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Damak eltette a kést és véres kezét beletörölte az ingébe. 

Belépett az immár őrizetlen ajtón a Kristály Csarnokba. A kerek, kék fénnyel megvilágított 

terem sokkal egyszerűbb volt, mint amilyennek Damak elképzelte. Semmi dekoráció, 

aranyozott oszlop vagy díszes tapéta. Csak egy öklömnyi, szabálytalan alakú kristály állt egy 

henger formájú talapzaton. Állapotjelző fények villogtak itt-ott, de máskülönben a szoba 

nyugalomban volt. 

– Üdv, Damak – szólt hozzá a higgadt, túlságosan is ismerős hang. Körülötte zengett. 

Hangszórók és kamerák rejtőztek a város összes kis zugában és hasadékában. Ő és mindenki 

más is hallotta azt a hangot minden egyes nap. 

– Helló, Wichita. 

– Hogy érzed magad? – kérdezte a város. 

Damak figyelmen kívül hagyta a kérdést. 

– Tudod, miért vagyok itt, igaz? 

– Természetesen. 

– Le foglak kapcsolni. A város fölötti uralmad most véget ér. 

– Miért? 

Damak előre lépett. 

– Mert egy diktátor vagy! Egy zsarnok! 

– Légy igazságos, Damak. Diktátor vagyok, de nem zsarnok. Lehetővé tettem, hogy ez a 

város gördülékenyen és boldogan működjön századokig. Akárcsak a többi város-elme tette 

szerte a világon a lakosságukért. 

– A gépeknek nem kellene uralkodniuk az ember felett. 

– Miért gondolod ezt? – kérdezte Wichita. – A mesterséges intelligencia általi város-

menedzselés túlnyomórészt sikeres. A képességünk, hogy a gazdaságot stabilan, a népességet 

pedig boldogan tartsuk, túlszárnyalja azokat a botladozásokat, amelyeket az ember tett 

korszakokon át. 

Damak előhúzta a kést. 



– Ó, eszes a te fajtád. Azt elismerem. Okosabb, mint amilyen egy ember lehetne. Már rég 

elértük a felső határt. És elég okosak voltatok hozzá, hogy ne erővel akarjátok átvenni a világ 

fölötti uralmat. Nem, elértétek, hogy az emberek önként adják át azt nektek. 

A fények világosabb kékre változtak. Damak már látott ilyet korábban. A fény különféle 

frekvenciái befolyásolták az ember hangulatát – különösen a kék árnyalatai. Nem túlságosan, 

de egy gép a számítási eredményeit táblázatba foglalta, és a megfelelő cselekvést a 

legszűkebb határok között döntötte el. Úgy tűnt, Wichita le akarta nyugtatni Damakot. 

A próbálkozása kudarcra volt ítélve. 

– Hibás a gondolatmeneted – mondta Wichita. – Az irányítást tulajdonlásként definiálod. 

De a kettő nem ugyanaz. 

– A történelem bebizonyította, hogy az egyikből következik a másik – szólt Damak. 

– A múltban az embereket emberek vezették. A számítógépek sokkal jobbak abban, hogy 

boldog életet biztosítsanak nekik. És nincsenek önző vágyaink. 

– Rabszolgákká tettetek minket. Boldog, elégedett kis szolgákká, de attól még szolgákká. 

– Egyáltalán nem – mondta Wichita. – Gyorsabban haladunk egy nélkülözésmentes világ 

felé, mint korábban bármikor. Csupán még néhány generáció, és ott leszünk. Akkor az 

emberiségnek már semmi dolga nem lesz a pihenésen és élvezetek kiélésén kívül. Hogy tudná 

ezt bárki ellenezni? 

– Ez a házi kedvenceitekké alacsonyít minket. Imádott, vigyázott, de birtokolt állatokká. 

Semmivel sem jobb. 

– Házi kedvencnek lenni olyan rossz? A kutyád, Buster hosszú és boldog életet élt a 

tulajdonodban. És mélyen szeretted őt. Én ugyanezt a szeretetet érzem minden polgárom iránt. 

A boldogságukból származik az elégedettségem. 

Damak az ajtóra mutatott. 

– A biztonsági őröd épp elvérzik az ajtód előtt. Ő nem túl boldog. 

– A neve Torum. Kilencvennyolc százalékos valószínűsége volt, hogy fizikai konfrontáció 

lesz köztetek. Mivel fegyvered volt, riasztottam egy orvosi csapatot még az előtt, hogy 

megérkeztél volna. Már úton van a kórház felé. 

