
Adam J. Clarke: Túl az Ajtón 

Gondolataiba mélyedve majszolta uzsonnáját a kislány. Nem tudatosult benne az étkezés ténye, 

fogait mechanikusan mélyesztette a puha gyümölcsbe. Unta az életet. Egy ideje már csak 

létezésének célján törte a fejét, amit azonban nem tudott megfejteni. Hiába nézett filmeket, 

hallgatott zenét vagy görgette a hírfolyamot napról napra: ez nem volt elég ahhoz, hogy kétségeit 

elfeledje. Egyre erősebben érezte, hogy valami nincs rendjén. Változásra vágyott. Már nem volt 

elég az, amit a gépek nyújtottak számára. De mit tehetne? Magányos élete házának falain belülre 

korlátozódott. Más világ számára nem létezhetett. 

– Szomorúnak tűnsz – törte meg a csendet a ház központi számítógépe, a lány fejébe ültetett 

chipen keresztül. 

– Unatkozom, és most még fel is idegesítesz. Tudod, mennyire utálom, ha nem a 

hangszórókat használod, hanem a fejemben babrálsz! – háborodott fel. 

– Sajnálom. Csupán segíteni akarok, hogy boldog légy – válaszolt a rejtett hangszórók 

segítségével. – Mivel engesztelhetnélek ki? Egy kis csoki? Esetleg a kedvenc fagylaltod? 

– Most nincs kedvem egyikhez sem – ingatta a fejét. – Játszani akarok! Kérek egy pattogós 

labdát! – Hirtelen mosolygósra váltott a gondterhelt gyermekarc. 

Egy kiszolgálóegység pillanatokon belül begördült a rózsaszín mintás játékkal. A rózsaszín a 

kedvenc színe. Boldogan vette el, és el is kezdte önfeledten pattogtatni. A labda hirtelen elgurult, 

ő pedig utána szaladt. Majd nagy erővel a falnak rúgta, ahonnan az visszapattant. A központi gép 

figyelmeztette, mennyire helytelen, amit csinál. De ő nem értette a gépet. Hiszen nem voltak 

használati tárgyai, amikben kárt tehetett volna. Néhány kényelmes fotel, az ablakokat 

helyettesítő, betörhetetlen kijelzők, és egy asztal, amin semmit sem tárolt, amit semmire sem 

használt. Mindössze ebből állt a szoba berendezése. 

Egyre nagyobb erővel rugdosta a labdát, dacból. Nehogy már egy gép parancsolgasson neki! 

Figyelje minden rezzenését, teljesítse minden kívánságát, de ne utasítgassa! Itt egyedül ő a 

főnök. 

A labda gellert kapott: pörögve repült át az előtérbe, ahonnan a további helyiségek nyíltak. 

Mire odaért, a játék már megállapodott, pontosan az Ajtó előtt. Ez nem olyan közönséges 

nyílászáró volt, mint a többi, ugyanis nem vezetett egyik szobába sem. Sőt, kinyitni sem lehetett, 

bár ezt nem tudhatta biztosan, mert sohasem próbálta meg. Egyszerűen nem volt rá képes. Ha 

közelített az Ajtó felé, chipje olyan gondolatokkal árasztotta el, amik úgy taszították el onnan, 

ahogyan nyurga testét a trambulin repítette fel edzés közben, a konditeremben. 

Szokás szerint elkomorodva, félelemmel indult el az Ajtó felé, de ezúttal némi kíváncsiság is 

felvillant gondolatai között. Miért pont ott állt meg a labda? Miért kell közelednie a tiltott 

helyhez? Várta a pillanatot, amikor a chip lebénítja, azonban ez nem történt meg. A központi 

számítógép bizonyára tévedett. Valószínűleg nem tudta felmérni a helyzet súlyát, ezért hagyta, 

hogy elmenjen a játékáért. 

Nem tudni, miért érezte szükségesnek, hogy egyik kezével a nyitógombba kapaszkodjon, 

míg a másikkal felveszi a labdát. Hiszen éppen emiatt történt meg a baj: a gomb kattant egyet, 

majd kioldotta a zárszerkezetet. Az Ajtó feltárult, a kislány pedig hasra esett. Felsőteste a házon 

kívülre került. A központi számítógép azonnal vészjelzést küldött, de már túl késő volt. A 



látvány annyira vonzotta, hogy semmiképp sem engedelmeskedett volna. Azonnal felállt és 

elindult az ismeretlen felé. Életében először lépett ki a szabadba. 

– Azonnal gyere vissza! – harsogott az utasítás a hangszórókból és a chipből egyszerre. 

– Nem megyek! – dacoskodott. – Itt olyan gyönyörű minden, és egyébként is elgurult a 

labdám. 

– Az nem számít. Csinálok neked egy másikat. Félek, hogy valami bajod történik. 

– Mégis mi történne? Hiszen itt minden csodaszép. Előbb alaposan szétnézek, utána 

visszamegyek. Ígérem. 

