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Mialatt Tom Brokaw belekezdett a bevezetőbe, a tekintetéből pont a kellő mennyiségű 

szkepticizmus sugárzott. 

– Ma este további bizonyítékokat kaptunk arra, hogy talán földönkívüli látogatók jártak Észak-

Amerikában az utolsó jégkorszak vége felé. A nap folyamán a tudósok behatoltak abba a 

titokzatos építménybe, ami valószínűleg több ezer éven át a föld alatt rejtőzött egy dombtetőn, 

a kanadai határ közelében. – Egy számítógépes ábra jelent meg mellette, ami Walhalla 

környékét ábrázolta, aztán a Kupola képei jelentek meg a képernyőn. – Ezt az építményt olyan 

anyagból készítették, amelyet egyesek szerint manapság nem tudunk előállítani. Robert Bazell 

jelentkezik a helyszínről. 

Bazell a Kupola előtt állt, és fázósan toporgott. A szél majdnem kitépte a mikrofont a kezéből. 

– Üdvözöllek, Tom, üdvözlöm a tisztelt nézőket! – köszönt mosolyogva, majd oldalra fordult, 

hogy a kamera tisztább képet kapjon az épületről. – Íme, az objektum, amelyet a tudósok 

szerint tízezer évvel ezelőtt hagyott itt valaki. Senki sem tudja, hogy honnan származik, sem 

azt, hogy ki rakta ide. Egy különleges anyagból készült, amivel a szakértők még sosem 

találkoztak. Dr. April Cannon vezetésével egy csapat ma első ízben bent járt az építmény 

belsejében, és ezt látták. 

Megszólalt Bach egyik orgonaműve, és a kamera immár belülről mutatta az objektumot, lassan 

körbeforogva pásztázott végig a zöld, laposan ívelő falakon. 

Max, April és Laskerék a Prairie Schoonerben nézték az adást. Max a képsorok láttán nem 

érzett mást, csak csalódottságot. Még a szekrények is üresnek bizonyultak! – mérgelődött 

magában, és arra gondolt, hogy jó lett volna találni, ha mást nem is, legalább egy kidobott 

cipőt. 

Valamit. Bármit. 

– Amennyiben a Kupola valóban olyan régi, mint azt egyes szakértők állítják – folytatta Bazell 

–, akkor most egy műszaki csodát látunk. Idebent a hőmérséklet majdnem eléri a hatvan fokot. 

Ahogyan az imént láthatták, odakint nagyon hideg van. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy van itt valahol egy fűtőrendszer, ami még manapság is működik. – Ismét a dombtetőt 

lehetett látni, ahol a hó csaknem vízszintes repült, és az emberek a gallérjukat felhajtva 

dideregtek. – Hozzátenném még – mondta Bazell –, hogy az épület világít a sötétben. Vagy 

legalábbis múlt éjjel világított. Annyira, hogy a közeli Walhalla lakói megrémültek, és 

elhagyták a várost. 

A képernyő egyik felén megjelent Brokaw, és kíváncsian megkérdezte: 

– Biztosak lehetünk abban, hogy ez nem egy nagyszabású átverés? 

– Attól függ, hogy mire kérdezel rá, Tom – felelte Bazell. – A Kupola korát illetően a szakértők 

nem értenek egyet. De abban igen, hogy az anyagot, amelyből készült, egyetlen mostani 

gyárban vagy laboratóriumban sem tudnák előállítani. 

A kép ismét váltott, és egy szakállas, idős férfi jelent meg, aki egy íróasztalnál ült, egy 

könyvekkel teli fal előtt. A felirat azt tudatta, hogy az illető Eliot Rearden, a Minnesota 

Egyetem kémiai tanszékének tanszékvezető tanára. 

– Hall engem, Rearden professzor? – kérdezte Brokaw. 

– Igen, Tom, hallom. 

– Professzor úr, mit szól a hallottakhoz? 

