mély levegőt vett, s elmondta utolsó szavait. Ezeket még mindnyájan
hallották.

– ágyúkat készenlétbe! Kaylon istenei legyenek mindnyájunkkal. Az igazság lándzsá-
ja nálunk, nincs az a pajzs, mely ne hasadna szét a döfése nyomán. Eltapossuk az áruló-
kat, fiaim. Győzni fogunk! A császárért, a hazáért… Támadás!
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Nem is olyan messze a kayloni flottától egy másik generális, egy másik nép színeiben
szinte ugyanezekkel a szavakkal próbálta fellelkesíteni a katonáit. 

Aztán a csata megkezdődött, szó nélkül és könyörtelenül, tűzzel árasztva el az űrt. 
Időközben pedig, fényévekre tőlük, egy teherszállító hajó fedélzetén eldöntötték,

hogy milyen is legyen a heliopolisi és a kayloni jövő. 

VI.

– Látom, ekkora meglepetésre azért nem számítottál, tábornok. 
– Be kell ismernem, herceg, valóban nem. Úgy tűnik, a fantáziám is velem együtt öre-

gedett meg. 
Nagyon nehéz volt elfordítani a tekintetemet az összekulcsolt kezekről. Eltöprengtem,

hogy a fiatalok talán szerelmesek. Miért ne? Az egymásra vetett pillantásaikból könnyen
le lehetett vonni ezt a következtetést. De mindaz, amit egész életük során hallhattak a
másikról, a két oldal egymás iránti gyűlölete, hogy engedhette meg… hogy engedhette
meg, hogy megfogják egymás kezét? A dolognak sehogy sem volt értelme. Hiszen még
csak nem is találkozhattak. A diplomácia szintje körülbelül a nullával volt egyenlő Kaylon
és Heliopolis között. Leszámítva persze az elmúlt egy évet. Egy év. Egy teljes év. Két
trónörökös. Két ambiciózus trónörökös? Szerelem? Vágy? Hatalom? Hatalomvágy?!

– Ne neheztelj magadra, Barkas. A te szemszögödből nézve, vagy ha úgy tetszik, a ti
szemszögötökből nézve igazán abszurdnak tűnhet… a helyzet – mondta lassan, szinte
már szótagolva Xelioph. Úgy magyarázott nekem, mint egy gyereknek. Be kell valljam,
igazán sértette az önbecsülésemet a dolog, de a kábulatom olyan erős volt, hogy még
ez sem tudott kizökkenteni belőle. Aztán a herceg odaintett magához, én pedig men-
tem. Szó nélkül, mint egy hűséges kutya… magam sem tudom, hogy miért. Még a fegy-
veremet is szó nélkül adtam át a felém nyúló droidnak. 

Ahogy odaértem Xelioph trónjához, a herceg felállt, és lágyan a vállamhoz ért. Így
vezetett a portálhoz, majd bepötyögött néhány parancsot. A jelek nyomán egy igen élet-
hű hologram jelent meg előttünk. Nem kellett sokat töprengnem azon, hogy mit látha-
tok. Egy irdatlan hajóháborút, hatalmasabbat bármelyik korábbinál. és talán az utolsót. 

A hajókat jelképező kék és vörös szárnyasok fényei egymás után tűntek el a holog-
ramról. 

– Hát elkezdődött – nyögtem megrendülten. 
– Úgy van. Elsimul minden. 
– Hogy mondhatod ezt? Talán a néped pusztul el abban a csatában. 
– Nem, Barkas. Ez tévedés. Ők, akik ma ott halnak, ők a múlt. én egy új népet ková-

csolok, a saját képemre – ekkor újra megfogta Adelhay kezét, aki időközben odajött mel-
lénk. – A mi képünkre. 

Ahogy Xelioph újfent észrevette a szememben felderengő értetlenséget, beszélni
kezdett. Részletesen, mindenre kiterjedően. Közben a droidok között járkált fel s alá, de
bármily messze került is tőlem, a lényegesebb mozzanatoknál mindig felém fordult. 

– Van Heliopolisban egy aprónak tűnő politikai csoportosulás, profán módon
Mozgalom a neve. Hallottál már róluk?

