
1 

Kovács Ákos 
 

Testbitorlók 
 
 
 

Valamikor a jövıben. 
 
1. 
 

– A te belépıdet kell használnunk – szólt hátra Mark a mögötte kullogó testvérének. 
– Tudom – válaszolta Philip Sheridan. A leolvasóba helyezte a kártyáját, beütötte a kódot mire az ajtó 

a falba húzódott. – Szerinted mőködni fog? – kérdezte Markot, aki épp egy nagy adag pattogatott 
kukoricát próbált begyömöszölni szájába. Nem volt egyszerő mővelet, mivel tíz másodpercen belül ez 
már a harmadik marék kukoricát jelentette. Phil elgondolkodva nézett rá. Ha nem csak ketten lennénk a 
laborban, azt hinném, hogy versenyzik valakivel. Mi a fene jó ebben a hülye kukoricában, nekem mindig 
kicsípi a nyelvem. Különben még mindig jobb, mint ha cigizne, ez legalább nem büdös. Észre se vettem 
mikor lett függı. 

– A professzor szerint igen, állítólag már ki is próbálta. Faggattam, de nagyon titkolózott. 
– Nem csoda – vélekedett Phil, miközben öccse után benyomakodott az egyetem kísérleti laborjába, 

Frank professzor szentélyébe. 
Az egy évvel idısebb, de termetre valamivel alacsonyabb és kövérebb Phil kicsit meg volt lepıdve, 

hogy ilyen könnyen feljöhettek a viszonylag késıi óra ellenére is, de a prof sok mindent megengedett 
nekik. 

Beléptek a terembe, melyben a falak mentén végig számítógépek és kezelı berendezések sorakoztak. 
Középen egy zuhanyzó tálcához hasonlatos kb. két négyzetméteres rész volt elkerítve, ami tíz centire 
magasodott a padló fölé. Közvetlenül felette a mennyezetrıl egy tölcsér alakú mőanyag tárgy lógott le, 
melybe csövek csatlakoztak. A tölcsér szája lyukacsos anyaggal volt bevonva, mintha szita lenne. A két 
fiú közül Mark különösebb érdeklıdés nélkül elment a Star Trek filmekben látható, átviteli eszközre 
emlékeztetı berendezés mellett és ledobta magát egy székbe. Phil ellenben megállt, körbejárta majd 
némi hümmögés után ı is kényelembe helyezte magát. 

– Csodálom, hogy feljöhettünk, míg meg nem érkezik. 
– Én is, de hát már dolgoztuk vele annyit, hogy megbízzon bennünk – morogta maga elé Mark. 
– Keressük meg – javasolta Phil. 
Odalépett a csontszínő vezérlıasztalhoz és megnyomott egy gombot. Magas trillázó hang után két 

rövid bip hangzott fel. 
– Úgy tőnik nincs az egyetem területén, vagy elhagyta a személyi bilétáját – találgatott a kövér. Ami 

abszolút valószínőtlen. Frank professzor precizitása legendás. Vajon ha visszamennénk az idıben, akkor 
is mőködne a nyomkövetı? Ha én az igenre tippelnék, Mark biztos azt mondaná nem. Na igen a múltkori 
„Jupiter-út” biztosan csípi a szemét, bár ha bosszantja is, eddig nem mutatta; különben is hajszálon 
múlt. Amúgy mostanában meglepıen sokat fejlıdött az öcskös. 

– Felhívott, hogy egy órát késni fog, jöjjünk fel nyugodtan és várjuk meg – mondta Mark. 
A két fiú Frank professzor szeme fénye volt, az egyetem kiemelkedı diákja, ezt mindenki elismerte 

még irigyeik is, akik – gyanították – voltak szép számmal, szemtıl szembe azonban senki nem mutatta 
ki a foga fehérjét. Frank professzor hamar „felfedezte” – ı legalábbis így fogalmazott – és be is vonta 
tudományos munkáiba ıket, amit a fiúk habozás nélkül el is vállaltak, ugyan is számtalan elınye van 
egy Frank kvalitású tudós pártfogásának a jövıre nézve. Phil kétségkívül tehetségesebb volt egy évvel 
fiatalabb öccsénél. Ezt jelezték a különbözı versenyeken elért díjak, amit többnyire „elorozott” Mark 
elıl, akit ez szemmel láthatóan nem zavart. Most is dolgoztak külön-külön egy pályázaton, ami a 
„Jupiter-út”-hoz hasonló díjjal kecsegtetett és már csak hárman voltak versenyben, de „málészáj” Petert, 
azt a kis törtetı senkit, egyikük sem tekintette potenciális vetélytársnak. 
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Mark feldobta lábait a konzol szélére, vigyázva nehogy lerúgja a kijelzıket, evett egy kis popcornt és 
maga elé meredt. El kellene kötnöm Phil hajóját, Kate erre már nem mondana nemet. 

Az az igazság, hogy Kate eddig sem mondott nemet – csak Mark fantáziájában, de ott is milyen égés 
volt… – így hát a hajó lényegében csak a bátorságnövelı szerepét töltötte be. Mark alapjában véve nem 
volt gyáva gyerek, voltak is kalandjai, ám ez a lány más volt. Ezt meg is mondta Philnek, aki csak 
röhögött rajta az idısebb testvér fölényével, lévén, hogy a köztük lévı egy év feljogosította erre – az 
idısebb bölcsebb – még akkor is, ha már mindketten elmúltak húszévesek. A nagyobbik testvér szerint 
is tényleg más ez a lány. Ugyanúgy, mint az eddigiek, akik a harmadik napon már ugyanolyanok lettek, 
amennyiben engedtek az unszolásnak. Ám Phil most úgy látta, hogy öccse tényleg belebolondult ebbe a 
Kate lányba, még ha az „ezért a lányért bármit megtennék” elcsépelt szavakat túlzásnak is érezte. Mark 
eddig nem szokott ilyen ostobaságokat beszélni. Lehet, hogy tényleg beszélnem kell a fejével? 

– Mr. Sheridan hová óhajt utazni? – humorizált Phil és játékosan a zuhanytálca felé intett, hogy 
megtörje a csendet. 

Mark felpillantott, felállt majd látszólag gondolataiba mélyedve körbe járta a dagadt bátyja által 
belépéskor megcsodált tárgyat. 