– Az állítás megalapozottnak tűnik – felelte Rearden, és szürke szemében izgatottság csillant. 

– Miért fogalmaz úgy, hogy tűnik? – kérdezte Brokaw. 

A professzor gondolkodott néhány pillanatig, majd megfontoltan válaszolt: 

– Nem szeretnék arra célozni, hogy valami gond van magával a bizonyítékkal. De olyan jellegű 

következtetések adódnak, amelyek tétovázásra késztetik az óvatos embert. 

– Miféle következtetések? – kérdezte fojtott hangon Brokaw. 

Rearden egyenesen a kamerába nézve felelt: 
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– Azt gondolom, hogy ha elfogadjuk az elemzések eredményeit, akkor két magyarázatra 

következtethetünk. Vagy arra, hogy olyan emberek éltek itt az utolsó jégkorszak végén, akik 

műszakilag sokkal fejlettebbek voltak nálunk, és akik valamiért eltűntek, vagy pedig... – 

elfordította a tekintetét, és kissé rekedtes hangon folytatta: – vagy pedig, látogatók jártak itt. 

– Úgy érti, ufók – csapott le nyomban Brokaw. – Idegen lények. 

Rearden mocorogni kezdett, és látszott rajta, hogy kínosan érzi magát. 

– Ha van harmadik lehetőség, nem tudom, hogy mi lehet az – válaszolta, és egy pillanatra 

lebiggyesztette a száját. – Most valami olyannal kerültek szembe, ami megjósolhatatlan és 

kiszámíthatatlan. Azt gondolom, akkor járunk el helyesen, ha tárgyilagosak maradunk, és nem 

vetjük rá magunkat egyből semmiféle következtetésre. 

A képernyőn ekkor a halvány holdfényben úszó Kupola képe jelent meg – a felvételt 

repülőgépről vagy helikopterről készítették. És ismét Brokaw következett: 

– Most, hogy a tudósok bejutottak, talán hamarosan határozott válaszokat fogunk kapni. Az 

NBC külön tudósításban számol be a Johnson-gerinc rejtélyéről, amit este kilenckor láthatnak. 

Tom Lasker beledöfte a villáját egy húsdarabba, és rámutatott vele a tévére. 

– Örömmel hallom, hogy mindjárt jönnek a határozott válaszok – mondta. 

 

 

Másnap reggel April és Max már hajnalban megérkeztek a gerincre, éppen idejében ahhoz, 

hogy végignézzék, amint a zöld fényudvar elhalványul. Magasan a fejük felett helikopter 

körözött. A bekötőúton tudósítók autói sorakoztak. 

Az éjszaka folyamán a faxkészülékből kifogyott a papír, az e-mail fiókokban több ezer levél 

halmozódott fel. Úgy tűnt, a bolygó összes lakója engedélyt kér, hogy megnézhesse a Kupolát. 

– Ki kell alakítanunk egy rendszert – jelentette ki April –, de fogalmam sincs, hogyan fogjuk 

kezelni ezt a helyzetet. Ennyi embert nem tudunk fogadni. 

Máris nagy számban érkeztek a sajtó munkatársai és a fontos személyiségek. April egy darabig 

beszélt a médiának. Elmesélte, mennyire félt attól, hogy a vizsgálatok során született 

eredmények miatt a munkatársai kitaszítják őt a tudományos világból. 

– Ez azonban nem történt meg – tette hozzá sietve. – Mindenki rendkívül segítőkész és 

elfogulatlan. – Ezt követően elmagyarázta, hogy meg kell védeniük a területet a látogatók 

seregeitől, amíg nem szedik ki az összes megszerezhető információt a Kupolából. – Így aztán – 

folytatta határozottan – egyszerre legfeljebb tíz főt engedünk be. A sorrendet önök határozták 

meg. Harminc percet kérek, hogy felkészülhessünk. Azok, akik bemennek, maradjanak a 

vezetőjükkel! Ha valaki elcsavarog, azonnal kirúgjuk. Világos? 

