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 Még ebben a méterben számoló korszakban is úgy tartották számon, mint
ezer láb, nem pedig háromszáz méter magas teleszkópot. A hegyek között
felállított hatalmas tányért félig már beborította az árnyék, amint a trópusi
nap gyorsan zuhant lefelé, de a középpont fölé magasan felfüggesztett
antennaegyüttes háromszög alakú lapján még most is szikrázva csillogott a
fény. Odalentről, a távolból csak az éles szem vehette volna észre a két alakot
a tartószerkezetek, felfüggesztő kábelek és hullámvezetők útvesztőjében.

 – Ideje már – mondta dr. Dimitrij Mojszevics régi barátjának, Heywood
Floydnak –, hogy beszéljünk néhány dologról. Akár a cipődivatról, akár
űrhajókról vagy arról, hogy ki fedezte fel a spanyolviaszt, de leginkább
bizonyos monolitokról és hibásan működő számítógépekről.

 – Tehát ezért cipeltél el a konferenciáról. Nem mintha bánnám; már
annyiszor hallottam Cari szónoklatát, hogy jóformán kívülről fújom. És a
látvány igazán fantasztikus, tudod, akárhányszor voltam is Arecibóban,
sohasem jutottam el ide, az antennákhoz.

– Szégyelld magad! Én már háromszor voltam itt. Gondold csak el, halljuk
az egész világegyetemet, de bennünket senki sem hallgathat ki. Nyugodtan
beszélhetünk hát a problémádról.

– Miféle problémámról?
– Először is, nem fér a fejembe, miért kellett lemondanod az Országos

Űrhajózási Tanács elnökségéről. 
– Nem mondtam le. A Hawaii Egyetem sokkal jobban fizet.
 – Oké, nem mondtál le, egy lépéssel megelőzted őket. Ennyi év után nem

tudsz átejteni, Woody, meg se prébáld. Ha most, ebben a pillanatban újra
felajánlanák neked az OUT elnökségét, vajon haboznál-e?

– Jó, jó, te vén kozák! Mire vagy kíváncsi?
– Először is rengeteg megoldatlan részletkérdés van a jelentésedben,

amelyet annyi unszolás után végre letettél az asztalra. Nem csinálunk ügyet
ebből a nevetséges és őszintén szólva jogtalan titkolózásból, amellyel
kiástátok a Tycho monolitot...

– Nem az én ötletem volt.



 – Örömmel hallom: még hiszek is neked. És méltányoljuk, hogy most már
mindenkit odaengednek, aki közelebbről meg akarja nézni azt a dolgot;
persze, már az elején ezt kellett volna tennetek. Nem mintha bármi
eredménye lett volna eddig...

Komor csend támadt, miközben a két ember gondolatai a Hold fekete
titkánál időztek, mely mindeddig dacolt mindazon eszközökkel, amelyeket az
emberi lelemény felvonultatott ellene. Az orosz tudós szólalt meg először:

 – Akármi legyen is a Tycho monolit, valami sokkal fontosabb dolog lehet
odakint, a Jupiternél. Végül is oda küldte a jelzését, és ott kerültek a tieitek
bajba. Amit egyébként nagyon fájlalok, bár egyedül Frank Poole-t ismertem
személyesen. A Nemzetközi Űrhajózási Szövetség 98-as kongresszusán
találkoztam vele, kiváló embernek látszott.

–  Köszönöm. Mindnyájan kiváló emberek voltak. Bárcsak
megtudhatnánk, mi történt velük.

 – Akármi volt is, be kell ismernetek, hogy ez már az egész emberiség
ügye, nemcsak az Egyesült Államokra tartozik. Ezentúl nem használhatjátok
fel a tudásotokat pusztán nemzeti előnyök megszerzésére. 

– Dimitrij, te nagyon jól tudod, hogy a tieid is pontosan ugyanezt tették
volna. Méghozzá a te segítségeddel.

– Tökéletesen igazad van. De ez ma már történelem, akárcsak a ti,
nemrégen távozott kormányotok, amely felelős volt az egész zűrzavarért. Az
új elnöknek talán bölcsebb tanácsadói lesznek.

