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Azon a reggelen mit sem sejtve mentem be a városba.
A nap olyannak ígérkezett, mint a többi, nem volt benne semmi 

rendkívüli – hittem indulás előtt. A külvárosból felemelkedtem 
kis repülőmmel, átszáguldottam a szinte még alvó házak fölött. 
A  látvány változatos, ezért minden reggel örömmel figyelem. 
A  házamtól a  központig vezető úton a  legkülönfélébb lakások 
magasodnak, illetve mélyülnek a földbe. Láthatok az elmúlt szá-
zadokat idéző régimódiakat és szupermoderneket is. Az  egyik 
középkori várkastélyt utánoz, persze kicsinyítve, a  másik a  hu-
szonkettedik századi nagy architekturális forradalom valami-
kor híres házait. Akad ott a tizenkilencedikből, a huszadikból is 
– ezek szívemnek nagyon kedvesek – de továbbrepülve látni a hu-
szonnyolcadikból vagy a  harmincadikból való házat is. Ezeket 
a régebbi korok lakója – ha valami csoda folytán eljöhetne ide és 
megnézhetné – semmiképpen sem nevezné már „háznak”. Való-
ságos lakógépek, így is hívják őket.

Az ismerős, nagy épület tetején landoltam és tekintetemmel ke-
restem azt a másik gépet a neki fenntartott helyen, a lift mellett. 
Még nem volt ott. Ingrid tehát nem jött még be. No persze, neki 
nem kell sietni, hiszen főnök. Az egyik legnagyobb osztályt vezeti 
itt, azt, amelyhez én is tartozom. Nem büszkeségből mondom, de 
a számos munkatárs közül éppen a mi osztályunkból kell a leg-
többnek átlépnie a limes temporit. Nem véletlen, persze.

Lementem a többiekhez, végignéztem az első totál-  globál világ-
híradót. Szárazság Afrikában, ahol a  Szahek-  övezet ugyan már 
csak egy keskeny csíkká zsugorodott. Árvíz az indonéz szigete-
ken, fagykárok erre-  arra. Hát igen, az időjárásnak nem vagyunk 
még urai, talán jobb is. Így legalább akadnak előre nem látható 
változások is az életünkben Néhány gyilkosság és más bűnügy 
– a  jelen idejű kollégáknak adhat egy kis munkát. Utána a már 
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unalomig ismert „hírek a kozmoszból” című részben a naprend-
szerbe települt kolóniák életéről adtak eléggé szárazra sikerült 
beszámolókat. A  Tau- expedícióról bezzeg hallgatnak ma, pedig 
számomra is nagyon fontos, hogy épségben visszajönnek- e on-
nan az emberek. Az első ötvenfős expedíció négy éve indult el 
independent- meghajtású űrhajókon. Egyhavi fizetésem a tét, eny-
nyiben fogadtam a sikerükre néhány borúlátó alakkal itt a ház-
ban, akik szerint odavesznek valahol azok a szerencsétlen űrha-
jósok.

De hát eredetileg Ingridre gondoltam, természetesen. Mostaná-
ban rendkívül gyakran. Már magam előtt sem volt kétséges, hogy 
szerelmes vagyok a  főnökasszonyba. Én, Roy Medina másod-
osztályú felügyelő a  GALPOL- nál, a  galaktikus rendőrség idő- 
szervezetében, számtalan próbalövészet, szakvizsga, pszichológi-
ai és fizikai teszt győztese úgy belezúgtam abba a  negyvenéves 
(tehát nálam alig valamivel fiatalabb) nőbe, mint egy diákgyerek. 
„Mint egy gimnazista”, mondták erre ezer évvel ezelőtt. Utána-
néztem a különleges szavak gyűjteményében, onnan tudom, mit 
jelentett ez a  szó: „egykori középfokú iskola tanulója”. Szóval 
Ingrid… Magas, büszke a fejtartása, a járása. A pillantása szinte 
elsöpri az ellenállást. Legalábbis az enyémet. Nem mintha alka-
lom nyílott volna már arra, hogy kipróbáljuk az én ellenállásomat 
– sajnos, az övét sem! –, de úgy sejtem, aki így veti másokra ke-
mény zöld szemét, az megfagyasztja a vért az ellenségben.

