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1.

Azon az éjszakán úgy ragyogtak a  csillagok, mint még soha. 
Legalábbis nekem úgy tűnt. Nem emlékszem, hogy valaha is ilyennek 
láttam őket a negyven év alatt, ami a születésem óta eltelt.

Én vezettem a  gépet. Barax szótlanul ült mellettem. Nekem sem 
volt kedvem beszélgetni. A gép hangtalanul és gyorsan suhant el egy 
város fölött. Megpillantottuk a folyót is: éppen alattunk kanyarodott 
el délre. De mire jobban megnéztem volna, már tovaszáguldottunk. 
Az egykori hatalmas őserdő helyén csak ligetekké szelídült facsopor-
tok álltak; az éjszaka már egyenfeketébe öltöztette őket.

Gyorsítottam a gépet. A radar kijelzett a képernyőn: nem volt előt-
tünk akadály, a forgalomirányító központ szabaddá tette a pályánkat. 
Nem néztem az órára, tudtam, hogy hamarosan megérkezünk. Aggo-
dalomra nem volt ok. Ahová mi megyünk, onnan nem lehet elkésni.

A legújabb slágert fütyörésztem, Barax hallgatott. Ő csak akkor be-
szélt, ha volt mondanivalója. Ezt becsültem benne – bár azon az éj-
szakán idegesített a hallgatása. A mozdulatlansága. Mereven maga elé 
nézett, talán a felénk rohanó sötét táj fel-felvillanó fényeit szemlélte. 
De az is lehet, hogy kikapcsolta magát és semmit sem látott.

Néha egy folyami hajó, bányatelep, magányos házcsoport kerülhe-
tett elénk-alánk, ezeket jelezték a lámpák. Kicsit valószerűtlen volt ez 
az utazás. Úgy tetszett, apró tengeralattjáróba zárva, hatalmas akvári-
umban úszunk mi ketten, Barax és én.

Bármennyire érdekes is volt a  látvány, nem tudtam teljesen arra 
összpontosítani a figyelmemet. A feladatra gondoltam. És a főnökre. 
Miért volt olyan hideg, olyannyira nyugodt, amikor első ízben hivatott 
magához?…

…Mert a  főnök még soha senkit sem hivatott magához. A paran-
csait csak a helyettesein keresztül közölte, vagy inkább: üzente. A fiúk 
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közül senki sem emlékezett olyan esetre, hogy az öreg bármelyik em-
berét is a szobájába hívatta volna. Arról pedig, hogy egy beosztottal 
négyszemközt folytatott volna hosszú beszélgetést – még csak nem is 
hallottak.

Így aztán tényleg nagy feltűnést keltett a dolog. Jó ideig nem is fo-
gom elfelejteni, ez biztos. Tizenegyedik hónap nyolcadikán délelőtt 
történt. A  társalgóban ültem és a  tévét néztem: kötelességeim közé 
tartozott a hírközlő eszközök idő tárgyú híreinek figyelése. Erre a té-
mára többen is be voltunk osztva; aznap a reggeli-délelőtti ügyeletet 
láttam el. Az épületet kívül-belül szürke unalom lengte körül, hetek 
óta nem történt semmi. A fiúk is csak lézengtek, mint az őszi legyek az 
északi félgömbön, ahol állítólag az évnek abban a szakában a hidegtől 
elpusztulnak. Legalábbis így hallottam.

Itt viszont meleg volt. A  légkondicionált folyosókon ebből ugyan 
semmit sem lehetett érezni, de odakünn fehéren izzott a nap. Szinte 
szikrázott az égbolt. A város zaja sem hatolt be, itt nagyon jó volt a szi-
getelés, kizártak minden fölösleges neszt.

Emlékszem: éppen az előző estére gondoltam. Egy magas, barna nő-
vel voltam egy pszichobárban, ahol éjfél előtt különös fényhatásokkal és 
zenével kábították mélymámorba a kedves vendégeket. Jól éreztük ma-
gunkat. És még másnap délelőtt is álmos voltam. A tévé figyelése közben 
néha akkorákat ásítottam, hogy összecsattantak az állkapcsaim.