– Menj te! 
– Miii? 
Nézd már! Meg lehetne mintázni róla a beszarás szobrát, gondolta Mark. Pedig Phil általában 

nyugodtan fogadja a váratlan helyzeteket. Ne kapálózz, ez úgyis rövid ellenállás lesz! 
– Menj te! – ismételte ugyanazon a monoton hangon. – Egy órán belül nem jön a prof az biztos, 

különben nem telefonált volna. 
– De-de hát nem is tudjuk kezelni – dadogott Phil és érezte, hogy ennél gagyibb kifogással nem is 

tudta volna jobban lerontani önmaga „keménytökőségének” saját bevallása szerint szinte tökéletesen 
felépített imázsát. 

– Elfelejted, hogy az alapszámításoknál mi is besegítettünk – válaszolt oktató hangon Mark. – 
Azonkívül délelıtt itt voltam mikor a prof beüzemelte 80%-os teljesítményig. Lényegében már csak a 
pillanatnyi átvitel hiányzott, mikor lelıtte a próbát. Kerestelek amikor szólt, de nem tudom merre jártál. 
Amennyiben az ember bekapcsolja a tápegységeket és felviszi a megfelelı energiaszintre, lényegében 
már csak a belépési idıt és a belépési hely jelen felosztás szerinti koordinátáit kell megadni, és huss! 
Nincs sok beállítási procedúra.  

– Ez túl egyszerőnek tőnik. Nem igaz, hogy az öreg nem épített be semmi védelmet, így akárki 
hozzáférhet! 

– Senki nem férhet hozzá – mondta Mark határozottan. – Ide csak Frank külön engedélyével lehet 
belépni, amit most megkaptunk. És van védelme is. Csak én már ismerem! Mondjuk Franktól nem is 
lehetett egyszerőbb és egyben ötletesebb biztosítást várni! 

Phil töprengett. Kezdett elıjönni belıle a hıs. Igen! Mindig is éreztem, hogy el fog jönni az idı, 
amikor lesz egy nagy lehetıségem, nekem Phil Sheridannek. És a nevemtıl lesz hangos a média! Ez 
viszont így illegális és tilos. Nem utolsó sorban, titokban kell tartani, és ha csak ketten tudjuk az nem egy 
nagy karrier… 

– Ki tud errıl az egészrıl? – mutatott a ”zuhanytálca fölé szerelt trombitára”. 
– Csak mi. Emlékezz, Frank lényegében megesketett minket az elején, hogy tartjuk a szánkat, míg 

nincs eredmény. Hogy a mőszaki részlegnek milyen mesét adott be – mutatott körbe a teremben – nem 
tudom, de nem verte nagydobra, arra mérget vehetsz. 

– Tehát csak hárman, Mark? 
Phil tovább töprengett. Na mindegy, még nem válogathatok és ez a lehetıség olyan óriási, amit alig 

lehet elképzelni. Mark csak a bulit látja benne, de úgy látszik képtelen nagy léptékben gondolkodni. 
Visszamehetnék, és én lehetnék, aki rendbe teszi a régmúlt elkövetett hibáit. Phil Sheridan a történelem 
ıre! Fék, lassíts fiam! Nem jó, mindenre úgysem jut most idı. Csak egyre. Egyre lenne! Nagy kérdés, 
hogy a belépéstıl számított idı ugyanúgy telik-e ott, mint itt? Ha a prof tényleg kipróbálta meg tudná 
mondani, de ıt nem hívhatjuk fel. Optimális választás és tervezés nélkül viszont nincs értelme 
reszkírozni. Inkább hagyjuk Sheridan…Sheridan! 
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Hirtelen megszédítette egy belévillanó ötlet. Sheridan! Igen, nomen est omen. Sheridan tábornok a 
Shennandoah völgyben. Lee Gettysburgnél. Sherman Atlantában. És Lincoln! Lincoln a Ford 
színházban. Mennyi, mennyi lehetıség… 

– Phil Sheridan te következel! – úszott be Lewis tanárnı hangja. 
– Sheridan ezt magának tudni kell! – harsogta késıbb Smith tanár úr is. És remegett a lába, és kiállt a 

tanterem közepére, és utálta a tanárnıt, késıbb Smith-t és elkezdte elıadását a régi-régi 1861-es Észak-
Amerikai polgárháborúról, amit mindig neki kellett felmondani. Akkor győlölte, hogy így hívják, majd 
rájött elınyeire, szép lassan megszerette és a rögeszméjévé vált a téma. Minden könyvet, írást, elemzést 
átolvasott, amit a környezetében fellelt.  

Az elhatározás megérett. 
Mark figyelte testvérét. Szinte érezte az agyán keresztülszáguldó gondolatokat, és tudott valamit. 

Feldobott egy kukoricát alá állt és megpróbálta bekapni; az orrára esett. 
– Megnézhetnéd Gettysburg-öt… akkor – jegyezte meg látszólag közömbösen, de szempillái alól 

erısen figyelte a hatást, majd feldobott még egy kukoricát, és ezt már elkapta. Koncentrált. Gyáva-
beszari, gyáva-beszari, énekelte hangtalanul, ritmikusan magában, amit a szuggerálás egyfajta 
megnyilvánulásaként értékelt volna egy külsı megfigyelı. 

– Na jó. 
– Igeeen! – üvöltött fel Mark és szinte táncra perdült. – Jössz egy százassal. 
– Megint fogadtál rám te okos? – sóhajtott Phil. 
– Ja! Marha erısen kellett koncentrálom, de éreztem, hogy meglesz. 
– Csak szöveg – szólt Phil, bár hangja nem árulkodott túl nagy meggyızıdésrıl. Te jó isten 

mennyiszer eljátszotta már ezt, na persze eddig még soha nem vesztett. Vagy ha igen, akkor némán 
lapított a kis köcsög. Lehet, hogy tényleg befolyásol valamennyire mentálisan? 

Phil errıl nem volt meggyızıdve, bár tény, hogy hozott néha olyan döntéseket, melyeken utána maga 
is mélyen elcsodálkozott, miközben Mark, mint egy majom ugrálta körbe, diadalittasan követelve az 
általa utólag meghatározott fogadási összeget, ami mindig háromjegyő szám volt. Amilyen barom 
vagyok, én meg oda is adom neki! Na ennek vége lesz! 

– Miért nem te mész? – keresett egy utolsó kibúvót. 
– Én majd elmegyek azután, ha visszajöttél – nyugtatatta meg Mark. – Te vagy az idısebb tiéd az 

elsıbbség. 
Phil megvakarta a füle tövét és döntött. 
– Megnézem Lincolnt a Ford színházban. Washington, 1865. április 14 – közölte kérés nélkül az 

adatokat.  
Mark elfordított egy kapcsolót a pulton. Ilyen egy marhát! Van egy órája és színházba megy. Nem 

jobban járna, ha inna egy sört Jesse Jamessel? 
– Hát te tudod, jó szórak… – majd leesett neki. – Ott lıtték le Lincolnt! Mire készülsz Phil? – Mark 

agyában veszettül forogtak a kerekek, majd megértette. – Na ne! Senki nem tudja milyen 
következménnyel járhat egy ilyen beavatkozás. Te csak külsı szemlélı leszel világos?!!  