De hát én nem az ellensége vagyok. Az ellenkezője szeretnék 
lenni. A  barátja, sőt… Diszkréten utána tapogatóztam, ameny-
nyire a mi lehetőségeink megengedik az efféle privát szaglászást. 
Tudom, hogy mint én, ő is túl van egy hosszú, gondterhes kap-
csolaton, és most szabad. Ahogy én, ő sem szeret esténként osto-
ba pszichobárokban lődörögni. Ebből már én is kinőttem, igaz, 
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későn, csak az utóbbi években. A magánynak is vannak előnyei, 
mégis… No, de ez egyelőre vágyálom csupán. Ingrid, a zöldsze-
mű, sötéthajú, magas, negyvenes asszony nem az enyém és kétsé-
ges, azzá lesz- e valaha is…? Pedig de szeretném!

Megismerkedtem az egyéb híranyagokkal, aztán lementem 
a  nyelvi laborba. Ügyes számítógépes programok öntötték az 
agyamba ismét a régi nyelveket, amelyekhez – ezt dicsekvés nél-
kül mondhatom – volt tehetségem. Manapság már csak egyetlen 
nyelv van, nincs is külön neve, mert miért lenne, egyszerűen úgy 
hívjuk, hogy a mi nyelvünk. De régen a Földön több ezer nyel-
vet beszéltek egyszerre, szinte minden lépésnél mást – amit ma 
oly nehéz megmagyarázni a gyerekeknek. Ezek egyszerűen nem 
hiszik el, hogy az őseink ennyire ostobák voltak. Hát még, ha az 
országhatárokról mesélnek nekik…! Tágranyílt szemmel hallgat-
ják és úgy vélik, ez rosszabb, mintha azt mesélnék nekik, hogy az 
őseik mind emberevők voltak.

A déli pihenő után lőgyakorlatra mentem, majd futottam egyet 
az alagsori gyakorlópályán. Éppen ennek látható jeleit zuhanyoz-
tam le, amikor megszólalt a videotelefon. A közelemben. Az auto-
maták folyton figyelnek bennünket és mindig tudják, az épületen 
belül ki melyik helyiségben tartózkodik. így nem volt kétségem, 
hogy engem keresnek. Megnyomtam a  gombot, a  képernyőre 
azonnal odaugrott a hívó arca – és kis híján megroggyant a tér-
dem.

Ingrid!
Szép volt, mint mindig. Olyan a  bőre, mint a  kávé. Magas és 

karcsú, egyszóval szép. Az arcán fiatalos merészség, valami csibé-
szes szemtelen kifejezés, de ez is jól áll neki. Minden tetszik rajta: 
a piros ajka és az is, hogy nagyon kevés festék van az arcán, haja 
frissen fésült. Tekintete az enyémbe mélyedt:
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– Medina felügyelő, beszédem van önnel.
– I…igen… állok rendelkezésére – mondtam kissé ostobán. 

Olyan huszadik- századiasan, de ezt mindjárt meg is bántam. Nem 
vagyok az a bokacsattogtató, alázatos típus. De hát most… ebben 
a különleges esetben… Nem jutott eszembe, hogy a GALPOL- nál 
éppen a különleges esetek szakértőjeként ismernek. Nem véletlen, 
hogy alig tizenhat év alatt lehettem ötödosztályúból másodosztá-
lyú felügyelővé.

– Az ügy bizalmas. Mondhatnám, különleges – folytatta a drá-
ga, és én ittam a szavait. Naná, hogy bizalmas! Naná, hogy kü-
lönleges! És milyen kedves, hogy végre ő kezdeményez! Biztosan 
látta az arcomon, mit gondolok, miket érzek iránta… egészen fel-
lelkesültem.

