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Ma még meg sem született történészek méltányolják majd 

a jövőben az együttműködését, Szonmi-451. A jelenben pedig mi, 

archivisták mondunk köszönetet. A hálánk talán nem jelent 

sokat önnek, de ha van valamiféle utolsó kívánsága, 

megpróbálom elintézni, hogy teljesülhessen, már amennyiben a 

Minisztériumunk hatásköre kiterjed rá. Nos, ez az ezüstszínű, 

tojás alakú eszköz itt egy oriszon. Rögzíti a képmását és a szavait 

is. Amikor végeztünk, az oriszont archiválni fogják a Tanúságok 

Minisztériumában. De ne feledje, ez nem kihallgatás, és nem is 

tárgyalás. Az a fontos, hogy megismerjük az ön verzióját az 

igazságról. 

SZÁMOMRA SOHA NEM IS VOLT FONTOS AZ 

IGAZSÁG MÁSIK VERZIÓJA. 

 

Akkor hát vágjunk bele. Rendszerint azzal kezdem a 

beszélgetést, hogy megkérem az alanyokat, idézzék fel 

legkorábbi emlékeiket... Úgy látom, elbizonytalanodott. 

Archivista, nekem nincsenek korai emlékeim. Életem napjai 

Szong papa étkezdéjében éppen olyan egyformák voltak, mint a 

felszolgált sült krumpli darabjai. 

 

Akkor arra kérem, hogy írja le azt a világot. 

Egy nagyjából nyolcvan méter átmérőjű zárt kupola alatt volt 

a Szong Papa Társaság tulajdonában lévő étkezde. A felszolgálók 

tizenkét munkaévet töltenek el ott úgy, hogy ki sem teszik a lábukat, 

soha egy percre sem. A berendezést vörös és sárga csillagokkal meg 

sávokkal és a felkelő nap képével díszítették. A celziuszt mindig a 

Kültérhez igazítják: télen melegebb van, nyáron hűvösebb. Az 

étkezde a Csongmjo Pláza alatt, a mínusz kilences szinten volt. A 

falakon ablakok helyett VizReklámok láthatók. A keleti falba 

építették a felvonót, a helyiség egyetlen be- és kijáratát. Az északi 

oldalon volt az Ügyelő irodája, a nyugatin a Helyettesé, a délin pedig 

a felszolgálók hálója. Az északkeleti, a délkeleti, a délnyugati és az 

északnyugati sarokban fogyasztói higienizálók kaptak helyet. 

Középen állt az Agy. Az étkezők itt rendelték meg az ételt; a 

rendeléseket betápláltuk, a kasszáknál megterheltük a Lelküket, 

majd az ételt tálcára helyeztük. Az Agyból emelkedik ki Szong papa 

Talapzata. Innen adja elő műsorát az étkezők szórakoztatására. 

 

Műsorát? 

Mindenféle 3D-s bűvésztrükköt: az ujjával felszippant egy 

polisztiró guaveturmikszot, lángoló hamburgerekkel zsonglőrködik, 

molylepkéket tüsszent. A gyerekek rajonganak érte a kedvessége 

miatt; és persze a felszolgálói is szeretik. Apa és anya híján nem volt 

nekünk más, csak Ő, Szong papa, a cég Márkaalakja. 

 

Hányan dolgoztak az étkezdében? 

Általában tizennégyen. Az átlagos Szong papa-egységben 

egy emberi Ügyelő dolgozik, alatta két vagy három Helyettes, és a 



hálóban tizenkét felszolgáló lakik; rendszerint négy törzstípus 

három-három példánya. A tanoncévemben három Hwa-Szun, három 

Juna és három Ma-Leu-Da volt ott, és hárman voltunk Szonmik; 

ennek az elrendezésnek köszönhetően meg tudtunk birkózni a 

csúcsforgalmi órák terhelésével. Az étkezdében négyszáz ülőhely 

volt, de a Kilencedéjeken és a Tizednapokon olyan tömeg tódult be a 

Társaság Sportstadionjából, hogy a fogyasztók egy részének állva 

kellett ennie. 

 

Leírná egy felszolgáló munkanapját és feladatait? 

Négyharminc órakor van felsárga. Stimulint pumpálnak a 

levegőbe, így keltik fel a priccseken fekvő felszolgálókat. 

