Horváth Viktor: A Kis Reccs

„Szeti a 20. században született, igen régen, valamikor a 60-as évek első felében, a vasfüggöny mögött, Magyarországon. Szülei a Magyar Szocialista Munkáspárt tagjai voltak, ám katolikus nagyanyja titokban megkereszteltette, hogy a kárhozattól megmentse.
Gyermek- és ifjúkora a 20. század második fele volt – szédült idők; az ideológia, a szociológia, a kibernetika forradalma, ipari ellenforradalom, kulturális kódváltás, a könyv bukása, az elektronika és az emberi Teremtő diadala. Az a kor, amelyben a boldog Nyugat felnevelte az új nemzedéket, amely rájött, hogy a valóság pusztán vélekedések, ábrándok meg hitek labilis összevisszasága.”

A méltán nagysikerű Török tükör szerzőjének legújabb regényéből megtudhatjuk, hogyan kerül Szeti egy ókori egyiptomi expedíciós hadsereg élére, amely a kommunista Európát készül lerohanni – miközben a Föld körül gyűrűként keringő mesterséges holdon a tűz felfedezése óta az emberi történelem legnagyobb technológiai ugrása, a Kis Reccs előkészületei zajlanak. A regény egyszerre izgalmas science fiction, „így is lehetett volna” típusú játék a történelemmel, és közelmúltunk parodisztikus átírása.

Mi lesz az emberiséggel? Milyen életet kívánunk magunknak és az unokáinknak? Hogyan működjön a társadalom? Hogyan szeretnénk ezer év múlva közlekedni, beszélgetni, dolgozni, imádkozni, gyereket nevelni, születni és meghalni? És mi lenne, ha mindaz, amit elképzelünk, már a múltban úgy történt volna?

Erről múltról szólnak az ősi mítoszok, a vallások szent könyvei, és erről a jövőről a filozófusok és írók elképzelt társadalmai. Ebben a világban szabad a mi lett volna, ha úgy lett volna játék, sőt az úgy volt játék, sőt az úgy volt, nem játék, hanem komoly játék.

Évezredeken át az efféle mesék, regények és tanítások adtak reményt és narkózist, ha pedig komolyan vettük őket, ezek vezettek a szörny államok születéséhez, a történelem véres tragédiáihoz.

A Kis Reccs mindent megígér: a boldog jövőt, sőt, már a boldog jelent is; az utópiák kalandos útjain, hadjáratok, szerelmek, titkos küldetések, cselszövések, hajmeresztő tudományos áttörések fordulatain vezet végig egy olyan földi világban, ahol a kontinensek egy része a tökéletesített kapitalista, fogyasztói társadalmat választotta, más kontinenseken viszont megszűntek az országok, a nemzetek, az intézmények, a jogszolgáltatás, talán maga a civilizáció is; hitek, vallások, mágia és tudomány találkozik és él együtt az emberiség mitikus aranykorának boldog összevisszaságában. El bírja-e viselni egymás szomszédságát ez a két világ? Ha nem, akkor meddig tarthat ez a feszültség teli pillanat, és mi lesz a harc végeredménye, mi lesz a küzdők sorsa? Lássuk,  milyen az emberiség élhető élete az Univerzum végső titkainak kapujában!