Philt mulattatta öccse hirtelen támadt rémülete. Na helyre állt a világ rendje. Kis szarcsimbók. A nagy 
eredmények mindig képtelen ötletekbıl születnek nyamvadék, nem a te másodrendő agyadból. Kihúzta 
magát és felsıbbrendő gıggel nézett fel a magasabb fiúra. 

– Hát persze – fuvolázta hamiskás mosollyal. 
– Figyelmeztetni akarod Lincolnt – húzta el a száját Mark, és rezzenéstelen arccal nézte magabiztos 

testvérét. – Meg akarod menteni. Tudod mit? Csinálj amit akarsz úgysem fog sikerülni! 
– Ha úgy is van, miért ne sikerülne? 
– Te elméletben vagy jó, a gyakorlati dolgokat elbénázod. Szerintem nem tudod megcsinálni, de ahogy 

gondolod! 
– Majd meglátjuk –zárta le a vitát Phil. – A koordinátákat már tudod, kezdjük! 
– Rendben – mondta a fiatalabb, majd a pulóvere ujját felgyőrve, mintha komoly fizikai munkához 

készülıdne, a kapcsolókkal kezdett babrálni. Phil is felkészült. Ledobta bırkabátját és figyelte egy kicsit 
a háttal álló Mark elıkészületeit – valóban nem túl bonyolult, állapította meg – majd a terem közepére 
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sietett és fellépett a kis emelvényre. Érezte, hogy pulzusa emelkedni kezd, beszívta mélyen a levegıt és 
elhelyezkedett az idıgépben. 

Mark mondani akart valamit; hátranézett, egy pillanatig hökkenten állt, majd sanda vigyorral a képén 
visszafordult. Levette kezét az épp beállítandó tárcsáról és megnyomott egy kis gombot a szomszéd 
panelen. 

A következı pillanatban a tölcsérbıl mintha liszt lenne, apró fehér por zúdult Phil nyakába, majd a 
talprésznél azon nyomban el is tőnt a parányi lyukakon, vékony függönyt hozva létre körülötte. Az 
áldozat egy másodpercig dermedten állt, majd óriási üvöltéssel vágódott ki az ömlı fehérségbıl. 

– Áááááá… 
– Ha ha ha… – Mark teli szájjal röhögött és a térdét csapkodta. 
– Mi volt ez te barom? – üvöltötte a hófehér Ku-Klux-Klanszerő alak, mely nemrég még Philip volt. – 

Szétverem azt a hülye fejed te… 
– Nyugi, fertıtlenítı berendezés. Nemrég érkezett. Egyébként minek álltál be oda? – kérdezte az 

ártatlanság bajnoka. 
– Azt hittem az az idıgép – fröcsögte, majd elkezdte leverni magáról a fehér port. 
– Látod te is tévedhetsz – majd újabb röhögési hullám kapta el. 
Két-három perc kellett mire viszonylag helyre állt a nyugalom. Phil végleg leporolta magát, majd 

szokásos hangulatváltozásai eredményképp immár elszontyolodva állt, mint egy kisgyerek. 
Pedig most így utólag óriási lett volna és egyszerő. Be a színházba, figyelmeztetni az elnököt, esetleg 

még a színház elıtt – igen az a jobb megoldás – aki így életben marad. Majd vissza ide a jelenbe és 
megnézni a változást. Katasztrófa esetén még egyszer vissza lehetne menni és helyreállítani mindent. 
Hmm. Helyreállítani? Hogyan? Ha már az elnök tud róla, nem lesz semmi a merényletbıl. Hmm. 
Legfeljebb visszamegyek, lelövöm én és kész! Beleborzongott az ostoba gondolatba. Nem feltétlenül így 
képzelte a szerepét, akármilyen apró is a történelemben; de hát a tudományért néha áldozatot kell hozni!  
A kérdés egyébként is akadémikus, mivel idıgép – most még legalább is – nincs. 

– Tehát nincs gép – állapította meg vakaródzva, mert a fertıtlenítı elkezdett viszketni, majd ledobta 
magát a legközelebbi székbe.  

– Gép? – kérdezett vissza Mark. 
Majd hirtelen felemelte a lábát és talpával meglökte a szék támláját, amin az idısebb Sheridan 

terpeszkedett. A laborban rendszeresített könnyő alumínium operátorülıke, mintha légpárnán siklana, 
nagy lendülettel megindult a számítógépkonzoltól balra esı, alig észrevehetı rögzítı manipulátorok felé, 
majd halk kattanással nekiütközött és a biztonsági karmantyúk rögzültek. A következı pillanatban a két 
kéztámasz és a szemben lévı vezérlıpult csatlakozott. Ezután az egész lassan fordulni kezdett, és tíz 
másodperc múlva Philip a terem közepe felé nézett. A gép így nagyon hasonlított azokhoz az 
elektronikus játékgépekhez, melyekbe az emberek beleültek, és az eléjük vetített pályán versenyeztek a 
huszonegyedik század eleje körül. Enyhe zúgás töltötte be a termet, a dagi fiú kissé kétségbeesetten 
nézett öccsére. Mark odasietett hozzá. 

– Ez a gép! – mutatott a stabilan rögzített ülıkére, melybıl a még kissé fertıtlenítıporos fülő fiú 
pislogott. Rengeteg apró lámpa szórta rá halványkék fényét! Érdekes módon a kékség nem terjedt 
tovább, csak a gépet vette körül. 

– Látod ez Frank biztonsági védelme. Elmés és gyerekes. Aki illetéktelen tudomást szerez róla, a 
fertıtlenítıre gondol, ahogy te is és azt vizsgálja meg. Azért rakta ide középre. A valódit meg eldugta 
ide a sarokba. Szabvány laborülıkével csatlakozik magától, ha az alapbeállítások után bekerül az átviteli 
térbe.  

– Szép! Ezek szerint az a dög prof nem sok mindent mondott el eddig – Phil kezdte felhúzni magát. 
– Nem. Csak az elméleti lehetıség egy-két jelentéktelen számítását bízta ránk ellenırzésképpen. Miért, 

mit vártál? 
– Biztos tudtunk volna neki segíteni – hızöngött a közben teljesen magához tért Phil a meg nem értett 

sztárok keserőségével – és nem ilyen ostoba eldugott helyr… 
– Állj már le! Mész? 
Phil Sheridan nyelt egyet, és bólintott. Már nem mert visszakozni. 
– Hogy jövök vissza? 
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– Figyelj! Beállítottam Washington központját a jelen födi koordinációs felosztás szerint. Ez nagyjából 
egy négyzetkilométeres területet foglal magába. Valahova oda érkezel, és ha azon belül maradsz, a gép 
„megtalál” és visszahoz a megadott idıben. Belépés, 1865. április 14! 