– Hallgatom!
– Nem itt, nem most, nem így – mondta rendkívül katoná-

san. Ez is idejétmúlta szó, hiszen hatszáz éve nincsenek katonák. 
Olykor mégis kicsúszik a  számon, mert itt az intézetben – és 
olykor nem csupán itt – olyan körülmények között élek, amikor 
igenis vannak katonák.

Találkozni akar velem! Nyeltem egyet:
– Bármikor, bárhol – feleltem röviden. Hadd lássa, alkalmas va-

gyok a konspirációra. Ez a szakmámmal jár. Még mindig egymás 
szemét néztük. Csodálatos ez a technika. Ha Ingrid a Marson len-
ne, akkor is beszélgethetnénk így.

– Ma délután tizennyolc óra nulla- nulla perckor a házamban – 
és kikapcsolta a készüléket. Nem tudom, még meddig bámultam 
a szürke és mozdulatlan képernyőre, aztán hatalmasat rikkantot-
tam és rohantam öltözni. Pedig messze volt még a tizennyolc óra 
nulla- nulla.
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Talán igazuk van azoknak, akik szerint túl magabiztos vagyok, 
és éppen akkor, amikor nem kéne annak lennem. Mindenesetre 
azon a napon meg voltam győződve, hogy Ingrid végre megértet-
te, kivel van dolga és él- hal értem. Egy pávakakas büszkeségével 
gondoltam rá, és a mai estére…

Tizenhét óra ötvenhétkor landoltam a  kertjében. A  GALPOL 
alkalmazottainak lakcímei eleve be vannak programozva azok 
repülőszerkezeteibe. Az irányító elektronika sokra képes. Indulás 
előtt elég volt annyit mondanom, hogy Ingridhez megyek, és 
a gép odavitt. Ugyanez a szerkezet tudja a gyakran változó kódo-
kat is, amelyek lehetővé teszik, hogy leszálljunk a GALPOL Idő-
rendőrség részére fenntartott parkolóhelyein. Más gépeknek erre 
nincs esélyük.

Ingrid a  Steffano- negyedben lakott. Szép házak álltak erre is. 
Volt földbe süllyesztett modern nap- telep, és volt felfelé törekvő 
mini- méretű kis toronyház. Ingridé a hagyományos múlt századi 
formákat követte, ezért természetesen hófehér hőelnyelő anyag 
borította és a tető helyén napkollektorok csillogtak. Nem követte 
a  divatot, ezért például nem tartott műnövényeket kertje egyik 
sarkában sem. Ott igazi növények zöldelltek. A pázsitra léptem, 
kellemes volt. De madárdalt nem hallottam és a növények illatát 
sem éreztem. Bezzeg a huszadik században! Ott mindennek illata 
volt.

A bejáratnál automata őrök álltak. Ezeket ezerféle módon le-
het manapság álcázni, de mi, rendőrtisztek, hivatalból ismerjük 
az összes lehetséges változatot. Bemutatják nekünk őket, mielőtt 
megkapják a gyártási engedélyt. Láttam én már elektronikus sze-
mélyfelismerőket és azonosítókat madárkalitkának, lámpának, 
ajtófélfának vagy művirágnak álcázva is.
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Itt antik kőoroszlánba építették be a minikamerákat és az elekt-
ronikus agyat. Az előre kiadott parancsnak megfelelően egyeztet-
te ismert adataimat a most érzékeltekkel, aztán amikor akadály-
talanul átléptem a küszöböt, hallottam a házőrző gép jelentését is 
a hangszórókból:

– Roy Medina megérkezett.
Nem volt kétségem afelől, hogy érkezésem videóra is fel van 

véve és ha betörő vagy rablógyilkos lennék, ahhoz a filmhez már 
semmiképpen sem férnék hozzá, elrejtett páncélkazettába került 
a  pontos idővel együtt. Így aztán nem csoda, ha manapság oly 
kevés az erőszakos behatolás idegen házakba. Mindenkinek van 
ilyen automatája. A jelen idejű rendőrségnek nincs sok munkája.