      Az arkhón álma

Az arkhónt Szetinek hívták. Nagy hadihajón, egy görög mintájú triérán ereszkedett le a megáradt Níluson Memphiszből a tengerig, amelyet a memphiszi dokkban maga építtetett a görög hosszúhajók mintájára, ám vezetőjének és lelkének a halál, a gyűlölet, a harc és a bosszú egyiptomi istennőjét tétette az orrára, az oroszlán fejű Szahmetet. A folyótorkolatból a tengeren nyugat felé evezve, Phaopi hónap első napjának estéjén meglátta Alexandria fényeit. A fedélzeten mögötte állt a szeretője, Miomba és a szárnysegédje, Pepi, közeledtek, nézték a palotát, amiről tudták, hogy pár hétig az otthonuk lesz, látták az ablakokba tett sok száz lámpás remegő fényét és a Nagy Kikötőt megvilágító fáklyákat; alattuk olajosan fénylett a fekete víz, fölöttük ezerszer ezer csillagával az ismeretlen Nut istennő, a karcsú éjszaka.
Az a zene szólt, amit gyerekkorából ismert, ott volt a tudata peremén, de mikor már-már elérte volna a dal nevét, az egyet hajlott, és kilendült a ráismerés öleléséből, aztán ő megint közelített hozzá, és az megint ellibbent. Föld alatti vizeken hajózott, a csillagok voltak az evezősök, ő a hajó orrában állt, kezében lándzsa, meleg és sima volt a markában a keményfa nyél. A hajó kapitánya maga a főisten, Ré, a Nap. Emberarcát elvesztette, a gyengeségtől le-lebukott kosfeje, kosszemében lassan megjelent az utolsó ív tükörképe. Az éjszaka utolsó órája, az utolsó kapu, közelednek a kapuhoz, a víz mozdulatlan, szurokszín tükör, villám hasítja ketté a tusfekete eget, a vízből felugrik Apep, az ősszörny. Ő könnyedén markolja a vadfügefa lándzsanyelet, a kígyó támad, ő pedig döf. Auuuuuuuu! Érezte, hogy a fegyver elakadt valamiben, talán a dög nyelőcsöve vagy légcsöve, vagy talán a gerince, rángatta a lándzsát, de nem tudta kihúzni, közben szólt az a zene, a dallamára énekeltek az evezősök, húzták, húzták. Ne rángass! Közben Apep kitátotta a pofáját, fogairól mérges nyál és a nílusi sás lógott, ő pedig utolsó erejével még beljebb nyomta a lándzsát, auuuuu,  aztán az Apep kígyó lecsapott, és vége volt.
-- Mit csinálsz, Szeti, mit csinálsz, engedd el a karom! Megint meg fog kékülni!
-- Mi? Mi? Mit akarsz? Mit akarsz, kicsi?
-- Mit? Azt, hogy engedj el. Nem veszed észre, hogy eltöröd a karom? Téged valami sivatagi démon szállt meg. Többet nem alszom veled. Úgy megszorítottad a karomat, hogy meg fog kékülni.
-- Nem fog látszani, olyan fekete vagy, édesem. Ezért jó, ha valaki pigmeus.
-- Én nem tudom, mivel birkózol te alvás közben, de engem hagyjál ki belőle, drága!
Az aprócska nő bekiabálta a rabszolgákat, azok félrehúzták a függönyöket meg a finom hálót, ami az éjszakai rovaroktól védte a termet, és feltárult a tenger. Sóhajtsunk most mi is olyan lassan és felszabadultan, ahogy ők ketten, egy kis ideig, amíg egy elejtett fátyol a márványlapokra hull. Megkönnyebbülten érezték születésük és haláluk békéjét, ahogy a magasból lenézve összekeveredett szemükben az ég és a tenger kékje.
Olajat meg kenőcsöket hoztak, és bedörzsölték a férfit. Miomba magához vett az ágyba egy tál félig aszalt szőlőt, evett, és időnként Szeti felé sandított.
Az föltápászkodott, kiment a teraszra, állt, vakarózott, nézett kelet felé, a torkolatvidék zöld párájába, nézett északra, ott nem volt pára, éles volt minden, a horizont, mint a penge vágott el vizet és eget, a pengeélen kis fehér vitorlácskák próbáltak egyensúlyban maradni, de nem tudtak, hanem lassacskán, de olyan lassan, hogy nem várhatta ki, olyan lassan ereszkedtek a kikötő felé. Alatta, a kertben a mirtuszok között a helytartó kisfia egy hal hólyagját próbálta megtölteni vízzel, közben igyekezett távol tartan magától egy kölyökkutyát. A kutya felugrált a gyerekre.
-- Tito, Tito, nem szabad!
De nem tudta elhajtani a kutyát, a hólyag kicsúszott a kezéből, leesett, kidurrant, a víz szétfröccsent, cseppek fénylettek a reggeli napban a leveleken.
-- Ozirisz faszát! – kiabált a gyerek a kutyára.
Szeti a teraszon állva elvette a rabszolgától a ruháit, és leszólt  gyereknek, hogy tisztelettel beszéljen az istenekről, közben öltözött.
– Ki is az apád? – nézett le újból a gyerekre.
– Mereruka nebi. És te ki vagy?