Felsorakozunk fertőtlenítésre a higienizálónál, aztán átmegyünk a 

gőztisztítón is. A hálóban friss egyenruhát öltünk; utána az 

Ügyelővel és a Helyettesekkel együtt körbeálljuk az Agyat. Szong 

papa megjelenik a Talapzaton, előadja a Reggeli Zsolozsmát, mi 

pedig kórusban elmondjuk a Katekizmus Hat Tételét. Ezután 

Márkaalakunk megtartja Szentbeszédét. Öt óra előtt egy perccel 

mindannyian elfoglaljuk a helyünket az Agy körül. 

A felvonóból kilépnek az aznapi első fogyasztók. Tizenkilenc 

órán át üdvözöljük az étkezőket, betápláljuk a rendeléseket, tálcára 

rakjuk az ételt, italokat töltünk, pótoljuk a fogyatkozó ízesítőket, 

törölgetjük az asztalokat, kihordjuk a hulladékot, megtisztítjuk a 

fogyasztói higienizálókat, és az Agy kasszái mögött fohászkodunk a 

tisztelt étkezőkhöz, hogy terheljék meg a Lelküket. 

 

Nem is pihennek? 

De hisz a „pihenés” időrablás, Archivista! Nulla órakor 

természetesen elérkezik a takarodó, addigra minden fogyasztó 

távozik. Nullaharmincra az étkezde minden egyes 

négyzetcentiméterét feltakarítjuk, akkor összegyűlünk a Talapzat 

köré az Éji Áhítatra, majd átsorjázunk a hálóba, ahol mind 

felszippantunk egy zacskónyi Szappant. Nullanegyvenötre már hat is 

az álomfiksz. Alig négy óra elteltével a szolárok felsárgulása jelzi az 

újabb műszak elérkeztét, és máris új nap kezdődik. 

 

Igaz, hogy a fabrikánsok is álmodnak, ahogy mi magunk? 

Igen, Archivista, csakugyan álmodunk. Régebben gyakran 

álmodtam azt, hogy Hawaiit látom a türkizkék hullámokon túl; hogy 

Gyönyörhévben élek; hogy Szong papa dicséretben részesít; 

álmodtam nővéreimről, a fogyasztókról, Rhí Ügyelőről és a 

Helyettesekről. Rémes álmaink is vannak: álmodunk dühös 

étkezőkről, eldugult ételcsövekről, elveszett nyakpántokról és 

szégyenteljes lecsillagozásról. 

 

Itt a börtönben mi mindenről álmodott? 

Különös városokról; fekete-fehér tájon át folyó üldözésről; 

eljövendő kivégezésemről a Fények Házában. Amikor az őr 

felkeltett, hogy bekísérje önt, épp Hae-Dzsu Imről álmodtam. Ahogy 

Szong papa hálójában, itt a kockacellában is az álom az egyetlen 

kiszámíthatatlan tényező északáim és nappalaim szervezett 

rendjében. Nem szabhatja ki és nem is cenzorálhatja senki. Az 

álmokon kívül valójában soha nem volt más tulajdonom. 

 

A felszolgálók sosem töprengenek el azon, milyen lehet a 

külvilág a kupolán kívül? Vagy tán úgy hiszik, hogy az étkezde 

kozmoszán kívül nincs is más? 

Ennyire nem otromba és korlátozott a kozmológiánk, ahogy 

az intelligenciánk sem. Láttuk a Külteret a VizReklámokon, Szong 

papa elénk tárta Gyönyörhév képeit, és azt is tudtuk, hogy a 

fogyasztók meg a nekik felszolgált ételek nyilván valahonnan a 

külvilágból származnak. 

Csakhogy a Szappan tompítja a kíváncsiságot; inkább nem 

törtük efféléken a fejünket. 



Nehéz elképzelni, hogy ilyen sok... felfoghatatlan dolog 

közepette éltek. 

Amikor ön három- vagy négyéves volt, Archivista, az apja 

nap mint nap eltűnt, eltávozott a „Munka” birodalmába, nem igaz? 

És egészen a takaródóig távol is maradt, a „Munkában”, ön mégsem 

aggodalmaskodott ennek a birodalomnak a dimenzióit, 

fellelhetőségét avagy természetét illetően, mivel csakis az 

foglalkoztatta, ami szem előtt volt. Így tekintenek a fabrikánsok is a 

Kültérnek nevezett helyre. 

 

Akkor hát még sosem támadt kedve, hogy beszálljon a 

felvonóba, és... szóval csak úgy megnézze magának? 

Milyen tisztavérűek a kérdései, Archivista! A felvonók Lélek 

nélkül nem működtethetők. 

 

Igaza van. Elgondolkodtak olykor az idő múlásán? A 

jövőn? 