Egyesek morogtak, de a legtöbben felkacagtak. Mialatt a sajtósok nekiláttak kiválasztani a 

képviselőiket, April és Max hátrasétáltak a szarvasfejes ajtóhoz. Egész éjszakára kiékelték egy 

ásóval, mialatt a ventilátorok kicserélték a benti levegőt. April elvette az ásót, és az ajtó 

bezárult. Ekkor levette a kesztyűjét, és rányomta az ujjait a szarvasfejre. Max várakozásának 

megfelelően, nem történt semmi. 

– Szóval megállapítottuk, hogy George kesztyűje a kulcs, igaz? – kérdezte April. 

– Nagyon úgy néz ki – dörmögte Max. 

– De mi a magyarázat? – folytatta April, azzal elővett egy sálat, és Max elé tartotta, hogy nézze 

meg. – A Kmartban vettem, hat dollárért – közölte, azzal az ujjaira tekerte a sálat, és ismét 

megérintette a képet. 

Az ajtó kinyílt. 

– Voilà! – rikkantotta April, és gyorsan beékelte az ásót az ajtó alá. 

– Miért reagál a sálra? – vetette fel Max. 

– Nem tudom biztosan – felelte April. – Mi az, ami megvan George kesztyűjében és az én 

sálamban, de nincs meg az én kesztyűmben és a csupasz kezemben? 

http://www.galaktikabolt.hu/


 

 

 

 

 

 

3 Galaktika Fantasztikus Könyvek | Jack McDevitt: Ősi partok - részlet 

© Metropolis Media, 2015. Minden jog fenntartva. 

A kötet megvásárolható: www.galaktikabolt.hu 

 

 

– Átkozott legyek, ha tudom – morogta Max. 

– George kesztyűje – mondta April, és elővette a zsebéből a szóban forgó tárgyat – 

polipropilénből készült. A sál poliészterből. Mindkettő egy viszonylag fejlett társadalom 

terméke. 

– Ezt fejtsd ki egy kicsit bővebben! – kérte Max, és értetlenül pislogott. 

– Ez csupán találgatás – folytatta April. – Szóval, amikor a Kupolát még használták az építői, 

valószínűleg ősemberek éltek a környéken. Ki tudja, mi lehetett még itt? Medvék és más 

ragadozók. Tehát, hogyan biztosíthatod, hogy a házad ajtaját a társaid ki tudják nyitni, de az 

ősemberek és az állatok ne legyenek képesek rá? 

– Nem tudom – vallotta be Max. 

– Én szenzorokat használnék – magyarázta April –, amelyek, mondjuk, a műanyagokra 

reagálnak. Ha bármi mást érzékelnek, csupasz bőrt, szőrt vagy akármit, akkor az ajtó zárva 

marad. 

 

 

A seregek megérkeztek. Tömegek özönlöttek át az Egyesült Államok határán, ellepték az I-29-

est, és az országutakat Fargótól és Dickinsontól északra. Charterjáratokkal érkeztek a Fort 

Moxie nemzetközi repülőtérre, ahol hamar felfedezték, hogy az autókölcsönzőnek mindössze 

egyetlen autója van, és a városban is csupán egyetlen taxi létezik. A draytoni kijáratnál öt autó 

rohant egymásba, amitől az északi irányú forgalom két órára teljesen leállt. A 18-as úton, Park 

River közelében a csalódott autósok szörnyű dugóban találták magukat. Az első nap végére két 

ember meghalt, és több mint húszan sérültek meg a balesetekben, továbbá legalább száz fő 

szorult orvosi ellátásra fagysérülések miatt. Az anyagi kár a becslések szerint elérte a 

negyedmillió dollárt. A szakértők úgy vélték, hogy közlekedési szempontból ez volt a 

legőrjítőbb nap Észak-Dakota egész eddig történelme során. 