– Igen. Egy fiatalokból álló idealista társaság. 
– Ennyi?
Összeráncoltam a homlokomat. 
– Igen, azt hiszem ennyi.
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– A címerüket nem ismered véletlenül? – kérdezett tovább, és simogatni kezdte az
egyik tekergőző sárkány fejét.

Onnantól minden tisztulni kezdett. A zöld derengés, a hajón tartózkodó felső rend
ugyancsak zöld egyenruhája, az arany gombok és díszítés, a felfelé kapaszkodó arany-
sárkányok. 

– A Mozgalom tagja vagy?
– és győzelem! Kis segítséggel, igaz, de úgy van – bólogatott szaporán Xelioph, mint

egy tanár, aki megdicséri a betűket felismerő gyerekeket. – és nem csak hogy a tagja, de
én magam és az itt jelenlévők, mi vagyunk a Mozgalom. Ami a látszat alapján egy egy-
szerű kis ifjúsági szervezetnek tűnik, egy idealista társaságnak, ahogy nevezted, az való-
jában mára már egy interplanetáris mozgalom. Látod itt ezeket az embereket?
Tábornokok, miniszterek… trónörökösök. Itt van előtted Heliopolis és Kaylon krémje. Az
elit, és nem egymással szemben, hanem egymás oldalán. 

Azokat a szavakat hallva az addig szélsőségesen elvontnak tűnő mozaik darabkái
közül egyre több került a helyére. A kép pedig már korántsem csak körvonalakból állt. 

– Szóval téged… valójában nem is rabolt el senki?! 
Komolyan feltettem ezt az esetlen kérdés?
– Talált, süllyedt. én magam játszottam el az elrablásomat.
– De mi az ördögért?
– Egy új világért, Barkas. Egy jobb világért – mondta a herceg, és szavait megerősí-

tendő, végigsimított Adelhay arcán. – Mindketten ugyanazt játszottuk el. 
– De hiszen akkor csakis miattatok omlott össze a béke. A családjaitok, a népeitek

most egymást ölik csak azért, mert ti… Minden elpusztul miattatok. 
– Nem, tábornok. Nagyon rossz a megfogalmazás. Az arany tűzben tisztul, a pelyva

pedig megég. Csak a célunk teljesedik be ott, abban a csatában. 
– A célotok?
– Nézd – bökött Xelioph a hologram felé, melyen egyre-másra hunytak ki a hajókat

jelképező fények –, mindkét fél ott pusztul el. Egymás ellen harcolnak, egymást fojtják
meg…

– Miközben téged kéne megfojtaniuk!
Bevallom, arra számítottam, hogy a herceg nekem esik. A hanghordozása, az eszméi,

minden, ami eddig lehetetlennek tűnt, ott volt előttem. Ott csengett a fülemben és öltött
testet a hologram fényeiben. Xelioph viszont nemhogy nem esett nekem, de még a
hangszíne is csak egy lágy árnyalattal lett erélyesebb. De az a mosoly mindent más fény-
ben világított meg. 

– Tévedsz, kedves tábornokom. én a szabadságot hozom el, mindkét nép számára. 
– Miközben minden második embert megölsz?
– Miközben elsöpröm azokat, akik a viszályt szították és szítják. Ha vége lesz annak a

csatának, ha már mindkét flotta elpusztult, az én hajóim lépnek akcióba, és…
Akkor először húztam mosolyra a számat. 
– A te hajóid? Teherszállítók, mint ez?
Xelioph csak nézett rám, haláli csendben. Úgy tűnt, nem tudja, miként reagáljon a

hangomban bujkáló gúnyra. Végül egyszerűen csak nyitott egy adást a rádión, és annyit
mondott:

– S lőn fény! 
Ahogy lecsengett az a két szótag, valami ismeretlen morajlás hajtotta uralma alá a

teret. A hang először távolról jött, lágyan, óvatosan, mint a hullámzó tenger, vagy a fák
lombjaiba túró szél, de egyre csak erősödött. A morajlás hamar váltott át zúgássá, aztán
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káosszá, zörejjé, sikollyá, végül pedig, amikor már a fülemhez tapasztottam a kezem, egy
hatalmasat villant maga a kint tátongó sötétség.