Igen: a Katekizmus Hatodik Tételének meghatározásai 

szerint. 

 

Nevezetesen? 

Egy Évért Egy Csillag, Tucatnyi Csillag, és Gyönyörhévbe 

érsz! Újév napjának reggelén, a Csillagbeszéd alkalmával 

tucatcsillagos nővéreink a dollár jelét vetették magukra, térdet 

hajtottak, majd a Kilépőn át távozva elindultak az útra Szong papa 

aranybárkáján. A 3D-n láttuk őket viszont, amint kihajóztak Hawaii 

felé, majd ahogy később megérkeztek Gyönyörhévbe, aztán pedig 

ahogy átvedlettek elfoglalt, jól öltözött fogyasztókká. A nyakpánt 

lekerült róluk; ujjaikból topázfényű Lelküket mutogatták felénk; egy 

olyan világból integettek, melyre szavaink sem voltak. Divatbutikok, 

fodrászszalonok, étkezdék; zöld tenger, rózsapiros égbolt; 

vadvirágok, szivárványok, csipke, lovak, nyaralók, sétaösvények, 

pillangók. Nem győztük csodálni mindezt! Milyen boldognak láttuk 

nővéreinket! Buzdítottak minket, hogy dolgozzunk szorgalmasan; 

igyekezetünkkel érdemeljük ki az újabb csillagokat; törlesszük a 

Befektetést; és minél hamarabb csatlakozzunk hozzájuk 

Gyönyörhévben. 

 

„Minél hamarabb?” Nem azt mondta, hogy a munkájuk 

tartama adott, tizenkét évet dolgoznak? 

Ha egy felszolgáló jelenti egy nővére kihágását, kap egy 

csillagot kihágó társa jelvényéről, így egy évvel hamarabb juthat el 

Gyönyörhévbe. A lecsillagozás igen hatékony fegyelmező eszköz. 

Mindeddig csupán egyszer voltam tanúja. 

 

Á, igen, a hírhedt Juna~939 esete. Emlékszik rá, hogyan 

találkozott vele? 

Emlékszem. Az első benyomásom nem volt kedvező. A Ma-

Leu-Dák általában félelemmel vegyes ámulatot keltenek a 

tanoncokban; a Hwa-Szunok parancsolgatnak nekik; a Junák 

morcosan tartózkodónak tűnnek, és Juna~939 sem volt kivétel. 

Szerettem volna, ha egy másik Szonmi mellé kerülök, de Rhí Ügyelő 

egyenletesen váltogatva osztotta be a felszolgálóit az Agy kasszái 

mögé. Juna-939-cel egymás mellett dolgoztunk, és a hálóban is 

szomszédok lettünk. 

Mire eljött az első Tizednapom az étkezdében, megváltozott 

róla a véleményem. Nem tartózkodó volt, hanem inkább éber; 

elefántcsont színű szeme nem morcosan, hanem ékesszólóan 

villogott. Énjének színeit vonzónak találtam, ő pedig viszonozta 

barátságra irányuló vágyamat; figyelmeztetett, amikor közeledett 

Rhí Ügyelő ellenőrzésének ideje; megoltotta az ittas étkezők ital 

adagját. Tudtával és tudtán kívül felkínált tanításának köszönhetem, 

hogy átvészeltem a Szong papánál töltött időt. 

 



Ezek a „színek”, amiket említett, a felemelkedésnek 

tulajdoníthatók? 

Bum-Szuk Tanítvány kutatási jegyzetei olyan zűrzavarosak 

voltak, hogy nem tudtam belőlük megállapítani, mikor kezdtek bele 

a Juna~939-cel végzett kísérletekbe; de tapasztalataim szerint a 

felemelkedés csupán olyasmit enged szabadjára, amit a Szappan 

elfojt. A felemelkedés senkiben nem ültet el olyan tulajdonságot, 

mely nem volt meg benne eleve. Noha a tisztavérűek mindenképpen 

szeretnék az ellenkezőjéről meggyőzni magukat, az egyes 

fabrikánsok elméje jelentős eltéréseket mutat, még akkor is, ha az 

arcvonásaik és a testük igen hasonlatosak. 

 

„A tisztavérűek mindénképpen szeretnék az ellenkezőjéről 

meggyőzni magukat?” Ezt hogy érti? 