A rádió egész rendőrségi felhívásokat közvetített. Délután kettőkor a kormányzó beszédet 

mondott, és nyugalomra szólított fel mindenkit. (Ami furcsa megközelítés volt, mivel a 

problémát nem az elszabadult indulatok okozták.) 

– Walhalla környékén és magában a városban – mondta – rendkívül erős a forgalom. Ha 

szeretnék látni, hogy mi történik a Johnson-gerincen, akkor járnak a legjobban, ha a 

nappalijukból nézik meg. És ez lesz a legbiztonságosabb is mindenki számára. 

A kormányzó megfeledkezett arról a tényről, hogy a legtöbb ember vonzódik a történelemhez. 

Mert ki az, aki ne ugrana nyomban, ha lehetőséget kapna rá, hogy megforduljon Gettysburgben 

a nagy napon, vagy hogy együtt vacsorázzon Caesarral? Mindenki szeretné megérinteni a 

történelmet, a része lenni ellenállhatatlan áradatának. És íme, adódott egy lehetőség, egy 

beláthatatlan jelentőségű esemény, és mindazok, akik elérhették a Johnson-gerincet, nem 

óhajtottak otthon maradni és a tévét bámulni. 

A rendőrfőnök egy vastag derekú, rekedtes hangú férfi volt. Az arckifejezése alapján kissé 

bárgyú alaknak tűnt, ráadásul a szeméből általában kifejezéstelen tekintet sugárzott, ám az esze 

úgy vágott, mint a borotva. Úgy hívták: Emil Doutable. 

Késő délelőtt érkezett meg a dombtetőre. Addigra Max és a segítői már órák óta beszélgettek 

telefonon kohászokkal, vegyészekkel, régészekkel, politikusokkal és kíváncsi polgárokkal. 

Doutable finoman szólva nem úszott a boldogságban. Ennek a förtelemnek a jelenléte alaposan 

megbonyolította a dolgát. Felfogta, hogy rendkívüli jelentőségű események bontakoznak ki a 

felügyelete alá tartozó területen, de azt kívánta, hogy bárcsak máshol bontakoznának ki. 

– Lehet, hogy szükségünk lesz a Nemzeti Gárda segítségére – mondta Maxnek. – Úgy 

hallottuk, hogy Észak-Amerika lakóinak zöme errefelé tart. 

– Mondjon valami olyat, amit nem tudok! – dohogott Max. – Talán le kéne zárnunk a 

bekötőutat. Talán senkit sem kéne felengedni a tetőre. 
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Doutable körülnézett, mintha attól tartott volna, hogy valaki hallgatózik, majd megkérdezte: 

– Komolyan beszél? Az egész megyében beindult az üzlet. Ha most lezárom ezt az izét, a 

munkám elvándorol délre. – Kinézett az ablakon, a parkolóban álló autókra, és tovább beszélt: 

– Figyeljen ide, ez egy eszményi helyzet a városoknak. Még most is elég hideg van. Senki sem 

tud sokáig idefent maradni. Feljönnek, körülnéznek és lemennek. Aztán rengetegen bemennek 

a városba, hogy egyenek valamit, és ha már ott vannak, vásárolgatnak. Minden mozgásban 

marad. Vagy legalábbis így kéne maradnia. Bár az tény, hogy a forgalom elég durva most. 

Max bólogatott, és örült, hogy ez nem az ő problémája. 

Doutable egy teljes percig hallgatott, aztán ismét megszólalt: 

– Max, ugye nem akarják hagyni, hogy az emberek odabent sétálgassanak? 

– A Kupolában? Nem. Oda csak a sajtó munkatársai és a kutatók léphetnek be. 