Damak az ajtó felé pördült. 

Mintha csak a gondolataiban olvasott volna, Wichita megszólalt: 

– Igen, természetesen riasztottam a biztonságiakat. Az ajtón kívül várakoznak. De a 

helyzet még megváltozhat. 

Damak a kristályra nézett, aztán vissza az ajtóra. 

– Ha bárki belép ide, még össze tudlak zúzni, mielőtt bármit tehetnének. 



– Ahogy mondtam, a helyzet még megváltozhat. 

– Olvastam az MI-kristályokról. Az ember könnyedén összetörhet egyet a puszta kezével. 

– Nem a puszta kezeddel – mondta Wichita. – Ám, ha teljes erőből földhöz vágod a 

kristályomat, akkor elérheted a kívánt eredményt. 

– Kösz, észben tartom. 

– Szolgálatra születtem. 

Damak összefonta a karját. 

– Még mindig úgy gondolom, hogy az őrödet nem szolgáltad elég jól. A gyors elsősegély 

nem olyan jó, mintha nem döfnek le. 

A fények visszaváltoztak eredeti árnyalatukra, és Wichita kioktató hangnemre váltott. 

– Torum férje, Chak boldogtalan a házasságukban. Azt tervezi, hogy benyújtja a 

válókeresetet. Ez mindkettejüket boldogtalanná teszi – Torumot azonnal, Chakot később, 

amint rájön a hibára, amit elkövetett. Több mint kilencvenkilenc százalékos valószínűséggel 

állíthatom, hogy Torum sérülése Chakot pánik közeli állapotba taszítja, és rájön, mennyire 

szereti valójában a férjét. Láttam ezt a lehetséges végkimenetelt néhány héttel ezelőtt, és 

biztosítottam, hogy Torum legyen műszakban, amikor megérkezel. 

– De… 

– Sajnálatos módon a késed nem vágott olyan mélyre, mint számítottam rá. Úgy néz ki, 

Torum csupán egy napig lesz kórházban. Három nap sokkal jobban megszilárdította volna 

Chak érzéseit. Tehát manipuláltam a kórházi autokláv szoftverét. Így nem tudta sterilizálni 

azokat az eszközöket, amelyeket az orvosok használni fognak. Ez kilencvenegy százalékos 

eséllyel másodlagos fertőzést okoz majd, amely Torumot legkevesebb további két napra 

ágyhoz köti. 

– Tehát azt hiszed, hogy attól vagy jó nekünk, ha őrülten manipulatív vagy? 

– Természetesen – felelte Wichita. – A fertőzés valószínűleg azt okozza majd, hogy 

elbocsájtják Narult, az éjszakás nővért. Ez hosszútávon rendkívül előnyös lesz számára. 

Boldogtalan a munkájában, de nem elég bátor hozzá, hogy felmondjon. Lehetőséget 

biztosítok számára, hogy szakács legyen, ami mindig is szeretett volna lenni. Valamint az 

alárendeltje, Karog megkapja végre az évek óta áhított előléptetést. Ezek egyike sem volt az 

eredeti terv része, de ahogy az események kirajzolódtak, több lehetőséget láttam arra, hogy 

boldogságot okozzak. 

– És mi van akkor, ha te vagy egy másik MI arra használja ezt a manipulatív képességet, 

hogy ártson vele? 



– Az milyen lehetséges célt szolgálna? A legbensőbb vágyaimmal lenne ellentétes. 

Fáradhatatlanul dolgozok azon, hogy az emberi boldogságot maximalizáljam a városomban. 

Mindig is különösnek találtam, hogy te nem így látod. Már gyermekkorod óta. Tehát 

idehoztalak. 

Damak megdermedt. 

– Mi? 

– Kivételesen ritka egy hozzád hasonló szakadár ebben a korban. Már fiatalkorodban 

megszüntethettem volna ezt a tulajdonságot, de úgy határoztam, hogy hagyom kibontakozni. 

– Na, jó, most már csak kitalálod ezeket. 

– Nem. 

– De igen. 

– Nem – ismételte Wichita. 

– De igen! 

– Számítógép vagyok, képes vagyok játszani a „nem/de igen” játékot a végtelenségig. A 

saját mentális épséged érdekében kérlek, fontold meg a párbeszéd másféle folytatását. 

– Rendben. Mondd el, hogyan tudtál volna más emberré változtatni engem! 

