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Az ûropera különös alfaja a science-fictionnek. Amikor a szót elõször

használta 1941-ben Wilson Tucker sci-fi rajongó és szerzõ, még ko-

rántsem volt pozitív kicsengésû fogalom, hanem a szappanopera ki-

fejezés egy továbbfejlesztett verziója, és bizony semmi jót nem ígért

az e szóval illetett mûnek. A helyzet azóta alaposan megváltozott: a

hetvenes évektõl kezdve a nagyszabású, dramaturgiájában és felvo-

nultatott szereplõgárdájában a lovagregényekbõl és westernbõl me-

rítõ, a távoli jövõben és/vagy a messzi ûrben, hipermodern technikai

díszletek között játszódó történeteket hívjuk így. Ennek tükrében le-

szögezhetjük, nagyjából az ûropera fedi le a népszerû, klasszikus-

nak számító tudományos-fantasztikus irodalom fogalmát.

A mûfaj elsõsorban az angolszász országokban dívik, innen

származnak legismertebb, valóban szépirodalmi igénnyel alkotó írói,

akik közül a magyar olvasók ismerhetik Ken MacLeodot, Stephen

Baxtert, a közelmúltban elhunyt Iain Bankst – és végre Alastair

Reynoldsot is, aki Nagy-Britanniában a legolvasottabb hard sci-fi

szerzõk közé tartozik. Sikerének kulcsa egy bevált recept: a termé-

szettudományos mûveltség és felkészültség találkozása a burjánzó

fantáziával. Reynolds ugyanis diplomás fizikus és csillagász, éveken

át dolgozott az Európai Ûrkutatási és Technológiai Központ munka-

társaként. Elõélete kiváló hatást gyakorolt írásaira, amelyek tudomá-

nyos és technikai háttere ezért mentes a sok sci-fit ellehetetlenítõ

naiv ostobaságoktól; még ahol merészen megdöbbentõ, ott is hite-

les –, elsõ osztályú kulisszákat biztosítva ezzel a történeteinek. 

Mindezek az erények jellemzik a Ma-

gyarországon elsõként megjelentetett re-

gényét, a Napok házát is, amely a klasz-

szikus és a merész remek keveréke. Egy-

részt mûvében örök témákat vesz elõ: az

örök élet megvalósításának és a minden-

tudás megszerzésének az álmát, a mes-

terséges intelligencia kérdéskörét, a sze-

relem és sors hatalmát, a gonosz mani-

fesztációit. Másrészt mindezt annyira

meglepõ módon teszi, hogy még véletle-

nül sem kísért meg olvasás közben az

unalom szele, ami nem kis dolog. Törté-

netének fõhõse egy, az ûrkorszak hajna-

lán született arisztokrata származású ifjú

hölgy, Abigail Gentian, aki édesanyja las-

sú haldoklását látva és egy különös gye-

rekkori tapasztalat miatt úgy dönt, hogy

elhagyja az átlag halandóknak szabott rö-

vidke utat, kilép a túlontúl szûkös térbõl

és idõbõl. A korabeli – még kísérleti jelle-

gû – csúcstechnológiával élve, régi ön-

magát feladva ezer klónná hasíttatja szét lényét: õk lesznek a

Gentian-klán.

A klán tagjai korántsem egyformák: az emberi sokszínûség szim-

bólumaként valamennyien külön egyéniségek, férfiak és nõk vegye-

sen. Legfõbb küldetésük a Gentian-tudástár lehetõ legszélesebb kö-

rû gyarapítása, ezért külön-külön útra kelnek a világûr különbözõ

pontjai felé, hogy új ismeretekre tegyenek szert. A kohéziós erõt kö-

zöttük a spirituális egység mellett a pár száz évente megrendezésre

kerülõ klántalálkozók jelentik, ahol nemcsak viszontlátják egymást,

de egybeolvasztják szellemi kincseiket is. Egy ilyenre igyekszik a

történet nyitányában két renegát klón, Purslane és Campion is, akik

áthágva közösségük legfõbb törvényét, egymásba szerettek. A pár

egy kitérõ miatt késésben van – óriási szerencse, mert így nem áldo-

zatai, hanem csak szemtanúi lehetnek a Gentian-klán majdnem totá-

lis elpusztításának. Néhány, a csodával határos módon életben ma-

radt Gentian-hasadvánnyal, és egy önálló, érzõ egyéniséggé neme-

sült robotemberrel, Hesperusszal együtt egy távoli bolygóra mene-

külnek, hogy biztonságba helyezzék magukat, kiderítsék, kik és mi-

ért akarják a halálukat, s felkészüljenek a bosszúra.

Reynolds a szokatlan alapötlet mellett több szempontból is újat

tud letenni az asztalra. Ilyen például az, ahogyan az idõrõl és térrõl

gondolkodik: a történetben gyakorlatilag gátlások nélkül lép át száz

és ezer, sõt, millió éveket, fényévekkel és kvadránsokkal dobálózik –

de egyáltalán nem ész és koncepció nélkül, hanem nagyon is tuda-

tosan, feszes logikával, pontosan beépítve a

dramaturgiába. Karakterei izgalmasak és

meglepõek, akárcsak az általa költött tech-

nológiák, életformák és világok, amelyek kö-

zött szerepel stilizált középkori hangulatú

szín, romantikus sci-fiket idézõ, semmiben

lebegõ ûrváros és idegen civilizációkkal be-

népesített bolygó, még érintetlen planéta,

valamint eredeti módon leírt, galaxisokat

összekötõ köztes tér is.

A mûvet ezek együtt teszik alkalmassá

arra, hogy akár olyan olvasó is kézbe vegye,

aki eleddig ódzkodott a sci-fitõl. Persze, né-

mi nyitottság kell hozzá, hisz a mûfaj minden

egyes jegye virulva tenyészik a lapjain – a

realista irodalom elkötelezett híveit nem fogja

elcsábítani. De mindenki más adja át magát

bátran a Reynolds által megálmodott univer-

zumnak – fantasztikus élményben lesz ré-

sze.
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A fantasztikum magasiskolája