– Hét óra! 
– Hét óra! Az idınk marhán fogy, úgyhogy egy órát kapsz, azután jössz vissza. 
– Egy órát? Mi a francot csinálok hatvan perc alatt? – Végül is elég lehet, az elıadás nyolckor 

kezdıdik. 
– Majd sietsz! – vigyorgott rá gonoszul Mark. – Hatvan perc múlva ismét beindul a pillanatnyi átvitel 

és elméletileg itt vagy újra. – Mármint Frank szerint; a valóság megint más kérdés, de majd meglátjuk… 
– Elméletileg! – Phil újfent megborzongott. – És talán élve, mi? 
– Ne parázz, a prof egy zseni és szerintem már kipróbálta! Ja, és jól gondold meg mit csinálsz, nem 

ismerjük a következményeket! 
– Egyáltalán mit vihetek át magammal? Lehet, hogy meztelenül érkezem meg? 
Hát ilyen nincs, gondolta Mark. És még ez az egyetem szeme fénye, a gyakorlatban meg egy siránkozó 

balfácán! 
– Mi van, épp most jutott eszedbe az az ıskori kétdimenziós baromság? Hasta la vista baby! – 

gúnyolódott, de rájött ezzel nem fogja elıbbre vinni a dolgot, ezért gyorsan visszafogta magát. 
– Oké induljunk! – szedte össze magát a leendı pilóta. 
– Igenis! – szalutált Mark, majd az indító pulthoz lépett. 
 
 
 
2. 
 
– …viszont az ostoba, hát nem pont balra fordult, bele is futott szépen Greg jobbegyenesébe. Na 

vittem is neki másnap reggel az irodába… Mi van? Rosszul vagy Philip? Olyan sápadtan nézel ki, hogy 
hozzád képest négernek érzem magam, pedig ismerhetsz, nem szívesen érezném magam annak, dacára, 
hogy pont ezekért az együgyő nyomorult rabszolgákért visszem vásárra a bıröm nap, mint nap… 

A hang elhalkult, erısödı hullámokban tört rá újra, majd ismét elenyészett. Valahonnan zúgás, feszítés 
töltötte be az agyát, majd fullasztó érzés kerítette hatalmába. Egy pillanatra megszédült, zsibbadás futott 
végig az összes érzékszervén, majd az egész hirtelen abbamaradt. A letaglózó gyengeség kiröppent a 
testébıl, ezzel egyidıben megszőnt a ködszerő derengés és élesen kirajzolódtak a körülötte lévı tárgyak.  

Fokozatosan nagyobb sebességre kapcsolt a tudata, lassan visszatért az emlékezete. 
– …azért marha érdekes lenne elgondolni, milyen lett volna ott délen az élet. Már ha oda vetıdünk 

persze. Csak annyi kellett volna, hogy az a barcelonai vitorlás egy-két szélességi fokkal délebbre vigye 
azokat a csipkéket. Kiszállunk, mondjuk Richmond környékén az én Maricámmal és letelepszünk a 
gyapot árnyékában. Jó a szövegem, mi? Biztos lenne már öt-tíz rabszolgám! Andrea Sanchez a 
nagybirtokos! Képzeld Sheridan lehet, hogy egymást lıttük volna Fredriksburgnél! Meséltem, hogy 
akkor még nem voltam a cégnél? Hatalmas szerencsém volt, hogy Allan… 

– Csönd – jajdult fel Phil Sheridan. 
– Mi van? Este nem volt otthon semmi, hogy ilyen bufurc vagy? Bezzeg nálunk! Tudnék mesélni, de 

Maricát is megkérdezheted, bár szégyenlıs a szentem… 
Phil megpróbálta kizárni a szószátyár hangját. Megérkeztem. Ki lehet ez? Meg kell tudnom, pontosan 

hol vagyok, és merre találom a színházat. A kurva életbe, lüktet a fejem, mintha beittam volna! Ha ez 
természetes velejáró, nem lesz nagyon népszerő ez az utazási forma, vagy mindenki egy valag 
gyógyszerrel megy látogatóba az ısökhöz. Még ez a dumagép is észrevette. Beszédbe elegyedem vele és 
ravaszul kikérdezem. 

Körülnézett. Egy gömbfából készült emeletes ház alján álltak a kapualjba húzódva új ismerısével. Az 
utca viszonylag széles volt, mindkét oldalán házak sorakoztak. Nem messze tılük gázlámpa szórta 
fényét az egyre jobban leereszkedı esti szürkületben. Az utca lényegében kihalt volt. 

– Khm… jól emlékszem, ma 14-e van? – Nna, ez aztán ravasz volt bazze! 
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– Igen miért? Mi a rosseb van veled Phil? – a szakállas ismeretlen fürkészın nézett rá és alaposan 
szemügyre vette. 

PHIL! MI AZ HOGY PHIL? Honnan a fészkes fenébıl tudja ez a nevem? Mi van itt? Á nem, ez 
véletlen. Ez csak egy oltári nagy véletlen. Várjunk csak, mintha Sheridant is mondott volna. Vagy nem? 
Nem...em...lék...szem. Nyugalom, semmi pánik szedd össze magad, nyugtatta magát. Nincs idı 
siránkozni. 

– Ööö... már jól, vagyok egy kis szédülés. Hogy hívnak pajtás? – próbálkozott. 
– Ne baromkodj már itt akció közben! Látom rendbe jöttél. Figyelnünk kell, Allan is itt lesz. 
– Allan? Itt? Ne mondd! – kezdte unni ezt a magasröptő beszélgetést. 
– Itt – szögezte le a szakállas. Sanchez, ujjongott fel magában Phil. Ezt mondta, Andrea Sanchez! 
– Allan Pinkerton állítólag minden fontosabb akciónál jelen van – folytatta a spanyol – és ez most 

fontos. 
Philip szerencséjére pontosan tudta ki az az Allan Pinkerton. Allan Pinkerton az egykori vasúti 

detektív, aki az újonnan választott elnököt, Lincolnt átcsempészte az összeesküvı Baltimore-on, s aki a 
háború kitörése után létrehozta az Unió elsı kémszervezetét. Legfıbb megbízása, hogy derítse fel a 
Washingtonban mőködı „titkos áruló szervezeteket”. Még jó, hogy nem felejtettem el.  