Akkor szólalt meg a belső hangszóró:
– Roy Medina felügyelő azonnal menjen a 100-as szobába.
Először nem hittem a fülemnek. Én, a 100-as szobába?… A főnök-

höz? Akit eddig oda hívattak, csak az előszobáig jutott el. És a legjobb 
esetben is csak azért, hogy egy hatalmas fegyelmi büntetést akassza-
nak a nyakába. Aminek persze nyoma maradt aztán az illető szolgálati 
dokumentációjában és minősítésében is.

– Roy Medina felügyelő azonnal menjen a 100-as szobába.
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Akkor már nem volt kétségem, engem hívtak. Felálltam, az egyik 
falon felém fordult a belső tévélánc figyelőkamerája. Tudtam: az ügye-
letes látja, hogy elindultam.

A hangszóró nem is szólt többet.
Útközben nem találkoztam egyik társammal sem, a legtöbben biz-

tosan a szobáikban ültek. A lift hangtalanul repített fel – a „főnök fo-
lyosóján” addig mindössze kétszer fordultam meg. Most hát újra meg-
csodáltam a  régimódi puha, vörös futószőnyeget – ilyet eddig csak 
múzeumban láttam, ott is a nagyon régi fajtából –, a falakra ízlésesen 
felaggatott Kallistokristályokat. A diszkrét világításban kamerák kí-
sérték lépteimet – úgy rémlett, a bőrömön érzem a sugaraikat. De le-
het, hogy csak képzelődtem. Mindenesetre bevallottam magamnak, 
hogy egy kissé megilletődtem. A 100-as szobának rossz híre volt a tes-
tületnél, és tulajdonképpen nekem is a torkomban dobogott a szívem, 
amikor az ajtó elé értem. De bűntelennek tudtam magam, egyrészt 
régóta nem voltam már bevetésen, no és szolgálaton kívül sem követ-
tem el semmi olyat, ami miatt egyenesen a 100-as szobába hívathattak 
volna. De azért nyugtalanított a dolog, és úgy éreztem, akárha egy sö-
tét szakadékba kellene ugranom, ráadásul bekötött szemmel.

Az ajtó nesztelenül feltárult. Megint kamerákat éreztem az arcomon, 
de ezek alighanem rejtettek voltak. A bejárattal szemben, a fal tövében 
csak egy TR- robot állt, amit titkári teendők elvégzésére használtak az 
állami intézményeknél.

– Jobb tenyerét tegye a piros üveglapra – mondta a gép, és én enge-
del meskedtem. Egy szempillantás alatt összehasonlította a  tenyérle-
nyomatomat és az ujjak papilláris vonalait a  központi nyilvántartó 
elektronikus agyában tárolt adatokkal.

– Az azonosítás pozitív – mondta a  gép, de tudtam, hogy ez már 
nem nekem szól. Levettem a kezemet a piros, alulról megvilágított la-
pocskáról. A vörös fény kihunyt. Baloldalon széthúzódtak a falba rej-
tett ajtó szárnyai.
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– Lépjen be – parancsolta a gép szenvtelen hangon. No igen, érzel-
meket nem tápláltak beléjük.

Újabb puha szőnyeg, újabb kozmikus ásványok a falakon. A főnök 
állítólag szenvedélyes kőzetgyűjtő, hallottam, hogy bejárta már az 
egész Naprendszert, sőt azon túl is utazgatott, és mindenhonnan ho-
zott néhány szép és jellegzetes darabot. Csak olyan ásványokat tartott, 
amelyeket saját kezűleg szedett össze az űrben.

Már szinte el is felejtettem, hogyan néz ki. Legalább két éve nem lát-
tam. Most ismét megpillantottam szigorú arcát. Azt mondják, nyolc-
van felé jár. 

– Roy Medina harmadosztályú felügyelő megérkezett – mondta mö-
göttem a gép.

– Jöjjön, felügyelő – szólt a főnök és kezet nyújtott.

A hajnal még messze volt, amikor az automatikus helyzetjelzőn vil-
logni kezdett egy zöld lámpácska.