Az egyén rabszolgaságban tartása háborgást kelt a 

lelkiismeretben, ám egy klón rabszolgasága nem jelent többet annál, 

mint amikor valaki szert tesz a legújabb hatkerekes, tömegtermelésű 

fordra. Az igazság az, hogy a fabrikánsok, még az azonos törzsű 

fabrikánsok is mind éppoly egyediek, akár a hópelyhek. A 

tisztavérűek szabad szemmel nem látják a különbségeket, de ettől 

ezek még igenis léteznek. 

 

Mikor figyelt fel először Juna~939 deviáns viselkedésére? 

Az adott időpontokra irányuló kérdések meglehetősen 

problémásak egy olyan világban, ahol nincsen sem naptár, sem 

ablak. Juna felemelkedésének első jelei a beszédében mutatkoztak 

meg. Ez a Hatos Hónap táján történhetett. Azzal kezdődött, hogy 

egyre többet beszélt. A Katekizmus nem tiltja, hogy szót váltsunk a 

hálóban vagy a higienizálóban, de Rhí Ügyelő mindig megrótt 

bennünket, ha ok nélkül egymáshoz szóltunk. Juna eleinte az Agy 

melletti csendesebb időszakokban szólalt meg, vagy takarítás 

közben; a fogyasztókról beszélt, a modorukról és az 

öltözködésükről; pletykálkodott az Ügyelőről és Helyetteseiről. Még 

a higienizálóban is, meg amikor felszippantottuk a Szappant. 

Kezdetben mindannyian szórakoztatónak találtuk, még a Ma-Leu-

Dák is. 

A nyelvezete idővel egyre bonyolultabb lett; egy idő után 

már alig értettük, mit mond. Az orientáció során elsajátítjuk a 

munkánkhoz szükséges szókészletet, de a Szappanban lévő 

amneziádok hatására a később tanult szavak törlődnek. Juna beszéde 

számunkra csupa lyuk volt, amit nem tudtunk értelemmel 

megtölteni. Mintha egy tisztavérűt hallgattunk volna. 

 

Milyen más devianciát figyelt még meg rajta? 

Utánozta a fogyasztókat. Miközben takarítottuk az étkezde 

higienizálóit, Juna az egyik modortalan tisztavérűt majmolta. 

Ásítozott, csámcsogott, tüsszögött, böfögött és úgy tett, mintha ittas 

lenne. Szong papa Zsoltárának különféle zagyva ferdítményeit 

dudorászta. Örömét lelte abban, ha megnevettetett. A nevetés 

anarchikus blaszfémia. Bölcs az a zsarnok, aki féli. 

 

És végül mikor került sor arra, hogy Juna~939 

nyilvánosan áthágta a Katekizmus egyik tételét? 

A Nyolcas Hónapban történt, hogy Juna áthágta a 

Katekizmus Ötödik Tételét. Ez azt mondja ki, hogy a fabrikánsok 

csak akkor szólhatnak egy étkezőhöz, ha az megszólítja őket. Két 

fogyasztó, egy anya és a kisfia hínárpörköltet rendelt, de az étcsőben 

a csúcsidőszak miatt felhalmozódtak a rendelések, ezért Juna 

udvariasan megkérte őket, hogy várjanak. Az unatkozó fiú 

megkérdezte az anyjától, hogy a felszolgálók egyike-másika miért 

egyforma. Az anyja elmagyarázta neki, hogy egyazon méhtartályban 

szaporítottak bennünket, amiként a retket biológiaórán. A fiú erre 

megkérdezte, hogy őt milyen méhtartályban szaporították. Két 

szívószálat kér-e, kérdezett vissza az anya halványan elpirulva, vagy 



inkább hármat? Ám a fiú makacsul tovább tudakozódott: ki vigyáz a 

fabrikánsok gyerekeire, amíg dolgoznak? A fabrikánsoknak 

nincsenek gyerekei, felelte az anyja, mert nem akarnak gyereket. A 

kisfiú ezen eltöprengett, majd megkérdezte, vajon Ae-szuk néni is 

fabrikáns-e. 

Az anya kijelentette, hogy a fabrikánsok nem aggódnak a 

dollár, a vizsgálatok, a biztosítás miatt, az emelkedő fentebbrétegzés 

vagy a csökkenő alábbrétegzés, a betegségek és a születési 

arányszámok miatt. Legyintett felénk; ezek a boldog kiónok, 

folytatta, alig tizenkét évet dolgoznak, aztán elvonulnak Hawaii 

paradicsomába. Ezért mosolyognak mindig a felszolgálók. 

Ekkor megszólalt Juna: 

– Ez badarság, asszonyom. 

 

Ezt mondta egy fogyasztónak?! És mit felelt erre a nő? 