Szeti evett a mézben eltett szépiából és a zsenge papirusztorzsából, amit az asztalra készítettek, aztán belemarkolt a datolyába, és a teraszról köpködte át a magokat az alatta fekvő kertbe.
-- Ha te leköpködöd a magokat, én is beszélhetek csúnyán – nézett fel a gyerek --; hogy dülledne ki Tefnut véreres szeme.
-- Ezt kitől hallottad?
-- Az apukámtól.
Jött a szárnysegédje, és jelentette, hogy az ephoroszok a dolgozószobája előtt várják.
Megmosta az arcát, és elindult. Ment végig a termeken, utána a szárnysegéd, mentek az ajtókat őrző testőrök között, vörös köpenye a csiszolt gránitlapokból összerakott padlóig lógott, közben végiggondolta az előtte álló megbeszélést, tudta, kitől mit fog kérdezni, és hogy kinél mit kell elérnie. Régi és tapasztalt arkhón volt, erős és nyugodt, tudta, hogy az emberei bíznak benne, de azt gondolta, hogy ha megölnék, se hagyna itt semmit, amit sajnálnia kellene. Igaz, nyomot sem sokat hagyna Egyiptomban. Esetleg a tengeren túl. Ha még megvannak azok a nyomok. De majd talán kiderül, ha most visszamegy.
Ezt a csendes beletörődést érezték a tisztjei, az egész hadsereg, a politikusok; az erőnek, a határozottságnak és a lemondásnak ez az elegye úgy védte őt, mint az orrszarvút a vastag bőre. Mindent elért, de semmit nem sajnált eldobni. Semmit nem sajnálok eldobni, mert mindent elértem, gondolta.
-- És mindenki itt van, Pepi? – szólt hátra menet közben a szárnysegédjének
– Mindenki, aki jelenleg kell, arkhón. A helytartó, sztratégoszok, a kikötőfelügyelő, a beszállítói biztos, a fegyvergyárak és a hajógyár felügyelői, a rendőrfőnök,  Amon főpapja és a kémfőnök.
Mentek tovább, elöl Szeti, az arkhón, utána Pepi, a szárnysegéd, sorban maradtak el mögöttük a nyitott ajtókban párban ácsorgó núbiai lándzsások. Ez az alakulat volt a legjobb, rájuk bízták a palotaőrséget, de csak jelentősebb gyűlések és tanácskozások idején rakták velük tele a termeket – egyébként kegyetlenül gyakorlatoztak egész nap. Készültek.
Pepi is gondolkodott, amíg az ura mögött ment, mindig gondolkodott ilyenkor, egyébként is folyton gondolkodott. Ha nem tette, maguktól jöttek a gondolatok. Azt gondolta, hogy ez a Szeti arkhón igazán sikeres, nyilván, mert úgy tud örülni az életének, hogy amíg örül neki, nem különösebben törődik vele, és látszólag nem is félti. Úgyhogy nyilván nem fogják megölni még egy darabig, itt Alexandriában semmiképp sem, esetleg meghalhat majd a hadjáratban, de ott is csak az ellenség kezétől, csatában, vagy menekülés közben. Vagy ha elfogják és úgy ölik meg. Ha viszont győz, akkor bármi lehetséges. Biztosan sok minden fog azon múlni, hogy meddig jut el észak felé és hogyan győz, hogyan köt békét. Ha túl jó sikerül a háború, lehet, hogy meghal utána. Győzni is veszélyes, veszíteni is.
-- Nem pontosan tudom, hogyan lehet  győzni – szólt hátra menet közben Szeti, hogy vissza sem nézett.
-- Tudni szoktad, arkhónom, Szicíliában is tudtad -- Pepi csak ment utána, és most már azon gondolkodott, hogy az ilyesmiket, mint most például ez is volt, hogy az arkhón azt mondta, amit mondott, mikor érdemes beleírnia a jelentéseibe: ha az Alsó-Nílus-vidéki körzeti kormányzó tudja, mit gondol az arkhón, akkor jobbak-e az arkhón esélyei, és ha jobbak, akkor mire jobbak, és ha tudja, mire gondol, akkor a kormányzónak ez a tudása úgy fogja-e befolyásolni az arkhónt, hogy ettől az arkhónnak jobbak vagy rosszabbak lesznek-e az esélyei, és úgy jobb Pepinek, ha jobbak vagy rosszabbak az arkhón esélyei, és mennyire számít neki, Pepinek, hogy mi jó az arkhónnak, egyáltalán az számít-e neki, Pepinek, hogy neki magának jó, ami az arkhónnak jó, vagy neki magának is fontosabb a túlélésnél, hatalomnál és vagyonnál valami más, amiről ő maga sem sokat tud, bár saját magával van kapcsolatban. Végül azt gondolta, hogy rendben, itt és most keveset tudunk, de sokkal több látszik majd Ozirisz kapujában, mikor Anúbisz a mérleg serpenyőjébe teszi a szívét. Addig is tartja a száját.
Szeti nem tudta biztosan, hogy Pepi ír-e jelentéseket a körzeti szatrapának. Lehetségesnek tartotta, de többet értek neki az ügyes segítő jó képességei. Ha nem ő jelent, akkor másvalakik. Akkor már inkább legyen ő.