– Száz kilométer a célig – jegyezte meg Barax.
– Látom – morogtam. Csökkentettem a sebességet és levittem a gé pet 

ötszáz méterre. Mikor feltűnt a  tópart – ezüstlap a  félhomályban –, 
egy másik kijelző tudatta, hogy tíz kilométerre vagyunk utunk céljá-
tól.

Folyamatos rádiójel vezérelte gépünket a leszállóhelyre. Egyenlete-
sen villogott három vörös pont. Kicsit furcsálltam, hogy sehol sem lá-
tok épületeket. Aztán – közvetlenül a földet érés előtt – megpillantot-
tam egyet. Lapos tetős, fehér házikó volt, régies stílusban épített vidéki 
lak benyomását keltette. A bejárat fölött halvány fény derengett.

Amikor a három vörös lámpa között földet értünk, azok rögtön ki-
hunytak. A szemem hozzászokott a sötétséghez. Barax kilépett a föld-
re. Tücskök ciripeltek, a gyep égett fűszagot árasztott. Langyos szellő 
túrt a hajamba.
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– Szép éjszaka! – szakadt ki belőlem. – Nézd, hogy ragyognak a csil-
lagok.

Furcsa belegondolni, hogy hajnalban már innen messze leszünk.
– Tulajdonképpen ugyanitt leszünk, mégis messze – felelte Barax:
– Ez mély gondolat volt – dicsértem, kicsit gúnyosan. Mi ketten min-

dig így beszélgettünk egymás között. De nem folytathattuk a társal-
gást, mert valaki ránk kiáltott:

– Hé, maguk!… Jöjjenek.
– Ez a  szívélyes meghívás biztosan nekünk szól – mondta Barax. 

Értékeltem a humorát; az olyanoknál, mint ő, ez egy cseppet sem gya-
kori dolog.

A fehér-falú házhoz ballagtunk. Megint szellő szaladt át a tágas me-
zőn, a ház mellett néhány karcsú fa hajladozott.

A bejárat előtt egy férfi állt. Csak később vettem észre, hogy a 
GALPOL – a galaktikus rendőrség – egyenruháját viseli. Szó ami szó, 
bizony nem vártam volna, hogy éppen itt pillantom meg.

– Gurov őrnagy vagyok – mutatkozott be, és diszkrét pillantást ve-
tett a  markában tartott háromdimenziós fényképre, ami nyilván az 
azonosításomat szolgálta.–, ön pedig Medina felügyelő?

– Így van.
Gurov akkor Baraxra pillantott, és hallgatott. Társam széles vállán 

ugyanaz az egyenruha feszült, amit az őrnagy is hordott. És én is.
– És maga… khm… Barax, ugye?
– Igen – felelte társam kimérten. Gurov azonnal sarkon fordult és 

bevezetett bennünket a  házba. Régimódi, kőfalú szobában álltunk, 
a  mennyezet valódi fából készült. Egy széles asztalon különféle tár-
gyak és csomagok hevertek. A sarokból halk zene áradt, a rádió is pa-
tinásnak tetszett. Régi készülék volt. A pilótáknak és tengerészeknek 
szánt, éjszakai szórakoztató zene kellemesen zsongított.

– Mikor indulunk? – kérdeztem.
– Egy órán belül – felelte Gurov.



12

A főnök arca nyugodt és hideg volt. A kezével megfontoltan intett az 
egyik fotel felé:

– Foglaljon helyet, felügyelő.
Leültem. A fogadtatás nem túl kellemes gondolatokat ébresztett ben-

nem. Lehet, hogy mégis fegyelmi lesz a dologból?… De mit követhet-
tem el? – töprengtem lázasan.