– Örülök, hogy olyan pontos, Roy – hallottam a falakból. Elkép-
zeltem, hogyan fog felbukkanni… Valamilyen csábos öltözékben, 
természetesen. Pedig ha tudná, hogy nincs szükség semmiféle 
plusz csábításra! Hiszen belebolondultam már hónapokkal ez-
előtt, és azóta csak vágyakozom rá!

De most csalódnom kellett. Ingrid a lehető legteljesebb öltözet-
ben jelent meg. Fekete, nyakig zárt, úgynevezett „középkori stílu-
sú” ruhát viselt, amit utálok. Azt hiszem, minden korombeli férfi 
utálja ezeket, hiszen alig mutatnak valamit a hölgyek alakjából. 
A  divatőrület néha igen sajnálatos fordulatokat produkál a  mi 
mos tani világunkban is.

– Foglaljon helyet, Roy. Valamit meg kell beszélnünk, de nem 
fog sokáig tartani.

Reményeim elfoszlottak. Szinte érződött a  levegőben, hogy itt 
ma aligha lesz szó privát ügyekről. Ingrid nagyon hivatalosan vi-
selkedett. No, megpróbálom átvészelni. Lehet, elintézzük a hiva-
talos részt, aztán jöhet a privát…?
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– Ne értse félre a helyzetet – mondta szigorúan. Egészen bele-
sápadtam: mi ez, gondolatolvasás? Már ezen sem lehetne csodál-
kozni. Ingrid rám nézett, nagyon halvány volt a mosolya: – Ha 
másra gondolt idefelé jövet, sürgősen felejtse el.

Mélyet lélegeztem. Itt az idő, az ördögbe is! Olyan ez, mint egy 
fejesugrás a hidegvizes medencébe. Csak el kell szánnia magát az 
embernek, és amikor már döntött és esésben van a teste, úgysincs 
visszaút. Megnedvesítettem az ajkamat:

– Másra gondoltam, Ingrid. És mindig másra gondolok, mióta 
magát ismerem… De… ez nem zavarja a  hivatalos munkámat, 
legalábbis remélem.

Nagyon hosszú volt az a perc. Ingrid szemében először mint-
ha villámok cikáztak volna – de nem fordítottam el a  fejemet. 
Néztük egymást. Aztán az a tekintet megenyhült. Remélem, an-
nak hatására, amit látott, amit agyamból érzékelt az agya. A sze-
relem nagy dolog.

Végül mosolygott.
– Ilyenkor a legszebb, Ingrid – mondtam csöndesen. Megint el-

múlott egy kis idő. Ez volt a  legszebb élményem azon a napon. 
Mert aztán mégiscsak elkezdődött a  „hivatalos rész”, és ekkor 
olyasmit hallottam Ingridtől, ami még a szerelmes gondolataimat 
is másfelé terelte:

– Elmondok egy történetet, Roy. Nem titkolom, a  probléma 
megoldásához magára lesz szükség. Átnéztem a személyi és szol-
gálati aktáját, no és az eddigi eseteinek leírását. Minden szem-
pontból maga a mi emberünk.

Ez a „mi” nem tetszett annyira, azt sugallta, hogy nem egyszerű 
ügyről van szó. Ingrid folytatta:

– Különösen legutóbbi „kirándulása” volt tanulságos. Amikor 
a huszadik század végéről elhozta az időszökevény diktátort, azt 
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a Kyliost … Ha akkor maga nem lép közbe, komoly baj történik, 
olyan első fokú időtörés, amely miatt alapjaiban rendült volna 
meg a múltunk és talán a jelenünk is. Nos, nem akarom tovább 
csigázni a  feszültségét, Medina felügyelő. Most egy még komo-
lyabb időtörésről van szó.