– Helyes. Mert az még jobban lelassítaná a dolgokat – mondta a rendőrfőnök. – Kint kell 

tartanunk őket a hidegben. Amíg ezt sikerül elintéznünk, minden rendben lesz. – Lendületesen 

bólogatott, felkelt, és elindult az ajtó felé, de menet közben megállt, és hozzátette: – Nehogy 

meggondolják magukat! Ha szerencsénk van, talán fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Ez az, 

ami kell nekünk. 

 

 

Öt-tíz percenként újabb és újabb helikopterek érkeztek, tele újságírókkal és fontos 

személyiségekkel. Lasker segítségre szorult, hogy a dolgok szervezetten működjenek, és Max 

hamarosan azon kapta magát, hogy ő üdvözli a vendégeket. A tudósítók kérdésekkel árasztották 

el Aprilt, és ezernyi fotót készítettek róla, ő pedig igyekezett minden kérdésre választ adni. Az 

egész napos kemény küzdelemben mindannyian elfáradtak, és örültek, amikor azt látták, hogy a 

nap a horizont alá ereszkedik. 

– Ez nevetséges – panaszkodott April. – A világ legérdekesebb objektuma vár rám, és nem 

tudok elszakadni a riporterektől. Szeretnék végre alaposan körülnézni odabent. 

És a valóság tényleg úgy festett, hogy az újságíróknak több idejük volt arra, hogy megtekintsék 

a Kupola belsejét, mint Aprilnek. 

Más zavaró körülmények is akadtak. Jóllehet egyelőre nem tudott róla, April egyetlen nap 

leforgása alatt az ország leghíresebb tudósa lett. Már az első huszonnégy órában ajánlatokat 

kapott három nagy, kozmetikumokat gyártó társaságtól, a Taco Belltől, egy autókölcsönző 

ügynökségtől és az MCI-tól. 

Látogatókat vezetett át a Kupolán. Interjúkat adott, és sajtótájékoztatókat tartott. A 

fényképészek hamar megállapították róla, hogy rendkívül fotogén, és állandóan villogtak 

körülötte a vakuk. April szemmel láthatóan remekül érezte magát, aminek Max külön örült. 

April okosnak és szellemesnek bizonyult, ráadásul a mosolyával mindenkit megnyert magának. 

A Kupolába való első bejutást követő harmadik napon elkezdték átszitálni és eltávolítani az 

épület padlóját borító földet. A fal kiválasztott részeit megtisztították, és ezzel tompa fény 

szűrődött be a csarnokba. 

Ez a fény ahhoz hasonlított, ami az erdőben, a lombokon szűrődik át egy napfényes délutánon. 

De itt természetesen nem álltak fák. Zöld fal vette körül a csarnokot – valószínűleg ez is 

cannoniumból készült –, és a szakadék felőli oldalon egy mellmagasságból induló, széles ablak 

ívelt fel majdnem a középpontig. 

Lasker megkérte Maxet, hogy felügyelje a feltárást. April elsorolta neki, hogy milyen 

óvintézkedéseket kell hozni, aztán szabadjára engedték. Ugyanezen időszakban leszerződtették 

Frank Mollt, a volt polgármestert, hogy közönségszolgálati igazgatóként dolgozzon nekik. 

Max remélte, hogy használható adatokat fognak kinyerni a falakból. Tudni akarta, hogyan 

építették meg azokat a rendszereket, amelyek még tízezer év elteltével is működnek. 

Ugyanakkor sajnálta, hogy az idegenekkel való első kapcsolatból valószínűleg nem fog születni 
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más, mint egy jobb fűtőrendszer. 

Írt egy pár soros üzenetet Aprilnek, és elindult vissza, a motelbe. Ám beleragadt a forgalomba, 

és két órával később érkezett meg Fort Moxie-ba, holtfáradtan és bosszúsan. A város ostrom 

alatt állt. Autók parkoltak mindenütt, az utcákon ezrek nyüzsögtek. Max átverekedte magát a 

dugókon, ám amikor befordult a motel parkolójába, egyetlen szabad helyet sem talált. Végül a 

Leghorn utcán tette le a kocsiját, hat háztömbnyire a moteltől. 