A főnök, mint már említettem, nyolcvanéves lehetett. Hogy meny-
nyi is pontosan, senki sem tudta. Mindenesetre nem volt fiatalos az 
arca. Az orra mellett mély vonások szabdalták, és a homloka sem volt 
sima. A haja szürke, fehér és ezüstös egyszerre, különös színkeverék. 
Az ősei között ott tolongott mind az öt kontinens: sötétbarna bőréből 
halványzöld szemek ragyogtak elő. Néha láttuk őt az épületben is, bár 
saját liftje volt, azon közlekedett. No és olykor – évente egyszer – az 
elnökség fogadásán is megjelent, ezt mindig közvetítette a világtévé. 
Persze, a galaktikus rendőrség vezetőjét a tévéoperatőrök is szívesen 
mutogatták… volna, de a főnök igen ügyesen siklott ki mindig a kép-
ből. Egy-egy alkalommal csak másodpercekig volt látható, aztán el-
tűnt. Hallottuk, hogy utálja a nyilvánosságot.

Most ott ült velem szemben, és az arcomat szemlélte. Jó lett volna 
tudni, mit gondol rólam. Milyen embernek tart?… A minősítésemet 
nyilván átnézte már, mielőtt hivatott. Talán lehívta az elektronikus 
adattárolóból az eddigi sikeres ügyeimről készült beszámoló jelenté-
seket is…

– Mit tud az időtörésről, felügyelő? – kérdezte a főnök, és hátradőlt. 
A  karosszéke azonnal alkalmazkodott az új testhelyzethez, puhán 
nyúlt a háta alá. A kérdés meglepett. De végül is nem voltam zöldfülű, 
a  testületnél és éppen az időosztályon dolgoztam, a  válasz hát nem 
okozott gondot:

– Időtörésnek a  tudományos és kriminológiai szaknyelven azt az 
ese tet nevezzük, amikor egy vagy több személy a  2811-ben feltalált 
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módszer és műszaki eszközök segítségével a múltba utazik és ott be-
leavatkozik a történelmi folyamatokba, visszavonhatatlan és jelentős 
változásokat okozva ezzel az emberiség történetében…

Nem tudtam, folytassam-e. A főnök töprengve nézett maga elé. Úgy 
tűnt, nem is figyel rám. De tévedtem. Ahogy elhallgattam, rögtön rám 
vetette zöld szemét: 

– Eddig hányszor fordult elő?
– Az időtörés? Két esetet tart számon a  tudomány, szerencsére 

mind kettő jelentéktelen utóhatású volt. Az egyik tulajdonképpen af-
fé le „hajótörésnek” is nevezhető. 2814-ben egy fiatal időkutató, bizo-
nyos Csang Lengren utazott el a tizenötödik század végére, és mivel 
ak koriban még a jelenkorba történő visszatérés gyakorlati részét nem 
dol gozták ki eléggé megbízhatóan, egy műszaki hiba miatt Lengren 
a múltban rekedt. Kénytelen volt tizenkilenc évet a korabeli Európá-
ban tölteni. Mivel előző, itteni életében amatőr festő volt, a huszonha-
todik században a Callypso bolygón felfedezett genetikai mutánsokat 
és radioaktív sugárzástól genetikailag torzult embereket és ember-ál-
lat keverékeket, úgynevezett mixtánsokat festett. Alakjait fantaszti-
kus környezetbe helyezte… A képeket eladta egy Hieronymus Bosch 
nevű korabeli festőnek, így tartotta fenn magát, míg sikerült a rend-
kívül kezdetleges viszonyok között beszereznie a gép megjavításához 
szükséges anyagokat, és készülékét kijavítva visszatérnie a  jövőbe. 
Természetesen a hatóságok később büntetőjogilag felelősségre vonták 
és elítélték.

– És mit tud a másik esetről?
– Ezt 2997-ben követték el. Két kiskorú fiú egy időkutató intézetben, 

kihasználva a  felnőttek figyelmetlenségét, egy szerkezet segítségével 
visszament a tizenötödik századba. Nem tudtak vagy nem is akartak 
visszajönni. Az idősebbik, Leonardo da Vinci néven, neves művész és 
feltaláló lett, a fiatalabbik, Melzi néven, előbb annak tanítványaként 
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szerepelt, később – „Leonardo” halála után – népszerűsíteni próbálta 
barátja „találmányait”…

– Az időtörés jellege – az előbbi esettel ellentétben – itt tehát techni-
kai volt? – kérdezte a főnök egy vizsgabiztos hanghordozásával.

