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A főpolgármester által épp tanulmányozott anyag véleménye szerint a párt pozícióját csak tovább 
gyengíti, ahelyett, hogy segítené. Ehelyütt kialudt a lámpa az íróasztalán, és ezzel egyidejűleg elszállt az 
iroda mennyezeti világítása is. 

Pont erről van szó, gondolta magában Koukal. Már megint áramkimaradás! Az ilyenfajta marhaság 
alaposan kihozza az embereket a sodrukból. Az órájára nézett. Negyed négy, a lehető legrosszabbkor 
jött! 

Péntek van, már három napja kellemesen süt a nap, és mindenki tűkön ülve várja az első igazán 
tavaszias hétvégét. Attól függ, mekkora a kiesés. Ha a villamoshálózatot is érinti, akkor jó pár órás 
forgalmi fennakadással lehet számolni. 

Felemelte a kagylót, hogy felhívja a titkárt. A telefon süket volt. Aztán rájött, hogy még valami nem 
stimmel: ismét az órájára pillantott, és konstatálta, hogy nem jár a másodpercmutató. 

Bosszúsan helyére tette a kagylót, felállt, és kiment a titkárságra. 
– Balbínová, nézzen utána, hogy mi történt – utasította titkárnőjét, aki hordozható számítógépe 

fölé görnyedve ült íróasztalánál. 
– A notebook se működik – mondta. Koukalnak feltűnt, hogy a telefon kagylója az asztalán hever. 

Nyilván megpróbált már valakit felhívni. 
– Péntek van– jegyezte meg Koukal. – Szerencsétlen nap. Ha még mindehhez tizenharmadika 

lenne, lehet, hogy a víz se folyna.A titkárnő tettetett nevetéssel próbálta viszonozni a viccnek szánt 
próbálkozást. 

– A notebooknak működnie kéne – mondta Balbínová. – Abban akkumulátor van. 
Működnie kéne, igaza van a nőszemélynek. A telefonnak és az órának is működnie kéne. Mi a fene 

folyik itt? Valami olyasmi történt, ami fi zikailag egyszerűen lehetetlen. Vészjelzők kapcsoltak be az 
agyában. Eszébe jutott a hidegháború egyik incidense, amikor az oroszok felfedezték a módját, hogy 
hogyan tudják erős sugárzással megbénítani az ellenség energetikai és telekommunikációs rendszereit. 
Mit jelent az elektromosság ilyen érthetetlen lefagyása? Valamilyen fegyver általi beavatkozás 
következményéről van szó? 

– A notebookkal most semmire se megy – jegyezte meg Koukal. Az idegesség már a hangjába is 
átszivárgott. – Hívja ide Naskét – tette hozzá, és visszament az irodájába. Indokolatlanul hangosan 
csukta be maga mögött az ajtót. Keresztülment a szobán, és az ablakhoz lépett. Kint álltak az autók. A 
sofőrök kiszálltak a járművekből, és valamin vitatkoztak. Baleset? Nem, az autók nem értek 
egymáshoz, csak furán álltak, olyan helyeken, ahol kocsik sosem állnak. 

Valaki kopogott az ajtón. 
– Jöjjön be! – válaszolt a főpolgármester. 
Naske volt az. 
– Leállt az elektromosság – jelentette a műszaki vezetés főnöke. Fejével az ablak felé biccentett. – 

Leállt a kocsik motorja. Se a telefonok, se a vészvilágítás nem működik. 
Koukalnak nem volt szüksége a természettudományi végzettségére ahhoz, hogy tudja, aminek 

éppen szemtanúja, az fi zikailag lehetetlen. Csakhogy ma már a fi zikus karrierje rég a múlté. Jelen 
pillanatban egy nagyváros főpolgármestere. Az okokról majd mások bölcselkednek. 

Neki cselekednie kell. 
Az ajtó felé indult. Naskével a sarkában kilépett a folyosóra. Tele volt emberekkel. Izgatott női 

csivitelést, azaz inkább kotkodácsolást lehetett túlnyomórészt hallani. Elkapott egy mondattöredéket 
liftbe szorult emberekről. Még jó. Áramkimaradáskor mindig valaki beragad a liftbe. Aztán majd a 
Blikkben megjelennek az olyanfajta viccek, hogy a technikusok, miután kiszabadították a liftből a férfi 
akat és a nőket, megkérdezik: „Gyerek van?” „Nincs”, hangzik a válasz. „Alig volt időnk 
megismerkedni.” 

A főpolgármester elindult lefelé a lépcsőn. Szorongás kerítette hatalmába. Úgy érezte, bármelyik 
pillanatban ráomolhat az épület. A portán összefutott a sofőrjével, Pulkrábekkel. 

– Felettébb különös, főpolgármester úr – mondta a sofőr. – Elapadt a lé. 
A főpolgármester csak felmordult. 
Kimentek az épület elé, ahol a portás néhány férfi val társalgott. Köztük álltak a polgármesteri 

hivatal védelmére kirendelt őrök is. 
– Egyszerre történt mindenkivel! Leállt az összes motor, mind egy csapásra. 
A Mariánské téren csak emberi beszéd visszhangzott a távolból, az autómotorok megszokott búgása 

kiveszett a háttérzajból. 
A főpolgármester körülnézett, és meglátott egy biciklisfutárt, aki az úttesten szerencsétlenül 

szétszóródott autók között próbált átfurakodni. A fi ú észrevette, és felismerte. Hirtelen akkorát 
fékezett, hogy megcsúszott a könnyű járgánnyal, majd korrigált, és a város első emberének orra előtt 
landolt. 