Egyetlen másodperc volt csupán, egy röpke pillanat. A hang eltűnt, a fényt pedig
magába nyelték a gyermekei. Az erőtérablakon túl egy irdatlan hajóflotta körvonalazódott.
Voltak ott kayloni és heliopolisi cirkálók egyaránt, a legfejlettebb technológia képviselői,
vegyítve pár kalózhajóval, teherszállítókkal és néhány, szinte már régiség számba menő
géppel. Olyan volt, mintha felsorakoztak volna az öregek és az újak, a vének és az ifjak,
egyetlen cél mellett, az aranysárkány oldalán. Egy világ omlott össze bennem akkor. 

– Íme az én flottám, tábornok. Íme a jövő – Hagyta, amíg a hangját felisszák a falak,
aztán hanyagul hozzátette: – Tűz!

Néhány cirkáló lövegei felragyogtak, és egy szempillantás alatt a nincstelenséggel tet-
ték egyenlővé a hajómat. Tudtam, az utolsó volt, amelyen még kapitánynak szólítottak. 

Tehetetlenül markoltam a levegőbe, a lövedékek felé, mintha a puszta akaratommal
szerettem volna megállítani őket. ám az egyik fénysugár sem engedelmeskedett. 

– Ne – súgtam csak úgy magam elé, akkorra viszont már semmi sem maradt az egy-
kori cirkálóból.

– De igen, tábornokom. Megkezdődött a szülés. Egy új birodalom születése. 
– Amit egy nemzetgyilkos irányít majd? – súgtam. – Nem… ezt nem engedhetem!      
Úgy gondoltam, hogy azzal a gyorsasággal nemcsak őket, de még magamat is meg-

lepem majd. Először olyan egyszerűnek tűnt az egész. 
Az Asztrelosz sugárvetőt valóban átadtam annak a droidnak, de milyen katonatiszt az,

aki csak egy fegyvert tart magánál? Ahogy a zubbonyom egy igencsak rejtett zugából
előrántottam másik fegyveremet, és Xelioph mellkasa felé irányítottam, azt hittem, a jós-
latom valóban beteljesedik. Az, hogy történelmet írunk, és hogy mi is a részei leszünk.
Ha sikerült volna elsütnöm a fegyvert, azt hiszem, tényleg úgy lett volna. S bár elhang-
zott egy lövés, és a sugár is elérte a neki megadott célt, nem a renegátok hercege,
hanem én rogytam a hajó padlózatára. Összeszorított fogakkal hánykolódtam a földön,
nyomtam a vállamat ért sebet, mintha azzal enyhíteni tudtam volna a fájdalmam. Nem
tudom, mennyi időbe telhetett, mire kifogytam a szitkokból, és elég erőt sikerült össze-
gyűjtenem ahhoz, hogy újra kinyissam a szemem. 

Xelioph ugyanott állt, mint korábban, és ismét Adelhay arcát simogatta. Mindketten
rezzenéstelen vonásokkal bámultak rám. Aztán csatlakozott hozzájuk még valaki. Egy
férfi a múltamból és az álmaimból. Fiam gyilkosa ismét ott állt előttem, csupán pár méter
választott el tőle, de épp úgy, mint tíz évvel korábban, ismét nem tudtam szembesze-
gülni vele. Nem tudtam harcolni ellene. Nem tudtam darabokra tépni a testét a sugárve-
tőmmel, amit egyedül neki tartogattam. 

Ő pedig csak állt ott, azzal a régi körszakállával, de nem vigyorgott, mint ahogy tette
azt az álmaimban. Nem töltötte el élvezettel, hogy átlőhette a vállamat. Nem látszott az
arcán, hogy elégedett lenne. Egyszerűen csak állt ott, azzal a régi körszakállával és nem
vigyorgott, mint az álmaimban. Az istenért, miért nem vigyorog? Vigyorognia kell!

– Te átkozott! – üvöltöttem elkeseredetten és elejtett fegyverem felé kúsztam. De az
a férfi, a fiam gyilkosa, egy hangtalan lépéssel megelőzött, aztán felvette a sugárvetőt,
és az övébe szúrta. 