– Feltétlenül. A két férfi olyan műszaki eszközöket tervezett, ame-
lyeket az adott régi kor műszaki színvonalán nem lehetett megvaló-
sítani. „Leonardo” – nyilván a  jövőből magával vitt emlékezetéből 
– hordozható hidat, tankot, páncélhajót, repülőgépet, ejtőernyőt, 
ismét lő ágyút, tengeralattjárót tervezett, plasztikus felülnézeti táv-
lati térképeket rajzolt, ezenfelül leírta az eljövendő világháborúkat, 
a  gyarmatosítást, a  környezetszennyezést… És két aspektusra kell 
még felhívnom a figyelmet: „Leonardo” és „Melzi” nem is szándékoz-
tak visszatérni a  jövőbe, a mi korunkba. A saját természetes idejük-
be… A másik dolog: míg a „Bosch-festmények” nem okoztak a maguk 
korában tudati elváltozásokat – a képek egyedülálló furcsasága csak 
jóval később tűnt fel az embereknek –, addig a  „Leonardo-ügynek” 
még évszázadokkal később is nagy visszhangja volt. Az emberek még 
a  huszadik, sőt a  huszonharmadik században sem értették, hogyan 
láthatta előre az az ember a  leendő műszaki találmányokat és azok 
működési elveit, egyéb „jövőbe látásairól” nem is beszélve…

– A huszadik századot említette – szakított félbe a főnök –, ugye, az 
az ön szakterülete?

– Igen. A huszadik század második fele és a huszonegyedik század 
eleje, a kétezerhuszas évekig – feleltem az igazságnak megfelelően.

– És földrajzilag, nyelvileg?
– Latin-Amerika és a spanyol nyelv. Ezt beszélték valaha az őseim, 

és én is jól ismerem.
– Remek. 
A főnök most egy műanyag dossziét vett elő, egy pillanatig láthatóan 

latolgatta, hogy kinyissa-e a jelenlétemben, aztán döntött. Az asztalra 
tette és szétnyitotta:



15

– Most jól figyeljen, felügyelő. Sokáig haboztunk, kire bízzuk ezt 
a feladatot.

Végül önre esett a választásunk.

A segédszemélyzet csupán két hallgatag férfiból állt. Egyetlen szót 
sem szóltak. Mi is hallgattunk. Annál is inkább, mert a titkos akciók 
célját illetően – gyanítom – még Gurov őrnagynak is csak halvány 
elképzelései lehettek. Viszont még idejében megkapta az utasításokat, 
hát nem kérdezősködött. Barax csak állt az egyik fal mellett és figyelte 
a készülődést.

Gurov emberei a daru segítségével sínre tették a szerkezetet, és ki-
tolták a házikónak álcázott hangárból. A sínek a nyílt mező közepén 
hirtelen értek véget. Érkezésünk óta alig harminc perc telt el, amikor 
Gurov bejelentette, hogy a gép készen van.

– Jöjjön, egyeztessük az adatokat – mondta. Visszamentem vele 
a  házba. Valahol madár kiáltott. Furcsa volt belegondolni, hogy ezt 
a békés tájat hamarosan itt kell hagynunk.

A szobában Gurov jókora színes térképet vett elő. A feliratokból rög-
tön láttam, hogy ez egy korabeli térkép fotómásolata. Az őrnagy ko-
moran szólt:

– Tehát az első, mostani belépés kettős időpontja: 3044, tizenegye-
dik hónap tizedike és 1992 május huszonharmadika. Jól mondom, 
m-á-j-u-s? – betűzte a számára idegen szót.

– Jól mondja, régen így hívták az ötödik hónapot.
– Akkor folytassuk. – Gurov a jegyzeteibe pillantott. – Hosszas ha-

bozás után az elnökség úgy döntött, hogy a visszatérés időpontját előre 
nem tűzi ki. Engem úgy tájékoztattak, hogy ön kapcsolatot létesíthet 
onnan is…

– Jól tájékoztatták, őrnagy.
– Csak egy vagy két belépésről lehet szó, ne feledje el, felügyelő. Jó, 

ha ottani idő szerint legalább egy nappal korábban értesít bennünket.


