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1. fejezet
- Képzeljük el, hogy az időnek nincs eleje és vége,

végtelen  folyamként  halad  önmagába  visszatérve.
Elméleti síkon lehetséges, hogy valami olyannak a
következményeit  éljük  át,  ami  csak  a  jövőben
történik  meg,  de  valójában  a  múltban.  Hogy
lehetséges  ez?  A  megfejtés  az  időutazás.  Tehát
amikor valaki visszamegy a múltba, elméletileg nem
kell félnie attól, hogy megváltoztat valamit, hiszen az
utazás maga már megtörtént a végtelen idő vonalon.
Ez tehát  nem jelentene komolyabb problémát.  De
sajnos a fizikai utazás megoldhatatlan lenne a mai
tudásunk szerint. De ha eltekintünk attól, hogy mi
soha nem lehetünk ott fizikailag és kihasználjuk az
utazásnak azt a formáját, ami rendelkezésünkre áll,
tehát  a  vizuális  visszatekintés  képességét,  akkor



rájövünk, hogy azzal, hogy ilyen formán utazhatunk
térben  és  időben  hozzásegíthet  ahhoz,  hogy
megismerjük  részleteiben  is  a  múltat  és  egyben
önmagunkat.  Tehát  ezzel  foglalkozik  az  Élő
Történelem Kutató Központ. - Elhallgatott és lopva
az órára tekintett.

- Azt hiszem eljött az idő, hogy véget vessünk az
előadásnak. Jövő héten találkozunk.

A  csengő  ebben  a  pillanatban  hangosan
kettészakította a terem csendjét. Mindenki pakolni
kezdett a terem megtelt újra beszélgetéssel, székek
nyikorgásával.

- És, igen. Smith úr tudna maradni még egy kicsit,
beszélni szeretnék magával.

- Persze tanár úr. - Hangzott a válasz egy magas
délceg fiatalembertől a sarokból.

Alig pár perc múlt el, a tanár és Smith ott álltak a
folyosó egyik eldugottabb részében.

-  Figyelem a tanulmányi eredményeit Smith és
meg kell, hogy mondjam kiválóak.

- Köszönöm tanár úr, tudja, sokat tanulok.
- És sportol is, ha jól tudom?



- Igen.
-  Szeretném megkérdezni  magát,  nem lenne-e

kedve  részt  venni  egy  kutatásban.  A  kormány
támogatja,  hogy  bevonjunk  diákokat  is.

- De, nagyon szívesen részt vennék. Csak, hogy
nem  tudom,  hogy  össze  tudom  e  egyeztetni  az
iskolával.

- Ettől ne féljen, majd megoldjuk. Jöjjön el erre a
címre ma délután négyre.

Egy kártyát nyomott a kezébe a professzor és egy
legyintéssel  köszönve  távozott  a  folyosóról.  Smith
még egy pillanatig állt, majd a karórájára tekintett
és elindult a menza felé. A háta mögül rákiáltottak.

- Mi van Smith? Hova mész?
- Enni, Tom.
Egy telt arcú, szeplős fiú lépett mellé, haja vörös

volt  és  fodros  akár  a  régi  festményeken  az
angyaloknak.

- Mit bratyiztál a proffal?
-  Á  semmi  különös,  csak  dicsérte  a

tanulmányaimat.
- Ne csináld már. Láttam, hogy susmorogtok.



- Az lehet, de tényleg nem volt semmi.
Smith nem kedvelte Tomot, az is igaz, hogy az

egyetemen  se  nagyon  volt  olyan,  akivel  szívesen
beszélgetett volna, de Tom ezek közül is az utolsó
ember volt. Nem is figyelt beszélgető partnerére, sőt
inkább kerülte vele kapcsolatot, így talán elkerülheti
a fiú unalmas kérdéseit.

- Hát jó. - Rántotta meg a vállát Tom és elsietett
Smith mellől - Ja és vigyázz a menzán, nem ettem
még abból, amit ma adnak, de irtózatos szaga van.

Eltűnt  az  egyik  keresztfolyosóban.  Smith  orrát
megcsapta  az  orrfacsaró  bűz,  ami  konyha  felől
öntötte  el  a  folyosókat.

Négy órakor pontosan a megadott cím előtt állt.
Eldugott kis kertvároska volt a metropolisz peremén.
Mindenhol  romos  vagy  elhanyagolt  keretes  házak
álltak,  amiket  már jócskán benőtt  a  növényzet.  A
megadott  cím  se  takart  egy  felújított  épületet.
Hosszan  elterülő  telekkel  állt  szemben,  aminek  a
végéből egy régi kúria meredt rá, a teteje egy kicsit
megroggyanva az idők szavának engedve, a fala már
rég nem lehetett  mázolva,  mert a vakolat  enyhén
szólva is hiányos volt. Halk léptek hallatszottak az
utca végéből  és a sarkon feltűnt egy férfi,  lassan
közeledett  felé  majd  megállt  mellette  pipával  a



szájában  és  a  kúria  felé  fordult.  Egyszer  kétszer
lábujjhegyre állt majd nagyot szippantott a pipájából
és  be-benézet  a  kertbe.  Pár  percig álltak egymás
mellett, majd az öreg lopva Smithre tekintett és felé
fordult.