Ekkor végignézett magán és nem hitt a szemének. Sötétkék pantallóban és térdig érı fekete kabátban 
volt. Kezén fekete bırkesztyő, fején – hát basszus ilyen nincs, hogy röhögne Mark – fekete köcsögkalap 
széles karimával, amilyenbıl a bővész húzza elı a nyulat. A kezében pedig – te jó ég – egy régimódi 
pisztoly. Andrea szakasztott így nézett ki. 

– Szerencse, hogy mi az északi oldal megfigyelıi vagyunk, ez nyugis helynek tőnik. Bár így a 
fejpénztıl is elesünk – a spanyol hangja szomorkásan csengett. A balhé úgy látszik nem hiányzott neki, 
csak a pénz. 

Philip kezdte kapiskálni a dolgot; belecsöppent Pinkerton kémszervezetének egyik akciójába. Ez eddig 
rendben is volna, de mi ez a ruha rajta, mit keres ı benn a szervezetben, és ami a legérthetetlenebb, 
honnan ismeri ıt Andrea Sanchez, mintha régi cimborák lennének. Na mindegy megkérdezem, merre 
van a Ford színház és lelépek! Alig marad idım figyelmeztetni az elnököt! 

A következı pillanatban elszabadult a pokol. A szemközti házból hangos üvöltés hangzott fel, az ablak 
hatalmas csattanással kitörött. Sheridan nem akart hinni a szemének, mikor meglátta a kirepülı 
áldozatot, egy kb. 20 kg-os faliórát. Phil magában dohogott. Ebbıl is látszik mennyire hitelesek az ıskori 
filmek; ott mindig egy szarrá vert ember zuhan ki az ablakon. És tessék, íme a komor valóság: egy 
mőködı falióra! Az óra ugyanis rövid gurulás és bukdácsolás után a hátára fordult és a kakukk az ég felé 
ugrálva elkezdett veszettül kornyikálni, fokozva az amúgy is tekintélyes hangzavart. Odabenn óriási 
lövöldözés kezdıdött. Az elsı emeleti erkélyre két ember rohant ki. Az egyik visszafordult és befelé 
tüzelt, majd egy bentrıl jövı lövés az erkély korlátjának vágta és nem mozdult többet. A másik 
felkapaszkodott a korlátra és leugrott. A következı lövés milliméterekkel mellette tört darabokra egy 
cserepes virágot. 

– Andrea, Phil kapjátok el, a ti oldalatokon van! – süvöltött egy basszus hang a házból. Ez is ismer, hát 
ez nem igaz! 

– Gyerünk! – rántotta meg a kaját Sanchez és kirohantak a kapualjból. A menekülı meglátta ıket és 
rájuk lıtt. Philip hasra vágta magát, fejét a porba fúrva, ellenben a spanyol egybıl viszonozta a tüzet. Az 
erkélyre kirohant egy hozzájuk hasonló öltözető fickó, és ı is célba vette a menekülıt, akinek a 
kereszttőzben nem volt esélye. Egy másodperc múlva kezeit szétcsapva elvágódott a földön. Sheridan 
feltápászkodott, és Andreához botorkált. Rosszul érezte magát, az események megviselték. Az erkélyen 
álló „szövetséges” hüvelykujját felemelve elégedetten feléjük intett, ezután visszament a házba. 

Szólni akart, de ez nem a fecsegés ideje volt, mivel nagy robajjal épp a bejárati ajtón rontott ki egy 
újabb magas alak. Philnek feltőnt zöld kiskabátja, vállánál sárga szalagocskákkal, valamint piros 
nadrágja lila mintákkal. Nem akart hinni szemének a ruha láttán – mint egy cirkuszi bohóc. Andrea 
felemelte a pisztolyát, célzott. A férfi alakja szinte ráolvadt a célzó tüskére, nem lehetett elvéteni. A 
spanyol habozás nélkül meghúzta a ravaszt. A mellette álló Phil reflexszerően felcsapta a pisztolyt tartó 
kezet. 

Bumm. Bumm. 
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A két lövés az égbe ment. A menekülı egy pillanatra megtorpant és visszanézett. A két férfi meredten 
bámulta a „papagájembert”. Bajuszos, magas férfi volt rövid fekete hajjal. Gyorsan megfordult, majd 
tovább rohant és eltőnt a sarkon. 

– Kösz Phil – törölte meg izzadó homlokát a spanyol, majd fújt egy nagyot. 
Phil értetlenül nézett. Mi van? Nem haragszik, elcsesztem a fejpénzét! Ráadásul fogalmam nincs miért 

tettem. 
– Pfő! Majdnem lelıttem, egy ártatlan embert. Nem gondoltam, hogy erre is laknak mővészek – intett 

fejével Andrea a menekülı után. – Ismerem ıt, nem veszélyes. Nem ıt keressük. 
– Akkor miért menekült? 
– Talán, mert lıttünk rá, nem? 
– Na ja. Ki volt ez? 
– Színész. John Wilkes Booth. 
 
 
 
3. 
 
Mark elégedetten meredt az üresen maradt gépre. Na ez elment. Most már minden a professzoron és a 

számításain múlik. Remélem, nem csak elindítja, de – ahogy múltkor fogalmazott – „le is szállítja a 
delikvenst”. Akárhogy is, az élvezetekrıl ne mondjunk le.  

Leült a nagy képernyı elé és beütötte a hívószámot. Laza testtartást vett fel, eligazított egy szemébe 
hulló tincset és arcára erıltette az ilyen helyzetekben sikeresen alkalmazott álmodozó és ábrándos 
kifejezést. Phil szerint ilyenkor úgy néz ki, mint egy degenerált majom, a lányoknál viszont 
tagadhatatlanul bejött. 

A kép kivilágosodott. Mark idızített, az ég felé fordította tekintetét és egybıl rákezdett. 
– Ki vagyok én, hogy az éjszaka eme bársonyos csillaga bearanyozza magányos, csendes óráimat… 
– Nem tudom fiam, de ha mondod a vezetékneved, kikeressük a Központi Adatbanknál. 
 ÁÁÁÁ…Ki ez az érces hang? Mark visszakapta a tekintetét. Az apja bazmeg! Ekkora égést! 
Már nyúlt a vonalat bontani, de meggondolta: 
– Bo-bocsánat Mr. Randolph. Beszélhetnék Kate-el?  
– Hogy bearanyozza a csendes óráidat, mi? – Miért mindig ilyen idióta alakok hívogatják ezt a lányt? 