Pontosan ugyanúgy elámult, mint ön, Archivista. Döbbenten 

kérdezte Junát, hogy hozzá szólt-e. 

– Igen. – Ám Juna még nem ért mondandója végére. – 

Dolgozzon végig maga is tizenkilenc órát itt az Agynál, heti tíz 

napon át, élete tizenkét évében; szolgálja ki maga az udvariatlan 

fogyasztókat; alázkodjon meg maga az Ügyelő, a Helyettesei és a 

Márkaalak előtt; tartsa be maga engedelmesen a Katekizmus tételeit; 

csinálja végig mindezt, és csak azután mondja, hogy a fabrikánsoké 

az Állam legboldogabb rétege. Csak azért mosolygunk, mert ezt 

diktálják a génjeink. Azt mondja, boldogok vagyunk? Akár most 

azonnal véget vetnék az életemnek, de ebben a börtönben minden 

kés műanyagból van. Asszonyom. 

A fiú tágra meredt szemmel bámult Juna~939-re, aztán 

zokogásban tört ki. 

Az anyja megragadta a karját, és sietve maga után vonszolta 

a kijárat felé. 

 

Miért nem jelentette az anya Juna~939 kihágását akkor 

nyomban vagy később? 

Talán a döbbenettől nem jutott eszébe; talán titokban 

Abolicionista volt; vagy talán voltaképp tett panaszt, csak az 

Egyvélemény a kísérlet érdekében elsuvasztotta valahova. Nem 

tudhatom. 

 

Nem akadt más tanúja a fegyelmi vétségnek? 

Ma-Leu-Da~801 volt a harmadik felszolgáló a nyugati 

oldalon. Nem „szívelte” Juna~939-et, mert egy tanonccal 

barátkozott, és mert ő maga gyűlölködő Ma-Leu-Da volt. Nem 

jelentette Juna kitörését, de ravasz szándékot láttam az arcán. 

Könyörögve kértem Junát, hogy legyen óvatosabb, de a kérlelésemet 

közönyösen fogadta. 

 

Tapasztalataim szerint a felszolgálók már öt szóból sem 

könnyen fűznek egybe egy mondatot. Juna hogyan tett szert 

ilyen szókincsre ebben a hermetikusan zárt világban? 

A felemelkedéssel úgy szívódik belénk a nyelv, ahogy a 

száraz talajba a víz. Olyan szavak röppennek ki a szánkból, 

amelyekről nem is tudtuk, hogy ismertük őket. Ne feledje, 

Archivista, hogy Juna nem hétköznapi felszolgáló volt, és valójában 

egyik étkezde világa sem hermetikusan zárt. Minden börtönnek 

vannak börtönőrei, és a börtönőrök hírek forrásai. A felemelkedés 

során szívtam magamba az új szavakat, nyelvtani tudást és 

kifejezéseket az Ügyelőtől meg a Helyetteseitől, Szong papától, a 

VizReklámokból, a fogyasztóktól meg a sonyjaikból. 

 

Általánosabb jellegű kérdést tennék fel. Boldog volt 

ebben az időszakban? 

Vajon a boldogság a nyomorúság hiánya? Ha igen, akkor, 

amiként azt a tisztavérűek előszeretettel képzelik, a felszolgálóké 



korpokráciánk legboldogabb rétege. Ámha a boldogság a balsors 

legyőzése, vagy az értékes és kiteljesedett létezés érzése, akkor 

bizonyos, hogy Nea Szo Koprosz összes rabszolgái közül mi 

vagyunk a legnyomorúságosabbak. 

 

Nea Szo Koproszban nincsenek rabszolgák! Még magát a 

szót is eltörölték! 

Archivista, az ön ifjúkora valódi vagy harmatporos? Miért 

bízták magára az én „precedens nélküli” ügyemet? Kérem, ne vegye 

zokon a kérdésemet. 

 

Nem veszem zokon. Jelenlétem egy kompromisszum 

eredménye. Az Egyvélemény makacsul arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy egy eretnek nem kínálhat az állami 

levéltárnak semmi mást, csupán a lázadás hangját. A 

Genomicisták a Dzsucsén belüli kapcsolataik segítségével 

elérték, hogy az 54.iü-as Szabály érvényét az Egyvélemény ellen 

fordíthassák, ám azzal nem számoltak, hogy a magasabb rangú 

archivisták figyelemmel kísérték az ön tárgyalását, és mivel az 

ügyét túlságosan veszedelmesnek találták, nem akarták kockára 

tenni a hírnevüket. Én csupán egy nyolcadik rétegű archivista 

vagyok a mi nem éppen befolyásos Minisztériumunkban, ám 

amikor kérvényeztem, hogy bízzák rám az ügyet, olyan hamar 

megérkezett a hozzájárulás, hogy meg se gondolhattam 

magamat. Tessék. A „gyóntatója” immár meggyónt. 