 – Lehetséges. Van valami javaslatod, méghozzá hivatalosan, vagy csak a
személyes reményeidről van szó?

– Pillanatnyilag tökéletesen nem hivatalos, amit mondok. Ezt nevezik a
nyavalyás politikusok tapogatódzó eszmecserének. És természetesen habozás
nélkül letagadom, ha kell.

– Egyenes beszéd, mondd!
 – Rendben. A helyzet a következő. Amilyen gyorsan csak tudjátok, a

parkolópályán felépítitek a Discovery H-t, de még így is beletelik három
évbe, míg elkészültök vele, ami annyit jelent, hogy elmulasztjátok a
következő indítási alkalmat...

– Nem erősítem meg, de nem is tagadom. Ne felejtsd el, hogy én csak
egyszerű egyetemi rektor vagyok, s egy világ választ el az Űrhajózási
Tanácstól.

– És legutóbb, ugye, csak a szabadságodat töltötted Washingtonban, hogy



sorra látogathasd a régi barátaidat? De folytatom: a mi Alekszej Leonovunk...
– Azt hittem, Germán Tyitovnak neveztétek el.
 – Tévedés, rektor úr. A jó öreg CIA már megint vízben hagyott. Január

óta Leonov a neve. És ne mondd meg senkinek, hogy tőlem tudod: a
Discovery-t legalább egy évvel megelőzve éri majd el a Jupitert.

– Ne mondd meg senkinek, hogy tőlem tudod: ettől féltünk. De folytasd!
– Ami baj veletek történt, velünk is megtörténhet, és mind ott állunk,

ahonnan elindultunk, vagy még ott sem. 
– Mit gondolsz, mi történhetett? Mi legalább annyira zavarban vagyunk,

mint ti. És ne mondd, hogy nem vettétek ti is Dave Bowman valamennyi
üzenetét.

 – Persze hogy vettük. Egészen az utolsó “Úristen, tele van csillagokkal! ”-
ig. Még stresszelemzést is végeztünk a beszédhangjáról. Nem hisszük, hogy
hallucinált; egyszerűen szerette volna leírni a látványt, ami akkor eléje tárult.

– És mivel magyarázzátok a Doppler-eltolódást?
– Teljesen lehetetlen, mondanom sem kell. Egytized fénysebességgel

távolodott, és attól kezdve már nem tudtuk fogni a jelzéseit. És ezt a
sebességet nem egészen két perc alatt érte el. Negyedmillió gravitációról van
szó!

–   Abban a pillanatban meg kellett volna halnia. 
 – Ne játszd a tudatlant, Woody! A rádiók, amelyeket az űrkompjaitokba

beszereltetek, a gyorsulásnak a századrészét sem bírhatnák ki. Ha azok
kibírták, kibírhatta Bowman is, addig mindenesetre, míg el nem vesztettük
vele a kapcsolatot.

– Magatok jutottatok erre a következtetésre. De innen már mi is csak
olyan sötétben tapogatózunk, mint ti. Vagy ti nem?

– Egy csomó őrült ötlettel játszadozunk, amiről beszélni is szégyellnék
előtted. De az a gyanúm, hogy félig sem olyan őrültek a feltevéseink, mint
maga az igazság.

 Körös-körül villogni kezdtek a navigációs figyelmeztető jelzések apró, 
vörös fényei, és az antennaegyüttest tartó, három karcsú torony
világítótoronyként fénylett fel a sötét égbolt hátterében. A nap utolsó bíbor
sugarai is eltűntek a környező dombok mögött; Heywood Floyd a zöld fényt
várta, amelyet még sohasem látott. Ismét csalódnia kellett.

– Tehát, Dimitrij – mondta –, térjünk a tárgyra. Tulajdonképpen mit
forgatsz a fejedben?



 – Óriási mennyiségű, felbecsülhetetlen értékű információ gyűlhetett már
össze a Discovery adatbankjában; alighanem még ma sincs vége az
adatgyűjtésnek, noha a hajó már nem sugároz a Földre. Szeretnénk ezeket
megkapni.