      A fogadóteremben

A fogadóteremben ült, mellette állt a szárnysegéd, vele szemben pedig a díszes ruhájú férfiak, az Alsó-Nílus körzet közigazgatási és katonai tisztségviselői. Sorban meghallgatta  jelentéseiket a sereg létszámáról, ellátásáról, hangulatáról, felszereléséről, a kiképzés menetéről, a fegyver- és élelemkészletek feltöltéséről, a hajók javításáról és felszereléséről, a naponta érkező új egységekről, közben Pepi a kémszolgálat jelentéseinek a tekercseit tette elé, hogy összehasonlíthassa az elöljárók jelentéseit a kémekéivel. Tudta, hogy éreztetnie kell a helyi vezetőkkel a hatalmát. Éreztetnie kellett, hogy mától a városban van a hadjárat fővezére, és hogy a felkészülés az utolsó szakaszba érkezett.
– Arkhón úr, a lakosság feszültebb, mint máskor. -- Mereruka, az alexandriai helytartó beszélt. – Ahogy egyre több a katona, egyre több a kocsmai verekedés és az erőszakoskodás. Még nincs baj, mert a katonáid miatt a csere is megélénkült, és többet keresnek az emberek, de nem mindenki. Tehát nincs lázadásveszély, ám kétségtelen, hogy a feszültség növekszik, tehát…
-- Mereruka úr, nem tarthatom a katonákat még egy teljes hónapig a táborokba zárva.
– Igen, azazhogy természetesen nem, arkhón, de legalább…
-- Beosztatom az alakulatokat seregrészenként és dekádonként. Nebamon sztratégosz, te készíted el a beosztást. A hadsereg egy huszada a gyakorlatok után minden nap bemehet a városba. Forgó rendszerben. 
-- Remek lesz, bölcs arkhón, de félek, hogy még ez sem elég, mert a hadsereg létszáma napról napra növekszik, és így az egy huszad is növekszik, és…
-- De hát akkor mind több helyi adót szedetsz be, nem, Mereruka helytartó? Oszd vissza az adót a lakosságnak. Egy hónapot kell még kibírnod. Központi pénzt erre nem adok. Viseljen terheket Alexandria is. Ezzel máris többet beszéltünk erről, mint kellett volna. Viszont, helytartóm, amikor majd indulunk, tehát a tengerre szállás előtti reggel előtt két nappal az egész sereget el kell majd engednem, akkor majd ötvenezer garázda fenevad egyszerre fog tombolni a bordélyaidban, inni a kocsmáidban, és hányni az utcáidon. Arra fel kel készülnöd. Van egy hónapod, duzzaszd fel a városi rendőrség létszámát, nyiss életházakat, mit bánom én, hogy hogyan csinálod, csak oldd meg úgy, hogy két napra rá zavartalan legyen az emberek behajózása. Megértetted? Öt nap múlva jelentést teszel arról, amit tettél ezért.
– A felséges Ré óvjon bennünket, arkhón! Honnét vegyek annyi rendőrt? És miből fizessem őket, uram?
– Elég volt belőled. Tudjuk, hogy az egész sereg akkor fogja elkölteni, amit én addig kifizetek nekik a központi kormányzat pénzéből. Hatvanezer deben jövedelmed lesz nemesfémben. Vége a kihallgatásnak. Phaopi hónap folyamán, amíg itt vagyunk, dekádonként kétszer idejöttök mindannyian, tehát legközelebb öt nap múlva. Most elmehettek. Szimut ephorosz még maradjon.
A terem kiürült, csak Pepi állt Szeti karosszéke mellett, velük szemben pedig Szimut, a fegyverüzemek felügyelője. Kawab, a kémszolgálat vezetője is maradt, bár neki nem mondta senki.
– Szimut. Nézd meg ez a sisakot!
– Igen, arkhónom – Szimut már sejtette, miről lesz szó.
– Az ötvözetben több a nikkel, mint két százalék. És legfőképpen: krómot tartalmaz.
-- Arkhón, sokkal jobbak így a sisak tulajdonságai. Az ütésállóság miatt, és a rozsda se…
– Szimut felügyelő. Vitesd le a nikkel arányát. A króm pedig tilos. Tudod, hogy tilos.