Tehát az egész pályája kockán forog, azon múlik, hogy mit 

tartalmaz a Tanúvallomásom? 

 

...Nagyjából így áll a dolog, igen. 

A vallatóim részéről inkább a kétszínűséghez szoktam hozzá. 

Az ön őszintesége egészen üdítő. 

 

Egy kétszínű archivista nemigen válik hasznára senkinek. 

Arra kérném, meséljen kicsit Rhí Ügyelőről. Ő fontos szerepet 

játszott az ön életében a Szong papa étkezdében, és ön ellen 

vallott a tárgyaláson. Miféle embernek ismerte meg? 

Rhí Ügyelő ízig-vérig a Társaság embere volt. Legfőbb 

célként azt tűzte maga elé az életben, hogy bekerüljön a vezetői 

rétegbe a Szong Papa Társaságnál; ami persze hiú remény maradt. 

Már régen túl volt azon a koron, amikor az Ügyelőket előléptetik, és 

bekerülhetnek az igazi hatalommal bírók rétegébe. Rhí makacsul 

hitte, hogy a kemény munka és a makulátlan múlt elegendő ahhoz, 

hogy elérje az áhított célt. Többnyire az északai kijárási tilalom 

idejét is az irodájában töltötte; tisztelettudóan bánt minden 

étkezővel; behízelgően viselkedett a feljebbvalóival; a fabrikánsokat 

rabszolgahajcsárként űzte; udvarias magatartást tanúsított számos 

felszarvazója iránt, akiktől azt remélte, kiemelik majd az 

ismeretlenségből, ha magasabb rétegbe kerülnek. 

 

Az imént azt mondta: „számos felszarvazója”? 

Rhí Ügyelő személyét teljes egészében csak a feleségével 

együtt vizsgálva lehet megérteni. Rhí asszony dollárcsapnak 

tekintette a férjét. A fiúgyermek-kvótáját már jó néhány éve eladta, a 

pénzt okosan befektette, a férje keresetét pedig harmatporra és 

arcrendezésre költötte, így bár hetven fölött jár, harmincévesnek is 

mondhatná magát. Rhí asszony rendszeresen bejárt az étkezdébe, 

hogy szemügyre vegye az újonnan kijelölt férfi Helyetteseket. Az 

idők során nyilván szert tett némi befolyásra a Szong Papa 

hierarchiájában; Juna~939 mesélte, hogy azok a Helyettesek, akik 

engedtek neki és a kedvére tettek, számíthattak rá, hogy nagyobb 

presztízsű étkezdébe helyezik őket. Akik elutasították, azokra 

Mandzsúria legsivárabb tája várt. 

 



Hogyhogy a férje érdekében egyszer sem vetette latba a 

befolyását? 

Nem láthattam a házasságuk színfalai mögé, Archivista, és 

nem kívánok találgatni. Ezt a kérdést inkább Rhí asszonynak tegye 

fel. 

 

De vajon miért tűrte Rhí Ügyelő ezt a... folytonos 

megaláztatást? 

Először is: a feleségét körülragyogta a pompa a társasági 

rendezvényeken, és ez kellően ellensúlyozta az Ügyelő 

hiányosságait. Másodszor: a Tanácsnokok között egyetlen elvált 

férfi sem akadt. Harmadszor: nem volt más választása. 

 

Mit gondol, Juna~939 fenyegetést jelentett Rhí Ügyelő 

makulátlan hírére? 

Egészen biztos vagyok benne. Komoly gond, ha egy 

felszolgáló úgy viselkedik, mint egy tisztavérű; a gond szégyennel 

jár; a szégyen híre pedig eljut a csúcsig, így hát amikor Rhí Ügyelő 

felfigyelt Juna~939 kihágásaira, ahelyett hogy egyszerűen 

lecsillagozta volna, mindjárt hívatott egy társasági Medikust, hogy 

orientálja újjá Junát. Olyasfajta taktikai hiba volt ez a részéről, ami 

kellőképp rávilágít, miért nem jutott előbbre a pályáján. Juna~939 

vizsgálata makszimális pontszámmal zárult, és a Medikus 

kijelentette, hogy pontosan úgy funkcionál, ahogy a genomjait 

beállították. Öt milligrammal fölemelte az amnéziád adagját Juna 

Szappanjában, azzal végzett is. Rhí Ügyelő ezek után nem 

fegyelmezhette meg Junát úgy, hogy az ne jelentette volna a 

Társaság egyik rangos orvosának bújtatott kritikáját. 