http://www.galaktikabolt.hu/
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– Mi történik? – kérdezte szigorúan a főpolgármester. 
– Minden áll, Koukal úr – jelentette a biciklista némiképp emelkedett hangulatban. – Az összes 

autó. Mindenhol! 
– És mi a helyzet a villamosokkal? 
– Az Óvároson keresztül jövök… Villamost nem láttam. 
– Menjen, nézze meg, mi van a rakparton. 
– Csakhogy én a Senovážnára viszek egy csomagot… – próbált ellenkezni a futár. 
– Vegye úgy, hogy ez parancs! – förmedt rá a főpolgármester. 
A futár egy pillanatig gondolkodott. A csomagot mindenképp a lehető legrövidebb időn belül 

kézbesíteni, ez számára Szentírás volt. Egyébként meg magáncégnek dolgozik. Holmi főpolgármester 
elmehet a fenébe. Már ahhoz a generációhoz tartozott, aki ugyan osztja az idősebb generáció 
hivatalnokokkal szembeni bizalmatlanságát, sőt gyűlöletét, csakhogy már szabad környezetben 
nevelkedett, és nem fél tőlük. 

– Nem működnek a telefonok – közölte Naske nyomatékosan a futárral. 
– Információra van szükségünk. 
– Rendben – válaszolta a futár. Így már máshogy hangzik! 
Máris az álló autók között szlalomozott a Platnéřská felé. 
– Még szerencse, hogy ez az egész nem éjjel történt – jegyezte meg Naske. 
– Na igen, szerencse – bólintott Koukal. Mindig ez van, töprengett. 
Amint valami malőr történik, az emberek azzal nyugtatgatják magukat, hogy rosszabb is lehetett 

volna. 
Mi van még? Ha teljes áramkimaradás van – nem volt hajlandó másként gondolkodni erről az 

anomáliáról – konkrétan emberek ezrei vannak életveszélyben, és nyilván már most több száz halottal 
és sebesülttel lehet számolni. Meg kell szervezni az orvosi segítséget. 

Mi van még? Közbiztonság. Ellátás. Mindez persze telefon nélkül. 
Kiabálás zavarta meg a töprengésben. Egy kisebb tömeg irdatlan sebességgel rohant felé. Elöl egy 

kopott farmeres, piros vízálló dzsekis fi atalember, rögtön a nyomában egy kék munkaruhás fi ckó, 
kezeivel a mellkasán, akit egy csoport szemmel láthatólag jókedvű fi atal követett. 

Az egyik őr a srác elé szaladt, és gyakorlott mozdulattal a földre rántotta. A fi atalember szétvetette 
a karját, és az úttesten bankjegyek szóródtak szét. 

– A Rott-házban lopott – terjedt el a földön fekvő szökevény körül azon nyomban bezáródó 
tömegben. 

– Kiment a világítás, ő meg egyből a pénztárban kotorászott! 
– Főpolgármester úr! – hallatszott Koukal háta mögül egy fi atal, kifulladt hang. Megfordult. 

Visszaért a futár, arca sápadt volt. – Ez… ez egyszerűen szörnyű. 
– Nem járnak a villamosok? 
– Összeütköztek! 
A főpolgármester furcsa mód egy pillanatra megkönnyebbült. Azt hitte, ez megmagyarázhatja az 

áramkimaradást. Villamosbaleset, majd az azt követő áramkimaradás. Így lehetett… 
Marhaság… Személyiségének racionálisan gondolkodó fele leteremtette a mindannyiunkban ott 

szunnyadó kicsi lelket, azt a rimánkodó kis lényt, aki fuldokolva a legapróbb szalmaszálba is képes 
belekapaszkodni.A baleset nem ok, hanem következmény. A srác folytatta a híradást: 

– A Károly hídnál rettenetes a helyzet… A villamosok autókba rohantak… Halottak is vannak, és egy 
autó ég… 

Biztosítani kell a rendvédelmet és az orvosi ellátást, járt Koukal agya. Rendkívüli állapot… mint 
földrengéskor. Igen, úgy fogok eljárni, mint természeti katasztrófák esetén. 

– A Károly-fürdőnél egy villamos beszorult az átjáróba, egy következő meg belerohant. Visszafelé 
pedig a Palach téren láttam egy összetört villamost! 

A főpolgármester egy pillanatra elgondolkodott. A telefonok nem működnek. Először is a 
kapcsolattartást kell megoldanom. 

– Figyelj rám, fiam, hogy hívnak? 
– Říha Viktor – felelte a futár. 
– Most fogod magad, és kézbesíted a csomagod. Mit is mondtál? A Senovážná utcába? 
– Igen, főpolgármester úr. – Most már hajlandó volt kommunikálni. 
– Jó. Elmész a Senovážnába, kézbesíted a csomagot, aztán visszajössz ide. Ma a városházának 

dolgozol. 
– Fizet érte, uram? – vágott vissza egyből a srác. 
– Kapsz írásos megrendelést – gúnyolódott a főpolgármester a városvezetésbe vetett bizalom 

megnyilvánulásán. 

http://www.galaktikabolt.hu/
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– A Senovážnából átmész a Republika térre, onnan a Revolučnín le a rakpartra, aztán vissza ide, és 
helyzetjelentést teszel. Ahogy pedig más biciklisfutárral találkozol, mindet ide küldöd. Világos? 

– Igen, főpolgármester úr. 
– Akkor nyomás, fi am – veregette meg a srác vállát, aki útnak indult, ismét pirospozsgásan. 
A főpolgármester Naskéhez fordult. Naske állt és az eget kémlelte. Koukalnak olyan érzése volt, 

mintha folyékony ólom keringene az ereiben. Rájött, hogy miért bámul Naske meredten az égre. 
– Nekem is megfordult a fejemben, mérnök úr. Valahogy így kezdődhet a harmadik világháború. 

http://www.galaktikabolt.hu/