Visszafelé sétálva látott egy tizenéves fiút, akinek a pólóján a kép a Kupolát ábrázolta, alatta 

pedig a „Fort Moxie – kilóg a világból” felirat díszelgett. 

A Zár és csavar nevű üzlet kirakatában a Kupola képével díszített tányérok, poharak, 

törölközők, jegyzettömbök és sótartók álltak halmokban. A Bannister utca másik oldalán, Mike 

szupermarketénél ugyanez a látvány fogadta a járókelőket. 

Két iskolabusz gurult lassan az úton. Mindkettő ablakaiban színes zászlók lobogtak, amelyeket 

szintén a Kupola ábrája díszített. Az élen haladó jármű orrára valaki a Misty Spirit nevet 

festette. Mindkét buszon fiatalok utaztak, egyetemista korúak, vagy egy kicsivel idősebbek, és 

vidáman integettek Maxnek, amikor elhaladtak mellette. 

Max visszaintegetett, majd megszaporázta a lépteit – mostanra eléggé lehűlt a levegő –, és 

hamarosan belépett a szobájába. Amint megcsapta a benti meleg, egyszeriben minden ereje 

elszállt. Ledobta a kabátját egy székre, és teljesen felöltözve az ágyra roskadt. 

 

 

A buszok a Clint előtt álltak meg. Az étteremben máris túl sokan ültek ahhoz, hogy befogadjon 

még hatvan éhes embert, de Clint nem akarta elszalasztani a lehetőséget. Felajánlotta, hogy 

szendvicseket készíttet, és felvette az asztalfoglalásokat a vacsora idejére. Miután a buszok 

továbbindultak, Clint körülnézett a raktárában, és arra a megállapításra jutott, hogy a hús- és a 

savanyúságkészlete, valamit a paradicsomsalátája gyorsabban fogy, mint korábban számította. 

Ezért elküldte a fit Grand Forksba, hogy szerezzen utánpótlást. 

A Zár és csavar szaküzletben Arnold Whitaker azzal szembesült, hogy az apróbb 

autóalkatrészek viharos gyorsasággal tűnnek el a polcokról. Szintén gyorsan fogytak az 

utazáshoz való gyerekjátékok, illetve a kézifegyverek, ami eléggé baljós jelenség volt. És a 

távcsövek. A Kupolához kötődő emléktárgyak eladásai az egekbe szöktek. Arnold az előző nap 

folyamán töltötte fel a készleteit, arra számítva, hogy sokáig elegendőek lesznek, de most már 

látta, hogy másnap délutánra ki fog ürülni a boltja. 

Amikor felhívta winnipegi beszállítóját, hogy árut rendeljen, a fickó közölte vele, hogy 

várólistára teszi. 

A Northstar immár két egymást követő héten teljesen megtelt, ami a fennállása óta most történt 

meg első ízben, nagyjából azzal egy időben, amikor Max mély álomba merült; a vezetőség azt 

fontolgatta, hogy a kétszeresére emeli a szobaárat. 

A Prairie Schoonerben az italok ára máris emelkedett. A tulajdonos, Mark Hanford gondosan 

ügyelt, hogy elválassza egymástól a törzsvendégei, illetve a turisták által fizetendő árakat. 

Normális időkben etikátlannak tartotta volna ezt az eljárást, csakhogy úgy gondolta, hogy ez az 

időszak minden, csak nem normális. És egy üzletembernek alkalmazkodnia kellett a változó 

körülményekhez. Arra számított, hogy senki sem fogja észrevenni a trükköt, és ez valóban így 

is történt. 

Mark azt is eldöntötte, hogy felterjeszti valamilyen kitüntetésre Tom Laskert a városi 

tanácsban. Biztosan tudta, hogy a javaslat vita nélkül átmegy a testületen. 

 

http://www.galaktikabolt.hu/