 

Az események mely pontján avatta be bűneibe és tette önt 

cinkosává Juna~939? 

Egyszer megpróbálta elmagyarázni egy újonnan elsajátított 

szó, a titok jelentését. Felfoghatatlan volt számomra az a gondolat, 

hogy valami olyasmit tudhatunk, amit nem tud senki más, még 

Szong papa sem. Így hát Juna egyik éjjel a műszak után, mikor a 

gőztisztítóban ültünk, megígérte, hogy mutat nekem egy titkot. 

A legközelebbi ébredéskor nem a felsárga erős fényére 

ébredtem, hanem arra, hogy Juna ráz a kijárási tilalmat jelző lámpa 

gyér világánál. Nővéreink mozdulatlanul hevertek a priccsükön, 

csupán néha rezzent meg kissé egyikük-másikuk. 

– Gyere velem! – parancsolt rám Juna, mint egy Ügyelő. 

– Most tilos kimenni – feleltem. – Félek. 

– Ne félj. Csak gyere utánam. 

– Hová megyünk? 

– A titokhoz. 

Kivezetett a hálóból, át a kupola alá. A szörnyű csend 

megrémített. A vörös és sárga szín helyét szürke és barna vette át. 

Szong papa Talapzata mintha ravatal lett volna. Rhí Ügyelő 

ajtaján túlról tompa fény szűrődött ki. Juna kinyitotta az ajtót; akkor 

tanultam meg, hogy minden titokban ott rejlik a felfedezéstől való 

félelem. 

Ügyelőnk az asztalra borulva, ernyedten feküdt. Álláról nyál 

csordult a sonyjára; szemhéja hullámzott, torkából megszorult 

gurgulázás hallatszott. A mi Nagytiszteletű Ügyelőnk, közölte Juna, 

minden Tizedéjen az irodában tölti a tilalom idejét. A Helyetteseinek 

azt mondja, hogy dolgozik, be kell hoznia a lemaradást az 

adminisztrációs munkában, de valójában teleszippantja magát 

Szappannal, és alszik felsárgáig. 

– A Szappan úgy hat a tisztavérűekre, mint a kábítószer. – 

Juna teljes erőből hasba rúgta az Ügyelőt; szörnyülködésemen igen 

jól szórakozott. 

– Azt tehetsz vele, amit csak akarsz, nem ébred fel. Olyan 

régóta él fabrikánsok között, hogy szinte már közénk tartozik. 



Kihúzta Rhí Ügyelő asztal fiókját, előhalászott egy apró, 

ezüstös kulcsot, aztán átvezetett a kupola alatti téren, a bejárat és az 

északkeleti higienizáló közötti falrészhez. 

– Mit látsz a falon? – kérdezte. – Semmit – feleltem. 

– Nézd csak meg jobban, jó alaposan! 

– Ekkor észrevettem egy vékonyka vonalat meg egy kicsiny 

foltot. Megérintettem a foltot; egy lyuk volt az. Juna odanyújtotta a 

kulcsot. Betoltam a kulcslyukba. A vonalból négyszög lett, és 

feltárult egy ajtó. A túlnani sötét szoba nem árulta el, mit rejteget. 

Juna megfogta a kezemet. 

Haboztam. Egy kis mászkálás tilalom idején az étkezdében 

még nem járt lecsillagozással, egy ismeretlen, lezárt szobába való 

behatolás viszont egész bizonyosan. Ám Juna nem eresztett. Térdet 

hajtottam, háromszor a dollár jelét vetettem magamra, aztán 

hagytam, hogy behúzzon a helyiségbe. Az ajtó kattanva bezárult 

mögöttem. A feketeségben por, pusztulás és állott tisztítószer szaga 

érződött. 

– Most egy titok belsejében vagy, Szonmi – suttogta Juna. 

Pengevékony fény hasított a fekete sötétbe; keskeny tárolóhelyiséget 

láttam, benne elfeledett tárgyakat: feltornyozott székeket, műanyag 

növényeket, kabátokat, kalapokat, legyezőket, egy kiégett napot, jó 

pár esernyőt. Juna arca; mellette a szemem. A fény fájdalmas volt. 