– Hívom – tette hozzá enyhe undorral a hangjában, majd eltőnt a képernyırıl. 
– Szia Mark, beszéltél a papával? – Kate élénk és vidám volt. 
– Persze, kicsit diskuráltunk! – Úgy döntött, a lírát késıbbre hagyja. Lehet, hogy nem is lesz rá 

szükség. Múltkor is épp belekezdett volna betanult szövegébe, de már a bársonyos csillagnál lerángatta 
róla az inget és a gatyát az a nagyseggő presszós lány, a csendes órákra pedig már csak az ágy 
nyikorgott folyamatosan. 

– Figyelj Kate, szeretnélek elhívni egy kis utazásra kettesben a Vénusz felé. Úgy alakult, hogy szert 
tettem egy tuti kis hajóra, gondoltam kipróbálhatnánk. Elsı rangú pilóta vagyok, a hajó gyönyörő, 
szakasztott olyan, mint a bátyámé. Engedd meg, hogy a szépséged túlragyogja a hajó tökéletességét – na 
egy kicsi azért nem árthat a mézbıl. 

– Ó Mark miket mondasz – kacagott a lány. Rövid csend. – Köszönöm elfogadom! Mikor mennénk? 
Most! Azonnal! Mire várnánk, ha úgyis oké?  
De persze ezt nem mondhatta. 
– Holnap tízkor érted megyek, jó? 
– Rendben, várlak, most mennem kell! Szia! 
– Szia Kate – bontotta a vonalat. 
– Igeeeeen! – ordított fel magasra ugorva majd lendületbıl örömében ököllel a pultra vágott. 
Ezt nem kellett volna! 
Mély búgó hang indult a hangszóróból, és újfent felderengett a kék fény. 
– A szentségit – ordított fel újra, de most már a kétségbeeséstıl, öklével ugyanis a korábban beállított 

aktiváló tárcsát kapta telibe. 
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Rémülten kapkodva visszaállította az eredeti értéket és verejtékezve várta mi lesz. A folyamat nem 
akart megszakadni! Markra kezdett rátörni a hisztéria, azonban öt másodperc múlva csend lett és a 
kijelzık visszaálltak eredeti állapotukba. Órájára nézett, tíz perc telt el. 

– Istenem, majdnem visszahoztam! 
Nagy marék kukoricát töltött kitátott szájába és eltöprengett. 
 
 
 
4. 
 
Phil rohant. Nem volt éppen egy hosszútávfutó alkat, de most futnia kellett, ha tetszik, ha nem. Lába 

remegett, a válla sajgott, ráadásul alsó tömött foga is elkezdett lüktetni. Andrea azt mondta, a színház a 
lövöldözés helyétıl számított harmadik keresztutcában lesz, de gyakorlat híján már a tizenötödik méter 
után kis híján elhányta magát a hirtelen megterheléstıl. Vagy a második homálytól?! Így nevezte el. 
Homály. Talán a szervezetünk még nincs felkészülve az idıutazásra. Ráadásul ezek a rosszullétek, ilyen 
gyors egymásutánban… inkább keressünk más utazási formát! Na már csak egy sarok. Nem bírom! 

Lihegve megállt és a térdére támaszkodott. Nagyon elcsodálkozott volna, ha tudja, hogy még csak 
húsz másodperce fut. Sejtette, hogy mindegy, már lekéste az elıadást.  

Gondjai voltak események láncolatával is. Annyi maradt meg, amikor szembenézett a gyilkossal. A 
leendı elnökgyilkossal, Booth-al. Minta letaglózták volna. Ekkora ökör is csak én vagyok! Visszajövök, 
hogy megóvjam egy nagy ember életét, erre az elsı adandó alkalommal megmentem a tettest! Ezt Mark 
semmiképp sem tudhatja meg. Lesülne a bır a képemrıl! 

A lövöldözést követıen elvesztett minden kapcsolatot a külvilággal. Andrea aggodalmaskodó 
ábrázatára ébredt, a gázlámpa alatti padon. A spanyol nem akarta elengedni, már orvosért küldött; végre 
találtak józant. A körzet két orvosa együtt ivott be éppen, egyikük születésnapjára. Részegen 
felszívódtak. Szép egy korszak! Itt dögölhetnék meg dühöngött Phil, majd megesküdött, hogy fontos 
dolga után egybıl kórházba megy, így meg tudott szabadulni lelkiismeretes társától, és rohant. Már 
biztos vége az elıadásnak! És az elnöknek is! 

Végre! 
A Ford színház elıtt állt, semmi mozgás. Nézegetett körbe, sehol egy rendır. Ez kicsit furcsa. 
Berontott az ajtón és az üres elıcsarnokba érkezett. Csak egy öreg portás, vagy jegyszedı ült egy kis 

asztalnál a sarokban bóbiskolva. Felriadt, majd meglátva az érkezıt, elmosolyodott. 
– Jó estét Mr. Sheridan. Régen látogatta meg az öreg Jamest. – Phil már meg sem lepıdött. 
– Üdv. James. Megy még az elıadás? 
– Á, már egy órája vége. 
– És? – most, most jön a HÍR. 
– Ha engem kérdez elég unalmas darab, „Az amerikai unokatestvér”. Ne vegyen rá jegyet – riadtan 

körülnézett, elvégre, hogy néz ki, ha az alkalmazott beszéli le a nézıt. 
– Nem történt semmi? 
– Semmi. Illetve Mrs. Graham lényegében leesett a lépcsın – ami nem csoda abban a marha nagy 

szoknyájában – hárman kapták el az alján, és még így is két embert kiterített. Képzelje el, ahogy az a 
nagydarab némb... asszony itt fekszik, alatta a két sovány kísérıje. Az volt ám a látvány! Hi hi hi – 
vihogott rekedten. – A szoknya meg felcsúszott. Brrrrr – rázkódott meg vigyorogva. 

– És az elnök? 
– Elment. Láttam rajta kifele, ı is unta. Rám is kacsintott és így mondta, hogyaszongya: Jó kis darab 

ugye James? Én értettem ám belıle! Látja Mr. Sheridan van már közös titkom az elnökkel. Mindketten 
untuk a darabot, de egyikünk se mondhassa. Pinkerton küldte? 

A váltás gyors volt, de azért kapcsolt. 
– Igen, igen. Körülnéznék ott fent a páholyban. 
– Menjen csak nyugodtan, tudja merre van – intett a jobb oldali lépcsı felé. 
Phil ment. 
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ÉL! Lincoln él! De hogyan? Hamis a történelem? Vagy Booth-t mégis elfogták? Esetleg amikor 
visszafordult, megijedt tılünk és eleve feladta? Nos legyünk tárgyilagosak a harmadik a 
legvalószínőtlenebb. A páholy talán segít valamit, alaposan át kell nézni. 