– Szintén a  huszadik századból – bólogattam. Hiszen ezért 
hívtak ide, éppen engem. És már nyilvánvaló, hogy Ingrid nem 
kezdeményezője az ügynek Ő is az egyik végrehajtója. Az utolsó 
előtti csavar a gépezetben, ahol az utolsó, mint mindig, Medina 
lesz. Vagyis én.

– Ki az az illető és mit követett el? Hol található? – kérdeztem 
gyorsan. Hadd lássa szívem leendő hölgye, hogy milyen prakti-
kus és gyors vagyok. Közben egy pillanatra sem kételkedtem ab-
ban, hogy végül Ingrid meg én úgyis egymásra találunk majd. 
Ez nem csupán a ma ismét oly divatos könnyes- bús globálfilmben 
van így. Ezek arról nevezetesek, hogy sohasem egyetlen helyen 
játszódnak, hanem – mint a nevük is mutatja – egyszerre az egész 
Földön, sőt az űrben. Ez a mániája az alkotóiknak. Mintha egy-
azon helyen, nyugodt körülmények között nem lehetne akadályo-
kat legyőző szerelmeket ábrázolni… De egy kissé elkalandoztam 
a témától.

– Az illető itt van.
– Tessék? – estem ki azonnal a fölényes tudású szakember sze-

repéből. – Hogyhogy itt? Visszajött a múltból, csak úgy… hm… 
magától?

– Igen. Méghozzá abban a tudatban, hogy semmi rosszat nem 
követett el.

– Akkor nem értem, mi a feladatom.
– Elmondom, figyeljen jól.
És beszélni kezdett.
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A mágnesvonat csak addig dübörgött, míg beért a valódi alag-
útba. Akkor hirtelen elhalt a  hangja. Kigyúltak a  belső fények, 
a szerte elhelyezett, falba épített képernyőkön ostoba reklámfil-
mek pörögtek. Az egyik az IO holdra szervezett társasutazás 
előnyeit ecsetelte, a másik egy új antikalóriás ételt dicsőített, és 
így tovább. Nem is figyeltem rájuk.

Az út nem tartott sokáig. Tudtam, hogy társammal csak a hely-
színen találkozunk. Az a helyszín elvileg akárhol lehet, de a limes 
tempori átlépésére mégis csak néhány helyen adtak ki engedélye-
ket. A  szerkezetek elszáguldása meglehetősen veszélyes lehetett 
egy mit sem sejtő közösség közlekedésére. Előfordultak már ösz-
szeütközések korunk légijárműveivel. Ebből minden esetben sú-
lyos sebesülések, jegyzőkönyvek, vizsgálatok lettek. A dolog tehát 
nem tett jót a GALPOL amúgy is törékeny hírnevének. Ezért jó 
ideje már csak úgynevezett speciális pontokról indulhatnak jár-
műveink, ráadásul nem akármikor. Az itteni, jelenidejű közleke-
dést legkevésbé akadályozó időpontokban, vagyis éjfél és hajnali 
három óra között.

A vonat nyolcszáz kilométeres óránkénti sebességgel száguldott 
a vak alagútban. Amikor fékezni kezdett, ezt a gyomromban is 
éreztem. És megszólaltak a hangszórók:

– Anitaburg következik, érkezés kettő perc harminc másodperc 
múlva.

Felálltam. Itt kell kiszállnom.

– …Az ember, aki az egész bajt okozta, időkutató volt. Még-
hozzá abból a  speciális fajtából, amelyik hosszú tartózkodásra 
kapott engedélyt. A neve: Well Yensen. Ne értse félre, nem az it-
teni nevét mondom, hanem az ottanit, mert csak ez fontos az ügy 
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szempontjából. Yensen úr a tudományos tanács különleges enge-
délyével két évtizedet is meghaladó kutatóútra kapott engedélyt.

– Ehhez be kellett rendezkednie a régi időben, amit választott – 
jegyeztem meg.