– A fényben van élet? – kérdeztem. 

– A fény maga az élet – felelte Juna. A zseblámpát az egyik 

asztal alatt találta még régebben, elrejtette az Agyban, aztán áthozta 

a titkos szobába. Ez minden másnál inkább megdöbbentett. 

 

Hogyhogy? 

A Katekizmus Harmadik Tétele szerint ha egy felszolgáló 

bármit is birtokol, akár csak egy gondolatot, azzal megtagadja azt a 

szeretetet, melyet Szong papa tanúsított irántunk az Ő 

Befektetésével. Eltűnődtem, vajon Juna tartja-e még magát a 

Katekizmus bármelyik tételéhez. Mutatott egy fémdobozt, amiben 

párjukat vesztett fülbevalókat, karpereceket és nyakláncokat tartott. 

Smaragdszínű fejéket tűzött a haj fonatába, a nyakamba áfonyakék 

gyöngysort akasztott. Megkérdeztem tőle, hogyan talált rá a titkos 

szobára. 

– A kíváncsiságommal – felelte. 

Ezt a szót nem ismertem. 

– A kíváncsiság lámpa vagy inkább kulcs? 

Juna azt mondta, mindkettő. Aztán megmutatta a legszebb 

kincset mind közül. 

– Ez a könyv – szólt tiszteletteljes hangon – megmutatja 

nekünk, milyen is a Kültér valójában. 

 

Juna tehát nemcsak úgy beszélt, mint egy tisztavérű, 

hanem ugyanúgy olvasni is tudott? 

Jómagam ugyanezt a kérdést tettem föl neki; a válasza 

sajnálkozó nem volt. Így hát csupán a képeket olvastuk. Az egyiken 

egy gyertyafényes helyiséget láttunk, tele csillogó ruhát és 

pompázatos palástot viselő tisztavérűvel. Lenyűgözött a látvány. De 

miért nem mozogtak a képek, ahogy az étkezők sonyjain? Juna úgy 

vélte, talán elromlott a könyv; ez azt is megmagyarázta, miért hagyta 

el a tulajdonosa. 

A könyvben sok kép volt: egy piszkos cseléd három csúnya 

lánytestvért szolgált ki; egy fehér boszorkány csillagzáport zúdított 

rá, és Rhí asszonyhoz hasonló hölggyé változtatta át; egy jóképű 

tisztavérű kardjával küzdötte keresztül magát a tövises ágakkal 

benőtt erdőn; hét kistermetű fabrikáns fura eszközökkel a kezében 

lépdelt egy fehér szoknyás lány nyomában; egy mézeskalácsból 

épült ház; egy sellő haját fésülő tengeri csikó; kastélyok, tükrök, 

sárkányok. Persze akkor még mindezeknek a többségét nem 

ismertük fel, nem tudtuk megnevezni. A mostani beszélgetésünk 

legtöbb szavát felszolgálóként még nem tudtam volna használni. 



Mindez a sok furcsaság egyetlen kijárási tilalom ideje alatt 

elkábította az elmémet. Juna egy rolekszre villantott a lámpával, és 

azt mondta, vissza kell mennünk a hálóba még felsárga előtt. Aztán 

megígérte, hogy legközelebb még több mindent megmutat majd. 

 

Tehát többször is jártak ott? 

Hogyne. Juna tíz vagy tizenöt Tizedéj alkalmával is 

felébresztett, és elvitt a titkához. Mindannyiszor megfogadtam, hogy 

az lesz az utolsó alkalom Mindannyiszor ámulva csodáltam az újabb 

kincseket. Mire eljött a tél, a barátnőm már csak eme tilalmas 

látogatások során, a kincseskamrában öltötte magára életteli, lelkes 

énjét. A Kültérről szóló könyv tartalmán töprengve olyan 

kételyeknek adott hangot, melyek megingatták a hitemet mindabban, 

amit egészen addig igaznak tartottam. 

 

Miféle kételyek voltak ezek? 

A fabrikánsok világának bizonyosságaival kapcsolatos 

kételyek. Hogyan állhat Szong papa egy talapzaton a Csongmjo 

Pláza Szong papa-egységében, és sétálhat ezzel egy időben 

Gyönyörhév tengerpartján? Miért születnek a fabrikánsok 

adósságba, és a tisztavérűek miért nem? Ki határozta meg azt, hogy 

tizenkét év alatt fizethetjük vissza Szong papa Befektetését? Miért 

nem tizenegy? Vagy hat? Vagy egy? 