Felért. A folyosón négy ajtó volt, kettı a jobboldalon, másik kettı baloldalt. Egy takarítónı épp 
felmosott, halkan dudorászva. Az egyik jobboldali ajtó halk nyikorgással kitárult és három-négy baromfi 
óvakodott be rajta.  

Miiii? Tyúkok a színházban? Az emeleti páholyban? Ez a hülye Mark valamit nagyon elkúrt vagy 
megint csak szívat. 

– Jó estét Mr. Sheridan – köszöntötte a lány, köpenye felsı zsebén hímzés: Mary. 
– Jó estét Mary – morgott a bajsza alatt. – Mit keres itt ez a sok tyúk? 
– Begyüttek. – Kösz Mary. Inkább hagyjuk. Látom már jobb nem tudni semmit. 
– Píí píí píí – kezdte a lány visszaterelgetni az ajtón túl a hangosan kotkodáló kétlábúakat. 
Philip Sheridan elıre ment, és a baloldali elsı ajtón benyitott. Eltalálta. Ez volt az elnöki páholy. 
Négy fotel terpeszkedett a tágas helységben és nagyon kényelmesnek néztek ki. Az egyik falon 

egészalakos tükör. Kék bársony szınyeg, nem semmi, álmélkodott Phil. Pazar kilátás nyílt a színpadra. 
Körülnézett, vérnyomot sehol nem látott. De hát miért is látnék, hisz elment. Hát ez nem sok! Beljebb 
lépett, óvatos mozgást észlelt jobb felıl. Elırántotta a pisztolyát, és az ismeretlen emberre fogta, az 
úgyszintén rá. Szótlanul álltak egymással szemben. 

Keze remegni kezdett, elejtette a pisztolyt. Lábai elgyengültek és lerogyott az egyik fotel karfájára. 
Foga akaratlanul összekoccant, vacogó hang jött ki a száján. 

Phil Sheridan egyedül ült a páholyban, bámulta a tükröt és nagyon félt. Az idegen szintén ült és ıt 
bámulta. A tükörbıl néz rám egy idegen! IDEGEN!!! EZ NEM ÉN VAGYOK! HOGY NÉZEK KI? HOL 
AZ ARCOM? KI EZ ITT BAZDMEG!? HOL VAGYOK ÉN, HA NEM ITT VAGYOK? Zavar jelei kezdtek 
mutatkozni rajta. Mark segíts, kérlek! Kérlek! 

Az ırület határán állt, és a mérleg ide-oda billegett. 
Nagy nehezen összeszedte magát és közelebb lépett. A tükörben ı állt semmi kétség, de egy 

ismeretlen arc nézett vissza rá, hasonló testalkatú de határozottan valaki más. Vissza akarok menni! 
Azonnal! Már le kellett telni az órának! Mi jöhet még? 

Egy tyúk jött. Mary félmunkát végzett. 
Lassan, büszkén, hang nélkül belépkedett – mit akar ez itt? Phil megint cidrizni kezdett! A szárnyas a 

szemközti fal mellé vonult, lehajolt és bekapott egy szınyegen heverı gömbszerő kis labdacsot. 
Roppantott egyet és lenyelte. 

Mi volt az? Ismerısnek tőnt! Ismét lehajolt a tyúk és felkapott egy másikat. Phil olyan erısen bámulta, 
hogy könnybe lábadt a szeme. Dühösen megdörgölte. Nem látom jól! Fehérnek tőnt. Nem, az nem lehet. 
Vagy mégis? Nem tudom. Roppantás, nyelés. Késı.  

A tyúk jóllakottan, emelt fıvel kiballagott.  
Mark, Maaark kérlek, vigyél innen!!! 
 
 
 
5. 
 
Phil lebotorkált a lépcsın. Agyát üresnek érezte, kérdéshegyek tornyosultak elıtte és semmire nincs 

válasz. İ csak egy „szimpla idıutazásra” készült, ehelyett belecsöppent egy érthetetlen világba, és már 
azt sem tudta kicsoda is valójában. 

Az elıcsarnok üres volt, James is eltőnt. Most vajon mihez kezdjek? Legjobb lesz, ha leülök valahol 
egy padra az utcán és megvárom a visszautat. Az egy óra már réges-rég letelt, ezek szerint az itteni idı 
jóval lassabban múlik. De mennyivel? A ruhájától is szívesen megszabadult volna már, nagyon 
kényelmetlenül érezte magát benne. És mi van, ha az idı gyorsabban telik? Akkor a második homály lett 
volna a visszaút? Erre gondolni sem akart. 

Elindult a színház kijárata felé. 
– Mr. Sheridan! – Mary hangja érte utol az ajtó elıtt. 
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– Tessék. 
– Jaj várjon, van itt valami a maga számára – lendületesen lefutott a lépcsın. – Mielıtt James elment 

megkért, hogy adjam oda magának, ha indul. 
– Köszönöm. Mi van benne? 
– Nem tudom uram, így adta becsomagolva. 
– No majd megnézem. Viszlát Mary! 
– Hallotta a hírt uram, Booth-t a színészt felakasztották! 
– Hogyaaan? 
– Na nem úgy. Lábánál fogva. Ott lógott Howard a borbély udvarán a nagy fára kötve. Már jobban 

van, de nem emlékszik semmire. Jó estét uram – sarkon fordult és visszaügetett az emeletre. 
Phil egy darabig emésztette a hírt, majd a csomagra pillantott. 
Lapos, könyv alakú rugalmas tárgy volt, helyi újságba csomagolva, és spárgával átkötve. Zsebre vágta 

és kisétált a kapun. Odakinn régen besötétedett, csak a gázlámpák adtak némi világosságot. Távolabbról 
mulatozás hangja szőrıdött hozzá. Mi lenne, ha meginnék ott egy sört, töprengett. Mégis úgy döntött, 
leül a szemközti padra és megvizsgálja James ajándékát. 

Philip kibogozta a spárgát, letépte a győrött csomagolást és megvizsgálta a tartalmát. 
Vékony, rugalmas mőanyaglap volt két részbe hajtva. Amikor kibontotta, magától szétnyílt, a 

hajtogatás pedig nyomtalanul eltőnt. A lap A4-es nagyságú lett, halványsárga alapon apró fekete betőket 
látott. Ez valamilyen újság, esett le neki. Soha sem látott még ilyent. Az egyik rész piros kerettel ki volt 
emelve, olvasni kezdte: 

Bőnözık vagy elmebetegek? – tette fel a kérdést a nagybetős cím. Amelyik sornál tartott, a betők apró 
feketébıl, nagyobb pirosba váltottak, míg olvasta. 