 – Eddig rendben. De ha kimentek oda, és a Leonov találkozik a mi
űrhajónkkal, mi akadályoz meg benneteket, hogy átszálljatok a
Discoveryre,és lemásoljátok mindazt, amire szükségetek van?

 – Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer még én emlékeztetlek
rá: a Discovery az Egyesült Államok felségterülete, és engedély nélkül
behatolni űrkalózkodás volna.

– Kivéve azt az esetet, ha életveszélyről van szó... Amit nem is olyan
nehéz megrendezni. Végül is kicsit körülményes lenne, ha egymilliárd
kilométer távolságból akarnánk ellenőrizni, hogy mit csinálnak odafönt az
embereitek.

 – Hálás köszönet a rendkívül érdekes javaslatodért; továbbítom. De még
ha átszállnánk is, hetekbe telne, míg megismerkednénk valamennyi
berendezésetekkel, és átolvasnánk az összes memóriaegységet. Én
együttműködést javasolok. Meggyőződésem, hogy ez a leghasználhatóbb
ötlet; de mindkettőnkre nehéz feladat vár, ha ezt az elgondolást el akarjuk
fogadtatni a főnökeinkkel.

 – Azt akarod, hogy az egyik űrhajósunk utazzon a Leonovval.
 – Igen, és lehetőleg mérnök legyen, olyan, aki ért a Discovery

berendezéseihez. Mint például azok, akiket Houstonban képeztek ki a hajó
hazahozatalára.

– Hát ezt honnan tudod?
– Az isten áldjon meg, Woody, legalább egy hónapja jelent meg az

Aviation Week videokiadásban!
– A pálya szélére kerültem; senki sem közli velem, mi az, amit töröltek a

titkos anyagok listájáról.
 – Eggyel több ok rá, hogy egy kis időt Washingtonban tölts. Támogatsz

engem?
 – Teljes mértékben. Száz százalékig egyetértek veled, de... Lesznek

nálunk, akik majd azt mondják: “Csak hadd kockáztassanak az oroszok, ha
olyan nagyon sietnek a Jupiterhez! Mi így is, úgy is ott leszünk két évvel
később – mire ez a nagy sietség?”

Egy pillanatra csend támadt az antennarengetegben, csak a száz méter



magasan kifeszített, hatalmas tartókábelek halk zizegése hallatszott. Aztán
ismét megszólalt Mojszevics, de olyan csendesen, hogy Floydnak szinte
hegyeznie kellett a fülét:

– Meghatározta valaki mostanában a Discovery röppályáját?
– Nem is tudom... gondolom, igen. De miért érdekes ez? Tökéletesen

állandó pályán halad.
 – Nocsak. Hadd figyelmeztesselek, kissé tapintatlanul, arra a kényes

esetre, ami még a régi NASA idején történt. Az első űrállomásotokról, a
Skylabről van szó. A feltételezések szerint legalább tíz évig kellett volna
fennmaradnia, de elszámítottátok magatokat. Csúnyán alábecsültétek az
ionoszféra fékezőhatását, így aztán a tervezettnél évekkel előbb lehullott.
Biztosan emlékszel erre az apróságra, noha te akkor még nyilvánvalóan kisfiú
voltál.

 – Abban az évben diplomáztam, te is tudod. De a Discovery messze lesz a
Jupitertől. Még földközelben... ööö – Jupiter-közeiben is túl magasan van
ahhoz, hogy az atmoszferikus súrlódás hatással lehetne rá.

 – Hát csak szólj a nyomkövető embereiteknek, hogy ezúttal gondosabb
munkát végezzenek, jó? És emlékeztesd őket rá, hogy a Naprendszeren belül
a Jupiternek van a legnagyobb mágneses övezete.

– Értem, mire célzol, nagyon köszönöm. Van még valami, mielőtt
elindulnánk? Kezdek fázni.

 – Ne aggódj, öreg barátom. Mihelyt ezeket eljuttatod Washingtonba –
azért várj legalább egy hetet, míg eltűnők a színről –, csuda forró lesz
minden!
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