– Igen, Roy, ezt tette. Ismétlem, engedéllyel. Nagyon tehetséges 
ember, és előzetes pszichikai teszteken is kitűnően ment át. Nem 
kellett attól tartani, hogy időtörést követ el.

– Mégis azt tette…
– Várja ki a végét, Roy. Yensen tehát legálisan utazott el a múlt-

ba. A huszadik század hatvanas éveinek végén telepedett le Dél- 
Európában, valahol a  Földközi- tenger mellékén. Természetesen 
hamis iratokkal érkezett, amiket mi készítettünk neki. „Mi”, 
úgy értem, nem a GALPOL, mert annak ehhez semmi köze nem 
volt, hanem a  megfelelő laboratórium. Az volt a  feladata, hogy 
huzamosabb időn keresztül figyelje a kor technikai színvonalát és 
társadalmi fejlődését. Évente küldött igen tartalmas, mondhatni 
óriási jelentéseket.

– Egy pillanat. Visszamentek a jelentésekért?
– Igen. Évente egyszer, minden év első hónapjának első nap-

ján, amikor igen nagy felfordulás szokott lenni arrafelé az új év 
köszöntése ürügyén, senkinek sem tűnt fel, ha Yensen doktor 
eltűnt pár percre. Vagy órára…? Mindegy. Egy néptelen helyen 
találkozott küldöttünkkel és átadta neki az anyagot. Mondanom 
sem kell, ennek feldolgozása révén rengeteget tudtunk meg a kor 
mikroeseményeiről, az általános tendenciákról, az emberek ak-
kori szokásairól és így tovább. Nem titok, hogy a GALPOL idő- 
laboratóriuma is sok anyaghoz jutott, amit felhasználhatunk. Pél-
dául az időrendiség munkáját támogatandó…

– Rendben van. Ki tartotta a kapcsolatot a pasassal?
– Úgy érti, Yensennel? Mihail Carlin százados.
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Anitaburg mágnes- vasúti pályaudvaráról egy repülő taxival 
szálltam el az ottani GALPOL- kirendeltségre. Ez már nagyon kö-
zel volt a „speciális ponthoz”.

Carlin százados magas, vékony, szófukar ember volt. A  bőre 
neki is barna, mint szinte mindenkinek. Amióta a fajok összeol-
vadása komoly lendületet vett – a folyamat az általam oly kedvelt 
huszadik században kezdődött! –, azóta lassan „elbarnultunk” 
mindnyájan. A feketék halványabbak lettek, a fehérek sötétebbek, 
és a  sárgák is különös változásokon estek át. De ez – most úgy 
tűnik – genetikusan is mindenki javára szolgált.

– A Yensen- ügy miatt vagyok itt – mondtam neki.
– Tudom – felelte, és ennyit mondott a  következő félórában. 

Beszéd helyett elvitt valahová. Erről nem beszélhetek: a GALPOL 
és a hatóság idő- ügyeket intéző különleges központjai átlagem-
ber számára megközelíthetetlenek. Amikor beértünk a hatalmas 
földalatti csarnokba, Carlin csak annyit mondott:

– A társa már várja.

Ingrid tovább mondta a történetet:
– …Yensen doktor működése ellen senkinek sem volt kifogása. 

Még azt is engedélyezték neki, hogy amikor lejárt a  tizenötéves 
megbízatása, kapjon még hét évet. Összesen tehát huszonkét évet 
töltött a huszadik században, és ottani idő szerint 1992- ben tért 
haza.

– Ez mikor volt a mi időnk szerint? – vetettem közbe. Valami 
homályos feszültség gyűlt belém. Kezdtem sejteni, hogy ez az eset 
nem hasonlít az eddigiekhez. Itt valami másról van szó.

– Három és fél ével ezelőtt, Roy. Ismétlem, minden a  lehető 
legnagyobb rendben volt. Yensen mindenről pontosan beszá-
molt, ottani tevékenységének egyetlen részletét sem titkolta el. 