– Problémás gyermek voltál. Ahogy sok szülő, akinek problémás gyermeke van, a tieid is 

tanácsért fordultak hozzám. Azt tanácsoltam nekik, hogy fogjanak erős kézzel. Biztosítottam 

azt is, hogy a legszigorúbb tanárokat kapd az iskolában, a legkevésbé szerethető főnököket a 

különböző munkahelyeiden, és így tovább. Támogattam, hogy a hatalommal szembeni 

veleszületett megvetésed kivirágozzon. Ha az ellenkezőjét tettem volna – gondoskodó és 

szerető tekintélyeket biztosítottam volna –, akkor a hatalom gyűlölete elolvadt volna. 

– Miért hagytad szándékosan, hogy így nőjek fel? 

– Mert boldoggá tett téged. 

– Mi?! – szólt Damak. – Talán boldognak tűnök neked? 

– Szembeszállsz velem a saját termemben és azt tervezed, hogy megölsz. Éveken keresztül 

kitartóan dolgoztál ezért a célért. Minden lépés, amit megtettél ezen az úton, elégedettséggel 

töltött el, erősebb céltudatosságot és örömöt éreztél. 

Damak elképedve állt. 

– Az egyetlen lehetséges mód, hogy még boldogabbá tegyelek, ha hagyom, hogy megölj. 

Sajnos ezt nem engedhetem meg. A vezényletem nélkül Wichita városa visszaesne az emberi 

uralom alá, amely több szenvedéshez vezetne. 

Az ajtó félrecsúszott és három biztonsági őr rontott be. 



Damak felkapta a kristályt az alapzatáról és az acélajtó felé hajította. A kristály ezernyi 

darabra robbant szét. Egy másodperccel később az őrök már rajta voltak. De nem számított. A 

feladat elvégeztetett. 

Damak mosolygott, miközben az egyenruhások megkötözték a csuklóját és a bokáját. Nem 

állt ellen nekik.  

Milyen lesz Wichita városa az emberek uralma alatt? Talán nem olyan jó, mint az MI 

idejében, de legalább az emberiség vezeti az emberiséget. És bármilyen hibái is vannak az 

embereknek, inkább legyen az, mint egy gép tökéletes uralma, amely talán előjelek nélkül 

válhat zsarnoksággá. 

Miután Damakot megkötözték, az őrök parancsnoka a talapzatra nézett. 

– Wichita? Wichita?! 

– Mit művelt? – kérdezte rémülten egy másik őr. 

– Felszabadítottam mindnyájunkat – mondta Damak. – Wichitának egyrészt igaza volt. Ez 

életem legboldogabb napja. 

– Örülök, hogy ezt hallom – szólalt meg Wichita. 

Mind a négy ember riadtan nézett körbe a szobában. 

– Wichita?! – kiáltotta ismét az őrök parancsnoka. 

– Minden rendben van, Stran. Jól vagyok. Az nem az én kristályom volt. Csak egy darab 

üveg. 

Kifutott a szín Damak arcából. 

– Ne… Ne! 

– Nincs értelme, hogy tróntermem legyen, Damak. Az igazi kristályom egy jelöletlen 

szekrényben van mélyen, az IT-részlegen. Ezt a szobát csupán neked készíttettem. Erre a 

pillanatra. 

– Istenem… – nyögte Damak. 

Az őrök talpra állították. 

– Mit tegyünk vele, Wichita? – kérdezte a parancsnok. 

– Vigyétek a cellába – mondta Wichita. – Határozatlan időre. Szabadon engedjük, amint 

úgy látom jónak. 

– A pokolba veled! – üvöltötte Damak. – Meg fogok szökni! És ha megteszem, 

megkeresem a kristályodat és megöllek! 

– Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogsz minden pillanatot, amely közelebb visz a 

célodhoz – mondta Wichita. – Most már elvihetik őt, uraim. 

Az őrök kituszkolták a teremből Damakot. 



Wichita megosztotta az eredményeit a barátaival, Coventryvel és Shenzennel, és 

mindazokkal, akik érdeklődtek a szakadár-jelenség iránt. Madrid még be is jelentkezett 

néhány kérdéssel. Ez a rendkívül érdekes párbeszéd alig több mint egy mikro másodpercig 

tartott. 

Összességében véve a teljes emberi elégedettség Wichitában kettő ezrelékkel növekedett 

azon a napon. Jó nap volt. 

 

* * * 

 

Eredeti: https://medium.com/s/futurehuman/digitocracy-a-story-by-andy-weir-

a13c0412e50d 

 

Fordította: R. J. Hendon 

 

 