Dühömben szétharaptam a szám. Egyszerre éreztem könnyeim sós és vérem fémes ízét.
– Megölted a fiamat, te szemét! Te átkozott gyilkos. Megölted a fiamat!
– Maga pedig – a férfi olyan halkan beszélt, hogy fel kellett függesztenem a tébolyo-

mat ahhoz, hogy értsem, amit mond – kiirtotta az egész családomat. Az apámat a csata-
mezőn ölték meg az egysége emberei, a bátyám egy ön által vezetett kínvallatáson halt
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meg, az anyám és a húgom pedig… ők egyszerűen csak otthon voltak, amikor a parancs-
noksága alatt tevékenykedő vadászok lebombázták a szülővárosomat. Mindenkit meg-
ölt, tábornok, aki valaha is fontos volt nekem. és én csak egy vagyok azok közül a kay-
loniak közül, akiknek eltaposta a múltját. De mindennek ellenére a rangjához méltó tisz-
telettel szólok önhöz, és tudatában annak, hogy magam is gyilkos vagyok, nem szórom
önre azokat a szitkokat, amelyek engem is megilletnének. Ary Felhyrn generális vagyok.
Örülök, hogy bemutatkozhattam. 

Néztem az arcát, a száját, amely azokat a szavakat kimondta, és a szemét, amely nem
mondott semmit. Síri csend volt, én pedig csak hallgattam. Nem is hiszem, hogy lett
volna bármi szó, ami képes lett volna áthidalni a köztünk tátongó végtelen űrt.  

Ary Felhyrn generális.
Végül Xelioph herceg törte meg a csendet.
– Nos, ezzel a lövéssel megérthetted azt is, hogy miért épp te voltál az, akinek elme-

séltem mindezt. Nem azért, mert kiválasztott lennél, vagy mert bármi célunk lenne veled
a jövőben. Egyszerűen csak tartoztam ennyivel egy régi, hű barátomnak – kis szünetet
tartott, aztán teljesen más hangnemben folytatta. Onnantól egy despota beszélt velem,
akinek minden szava egyenlő volt a törvénnyel. – Hektor Barkas, Heliopolis utolsó tábor-
noka, az Új Rend két szíve közül az egyiket imádtad, a másikat pedig gyűlölted. Tetteid
épp olyannyira tesznek bűnössé, mint ártatlanná, ezért mi megbocsátunk neked. Úgy
érezzük, nem áll hatalmunkban bíráskodni fölötted. Nekünk nem, de neki – mutatott fiam
gyilkosára –, neki igen. 

Akkor újra lehunytam a szemem, és csak azt kívántam, ne is kelljen kinyitnom többé.
Olyan csodálatos lett volna akkor, ott meghalni. 

– Nem tudom megölni önt, tábornok. Túl sok vér tapad a kezéhez, nem tehetem meg,
hogy ne adjak elég időt elgondolkodni mindazon, amit tett. A további életét börtönben
fogja leélni. Az a négy fal lesz a társa és a bírája… nem mi. 

Két droid lépett oda hozzám, és mint egy rongybabát, úgy emeltek fel a földről, és
támogattak az egyik kijárat felé. De még mielőtt kiléphettünk volna a teremből, tétován
megfogalmaztam egy kérdést.

– és a családom?
– Nem esik bántódásuk – mondta a herceg. – Az unokáidat hű katonám veszi magá-

hoz, s nevel belőlük igaz… embereket. 
Szó nélkül, de remegő ajkakkal fordultam utoljára Felhyrn generálishoz. A férfihoz, aki

legyőzött.
– Saját gyerekeimként fogom felnevelni őket – jelentette ki halkan, mégis határozot-

tan. – Nem az ön és nem is az én képmásomra. Ők már az Új Rend katonái lesznek…
Azt már nem tudom, hogy akkor újra üvöltöttem-e, vagy egyszerűen csak szó nélkül

rábólintottam. Annyit tudok, hogy bezárult mögöttünk az ajtó, én pedig számolni kezd-
tem a droidok vaslépteit. 

Egy-Kettő…
Három-négy…
öt-Hat…
hét-nyolc…
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