- Szép ház nem de?
- Igen az, bár ráférne, egy felújítás azt hiszem.
-  Szóval  azt  hiszi.  -  Az  öreg  szórakozottan

megvakarta  a  fejét,  majd  megigazította  kemény
kalapját. -  Azt hiszem, igaza lehet fiatalember.

Az öreg elhallgatott egy pillanatra.
- Magát is a professzor hívta meg?
- Igen.
- Kevin Johnson. - Mutatkozott be az öreg.
- Adam Smith.
- Nagyszerű. Ezen is túl vagyunk. Honnan ismeri

a profot?
- Az egyetemről. A tanárom.
-  Áhá.  -  Nyugtázta  Mr.  Johnson  az  új

tudásanyagot. Kirázta pipájából az elégett dohányt
és újat kezdett tömni.



- Nem tudja esetleg, hogy milyen célból jöttünk
ide?

Az öreg felnézett Smithre, fürkészőn rátekintett.
- Nem én, de minden ki fog derülni fiam idővel.
Ebben a pillanatban egy fekete autó fordult be az

ellenkező sarokról, mint ahonnan Johnson érkezett
és megállt  mellettük.  Három férfi  szállt  ki  belőle,
köztük volt a professzor is.

- Jó napot uraim.
- Jó napot. - Hangzott a válasz Smith és Johnson

részéről.
A professzor szemüvegét előre tolta orrnyergén

és kilesett mögüle.
-  A  kishölgy  hol  van?  -  Tekintett  rájuk  a

professzor.
- Kishölgy?
- Az az, a kishölgy.
-  Nem láttunk semmilyen kishölgyet professzor

úr.
A  professzor  egy  ódon  zsebórát  vett  elő  és

rátekintett.



-  Az idő az a fránya idő. Nem jó kezdés Miss.
Petersentől.

A  professzor  az  óráját  nézegette  és  közben
motyogta  az  eltel  perceket,  éppen  a  tízhez  ért,
amikor futás hangja törte meg végre a kínos csendet,
és  egy  lány  tűnt  fel  az  utca  végén  a  könyveit
magához  szorítva  esetlenül  rohant  feléjük  magas
sarkú cipőjében, néha megbicsakló bokával.

- Nem kell úgy sietni, még a végén elesik nekem,
és  oda  az  új  kolleginám.  -  Kiáltott  oda  neki  a
professzor.

A  lány  hangos  zihálással  ért  melléjük,  hosszú
gesztenye barna haja a szemébe lógott és próbálta
azt elfújni az orra elől. Smith gyorsan oda lépett és
elvette a könyveit. A lány most már megigazíthatta
hosszú  haját  és  láthatóvá  vált  arca.  Zöld
mandulavágású szem, talán egy picit túl erősen is
kiemelve fekete szemceruzával, kicsi pisze orr, szép
vágású ajkak pirosra rúzsozva,  és  az  egészet  egy
kissé szeplős arc fogta keretbe.

-  Köszönöm.  -  mondta  még  mindig  egy  kissé
lihegve.

- Igazán nincs mit.
- Folytassuk inkább bent. - Intett a kezével a régi



kúria felé a professzor kissé sietve.
A  ház  belülről  se  volt  sokkal  jobb  állapotban,

mint ahogy azt kívülről megítélné az ember. Szinte
mindent  porborított,  régi  nehéz  fabútorokkal  volt
berendezve,  ami  ritkaság  számban  megy  a
huszonkettedik  században.  Semmi  elektronika,  a
falon elhelyezett egy-két világító test és a plafonról
lógó  csillár  kivételével,  csak  egy  pincér  droid
tevékenykedett bent, de az is még a legelső típusból
volt, amit a földön elkezdtek gyártani. Smithnek első
látásra  ez  a  kivénhedt  robot  se  tűnt
működőképesnek,  amire  csak  az  cáfolt  rá,  hogy
amikor beléptek éppen poharakkal teli tálat ejtett a
földre, amit most szorgosan próbált feltakarítani.

-  Hagyd csak Wilson.  -  Mondta a  robotnak az
egyik férfi, aki a professzorral érkezett.

A robot felnézett, majd gyorsan elhagyta a szobát,
hogy  aztán  valami  mást  törjön  össze  a  szomszéd
helyiségben.

- Valamit kezdened kéne ezzel a robottal Hook. -
Mondta a professzor.

-  Nem, jó ez így, még a dédnagyapám vette a
családnak, meg aztán úgy se járok ide túl sűrűn.