– Igen, de…
– A sógorod a fémkereskedelem és -szállítás biztosa, tudom, hogy csaltok, és ez amúgy rendben is lenne, de ez itt most háború. Itt a króm tilos. Szent. Megértetted?
– Igenis, arkhón. De kérlek, lásd be… az elmúlt hónapban tizennégyezret gyártottunk belőle, és ezt nem lehet…
– Olvasztasd be újból, te akartál nyerészkedni, tiéd a veszteség; vagy add el őket délen így, ahogy vannak, de a háborúba én nem viszem el őket. Két dekádnyi időt adok. Ha a hónap végén egyetlen katonámon is lesz sisak ebből a sorozatból, neked véged. Nem fogom az égi büntetés kockázatának kitenni miattad ötvenezer emberemet. Hordd el magad!
Kawab maradt utolsónak. Kicsit hallgattak, Kawab illendőségből várt a kérdésre, de tudta, miről lesz szó. Végre Szeti intett.
-- Csak Krétáról jött vissza pár emberem, de onnan se mindenki, arkhón – mondta Kawab.
-- Gondoltam. Már fél éve nem jön vissza senki.
– Igen, arkhón, Peret évszak elején kezdtük meg a hírszerzést.
-- Ez neked hírszerzés? Miért nem jön vissza senki?
-- Vagy elfogják őket, vagy maguk döntenek úgy, hogy megszöknek. Ezt csak az istenek tudják, arkhónom. Akik Krétáról visszajöttek, mind azt mondják, hogy az ottaniak tudnak róla, hogy támadni fogunk, de Krétán még sincs háborús készülődés. Nem ott fognak védekezni. Semmit nem tettek. Se erődítés, se hajóépítés, sereg nem gyülekezik.
-- Rendben, Kawab, most menj el, és dolgozz a megoldáson. Akárhogyan is, de híreket akarok a szárazföldről. Ajánlom, hogy kitalálj valamit, naponta eljössz hozzám, és jelentést teszel, most mehetsz, Ré segítsen, és Ozirisz, a Maradandóság Ura óvjon a haláltól.
-- Átengedik Krétát – mondta Szeti, ezt már Pepinek –; ha ott partra szállunk, és elfoglaljuk, időt nyernek, mi pedig heteket, hónapokat vesztünk. Nyilván kevesebb hajójuk is van, és nem tudnának utánpótlást és erősítést szállítani a szigetre.
-- Így lehet, arkhónom. Akkor nem Krétán kellene kezdeni, hanem egyből a szárazföldön.
-- Lehet, Pepi, de ez már politika, ezt nem te döntöd el, és nem is én, hanem a szintagma és a monarcha. Erre engedélyt kell kérni.
-- Arkhón, ha most elfoglaljuk Krétát, akkor talán már csak a következő évben hajózhatunk onnan tovább. Akkorra pedig már túl nagy erő gyűlik össze Hellászban. Ott lesznek az északiak is.
-- Két dolgot teszünk, fiam, mondd meg, hogy szerinted jó lesz-e. Dzsedefré most ment el, de visszahivatod, és én megmondom neki, hogy küldjön át egy diérát Krétára, tegyen ki embereket Küdoniánál, Gortinánál, Littumnál, Knoszosznál, Cantanónál, körbe, végig minden fontos helyen, aztán ha körülhajózta a szigetet, vegye is fel őket, és azonnal vissza. Szervezzék meg valahogy a találkozókat. Öt vagy hat nap az út Krétáig, számoljunk hetet az ellenszél miatt. Három nap alatt körbehajózzák a szigetet, lerakják a kémeket, még három nap alatt újból körbehajózzák, és felszedik a kémeket, aztán vissza három vagy négy nap, tehát összesen tizennyolc nap múlva itt vannak. Híreket akarok. Másodszor pedig: hozz egy írnokot. Futárt küldünk délre. A monarchához. És még egyszer megpróbáljuk a szárazföldet is. Tegyenek partra négy hírszerzőt a Peloponnészoszon. Ők már nem érnek vissza, mielőtt indulnánk, hanem akkor jönnek hozzánk, ha partra szálltunk.
– Hol fogunk partra szállni, uram?
– Még nem tudom. De ha tudnám, se… Majd a kihajózás előtti napon megtudjátok.