Az Ajtótól néhány lépcsőfok vezetett ahhoz a térkővel borított bejáróhoz, aminek túlsó vége 

járdába torkollott. A járda mentén alacsony bokrok álltak, mellette széles út nyújtózott, üresen. A 

ház körül gondosan nyírt pázsit, virágágyások, bokrok és fák díszelegtek. Kavicsos ösvény 

vezetett egy nyolcszögletű kerti pavilonhoz, melyet virágzó rózsák öleltek körül. Egy madár is 

csicsergett valahol, de ezzel végképp nem tudott mit kezdeni. Még sohasem hallott ilyesmit, 

hiszen a vastag falak nem engedtek át semmilyen külső hangot. Kavicsok csiklandozták 

meztelen talpát, némelyik kissé szúrta is. Még sohasem érzett ehhez foghatót. Élvezte. Gyermeki 

kíváncsisággal ment be a pavilonba, ahol leült az egyik székre. Szemeit behunyta egy pillanatra, 

és mélyeket lélegzett a szokatlanul illatos levegőből. Túl sok impulzus érte, így nem maradt 

sokáig. Gyorsan körbejárta az épületet, majd bement. 

– El sem hiszed, mennyire örülök, hogy megúsztad! – fogadta a központi gép. 

– Te meg azt nem hiszed el, milyen gyönyörű odakint! Máskor is ki akarok menni! 

– Nem szabad! Vagyis nem lenne tanácsos… Szerencsére most nem történt semmi baj, de 

ettől még nem feledkezhetsz meg arról, hogy az emberek bizonyára nem véltelenül maradnak 

bent a házaikban. 

– Márpedig én akkor is ki fogok menni! – zárta rövidre a vitát, durcásan. 

 

Ettől a naptól kezdve fokozatosan tűntek el a belső gátjai. Már nem töltötte el rossz érzéssel 

az Ajtó megközelítése, sőt, örömmel indult újabb és újabb felfedezőútra. Egyre távolabb 

merészkedett a háztól. Alig látott lakóépületeket, ráadásul mindegyik messze volt a sajátjától. 

Zömmel parkokat, elvétve óriási épületeket talált, amelyek rendeltetését nem ismerhette. Ezzel 

kapcsolatos információt pedig nem tudott lekérdezni a chipjével. Nagyon is furdalta a 

kíváncsiság, sokáig mégsem merte megközelíteni azokat. 

Különösen vonzódott egy platánfákkal körülölelt létesítményhez. A bejárat feletti tetőrész 

egy óriási, nyitott könyvet formált, bár ez neki szintén nem jelenthetett semmit, ugyanis 

akkoriban még fogalma sem volt arról, mi az a könyv. Kecses, fehérre meszelt, szárnyszerű 

csipkedíszítéssel ellátott tartópillérek; ívelt, sötétbarna, fából készült tartógerendák; és hatalmas 

üvegfelületek ötvöződtek egymással. 

Bentről barátságos fény szűrődött ki, a teremben végig polcrendszerek álltak. Nem tudta 

beazonosítani a polcokon sorakozó tárgyakat, de elbűvölten bámulta azokat. Ösztönösen 

megérezte, hogy különleges jelentőségük van, mégsem mert bemenni. Hiába kérdezte a központi 

számítógépet, az semmi információval sem szolgálhatott. A felhőben tárolt adatok között is hiába 

keresgélt. 



– Jobb, ha nem kíváncsiskodsz! Ki tudja, milyen veszélyek várnak odabent! Már az is 

hatalmas kockázat, hogy elhagyod a házadat… – jött a figyelmeztetés. 

– Egyszerűen azt érzem, hogy be kell mennem. Hamarosan meg is teszem, de egyelőre 

szeretném kívülről megfigyelni – mondta határozottan. Minél inkább le akarta beszélni a 

számítógép, annál vonzóbbá vált számára az ötlet. 

 

Az üvegből készült forgóajtó néma mozgásba lendült, amikor a lány a bejárathoz közeledett. 

Ha eltávolodott, rögtön leállt. Hosszasan eljátszadozott ezzel. Be is akart jutni, ugyanakkor félt 

is. Egyszercsak belépett az ajtón, apró lépésekkel haladt. Egy teljes kör után ismét az épület előtt 

találta magát. Ezt többször eljátszotta, majd végül összeszedte minden bátorságát, és odabent 

lépett ki. 

– Üdvözöllek a József Attila Könyvtárban! – szólalt meg egy hang a fejében. 

– Ki vagy? 

– A könyvtár kiszolgálóegysége. Miben segíthetek? 

– Ha lehet, ne a fejemben kommunikálj velem, hanem használj hangszórókat! 

– Rendben – hallatszott az előtéri pult felől. – Helyben szeretnél olvasni, vagy esetleg 

könyvet kölcsönöznél? 

– Mi az a könyv, és mi az az olvasás? – mire kimondta a kérdést, gondolataiban már meg is 

jelent a chipje által közvetített adathalmaz, ami könyveket és olvasó embereket ábrázolt. 

– Az olvasás… 

– Hagyd! Már megkaptam az információt – szakította félbe. – Attól tartok, nem ismerem a 

jeleket. Nem tudok olvasni, és hiába akarom lehívni a felhőből, folyton hibaüzenetet kapok. 

– Akkor a legjobb helyen jársz. Vannak oktató-egységeink, amik meg tudják tanítani. 

Szeretnéd? 

– Igen! Igen! – lelkendezett.  

Végre egy konkrét cél! Ösztönösen megérezte, hogy az olvasásnak rendkívüli jelentősége 

lesz a későbbiekben. Egy információmorzsa – mélyen a tudatalattijában – valamiféle küldetést 

jelzett. Egyelőre semmi konkrétumot, de ez csöppet sem aggasztotta. Végre talált egy értelmes 

elfoglaltságot. Valamit, ami a nagyon is beszűkült életét ki fogja szélesíteni. Valamit, ami miatt 

érdemes lesz élnie. 