Jelen, 28. századi korunk egyre égetıbb problémájává válik az idıutazások egyik megoldatlan 
kérdése, az utazások alkalmával fellépı alakváltozás, közismertebb nevén a testbitorlás. Errıl kérdeztük 
a téma szakértıjét Dr. Bernard Langot. 

– Doktor Úr mirıl is van szó egyáltalán? 
– Sajnos egyelıre még nagyon keveset tudunk a témával kapcsolatban. Lényegében arról van szó, 

hogy az utazó a korábbi idıpontra történı utazáskor nem a saját alakjában manifesztálódik, hanem 
vizsgálataink szerint valamelyik közelben tartózkodó személy alakjában jelenik meg. Úgy tőnik, az 
eredetinél több individuum nem képezhetı le az adott korra vagy idıre, ezért az érkezı lényegében 
„kiüti a tulajdonost”. Nemre és korra való tekintet nélkül ez bármilyen ember lehet.  

– Lehetnék például kisgyerek vagy csecsemı is? 
– Elméletileg igen, de gyakorlatilag tizenötéves kor alatt még nem sikerült rekonstruálnunk ilyen 

esetet. 
– Ez a testbitorlás minden utazáskor megtörténik? 
– Igen. Az „érkezıt” a környékbeliek többnyire ismerik, mivel életük része és az esetleges 

viselkedésbeli változás nem tőnik fel nekik. Mintha egy kapcsolóval átállítanánk az igénybe vett személy 
énképét a többiek tudatában. Érdekesség még, hogy a gyakorlottabb utazók képesek felismerni a másik 
testbitorlót egy esetleges találkozás alkalmával. Elmondásuk alapján szellemileg érzékelik a 
környezettıl idegen személy auráját. Az újonc utazók viszont erre nem képesek. Valószínőleg a fizikai és 
szellemi élmények tompítják el a felismerést. Negyedik-ötödik alkalommal alakul ki ez a képesség. 

– Akaratlanul is felvetıdik a kérdés: így névtelenül meg lehet-e változtatni a történelmet? 
– Szerintünk nem. Eddig legalábbis a tesztelık nem tapasztaltak változást az idıfolyamban, bár ık 

szigorúan meghatározott programot követnek, ami lényegében kizárja ennek lehetıségét. Valószínőleg 
pont ezért nem mint kívülálló megyünk vissza, hanem mint „ıslakos”, akinek behatároltak a lehetıségei 
és az eszközei. Komolyabb kísérletet ezzel kapcsolatban az Egyetemes Engedély hiányában sajnos nem 
végezhettünk. Ilyent, pedig belátható idın belül valószínőleg nem is fogunk kapni. 

– Mit jelent a „komolyabb kísérlet” kifejezés? 
– Lényegében semmit. Ön is tudja, hogy a Világkormány ebben a kérdésben, teljes mértékben elutasító 

álláspontot képvisel. 
– Nos igen. Mi történik az utazás végeztével? 
– Szerencsére visszatéréskor helyreáll az eredeti állapot. 
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– Akkor mi a gond? 
– A test. Fogalmunk sincs utazás közben mi lesz utazó testével. Eltőnik, és csak akkor jelenik meg, 

mikor az idıgép visszahozza. Vannak hipotézisek, miszerint valamilyen „lélekváróba” kerül a 
dimenziókon – téren és idın – kívül, és csak akkor materializálódik újra, ha visszatért a tulajdonos. 
Újabban vannak, akik ezt megpróbálják kihasználni, és a múltban próbálnak szerencsét, vagy csak 
szórakoznak mások életével. 

– Mint például Milan Miller, Judy Savage és társai. Bőnözıknek tekinti ıket a közjog? 
– Nehéz kérdés. Mint tudjuk az utazások engedélyhez kötöttek. Lényegében Egyetemes Engedély nélkül 

visszaszöknek, ellopják más testét – a környezete nem tud róla – és használják. Ez ma bőncselekmény ám 
elıre megfontolt szándékúnak nem minısíthetı, mivel célszemélyt nem tudnak kiválasztani, csak a 
vakvéletlenen múlik a találat. Illetve nem tudjuk min. Inkább megszállottaknak vagy elmebetegeknek 
tekinthetık… 

A betők olvashatatlanná mosódtak… 
 
 
 
6. 
 
Mark mohón behabzsolta a maradék kukoricát és a holnapi izgalmas nap járt a fejében Kate-el. 

Összeszedte magát majd rövid töprengés után elindult az ajtó felé. 
Hopp! A gép. De hülye vagyok, még elfelejtem. 
Odaballagott, majd nemes egyszerőséggel lehúzta a fıkapcsolót. Maradjon a mi titkunk. A fények 

kialudtak, a készenlét megszőnt, az adatok törlıdtek. Felnézett a „Szigorúan tilos kikapcsolni 
folyamatban lévı pillanatnyi átvitelkor” figyelmeztetı táblára, elmosolyodott és elhagyta a labort. Az 
ajtóból még visszapillantott, a fotelben heverı sárgás-zöld ruhadarabra. Legyintett, nem megyek vissza 
érte. 

Kiért az egyetem aulájába, ahol alaposan szemügyre vette a szobrot. Arcán elégedett mosoly suhant át. 
Készített róla egy gyors fényképet. Letérdelt, elıvett a zsebébıl egy hegyes csavarhúzót és körülnézett. 
Határozott gyors mozdulatokkal lefeszegette a szobor talapzatán lévı aranyozott táblát, ujjával lassan 
végig simította a számokat: 1809-1905. Maradt nála valamennyi idıfólia, becsomagolta és zsebre vágta. 
Felállt, rákacsintott Abraham Lincoln szobrára. 

A következı pillanatban kellemetlen érzés járta át. Pánikba esett, nem volt más választása, gyorsan 
leült Lincoln mellé és kezébe temette arcát. Ez nem lehet! Még van két napom. Judy mi a fenét csináltál? 

Mark két percig mozdulatlanul kuporgott, majd felemelte a fejét és lassan körülnézett. 
– Phil! Itt vagy? 
 
 
 
7. 
 
Phil csak ült némán, a mőanyag lapocska mellette feküdt a padon. Bámult maga elé mereven, percek 

óta nem mozdult. Csak lap alján lévı szöveg, melyet pirossal írtak rá utólag, égette lüktetve az arcát és 
egész lényét. 

„Na ki nyert? Jössz egy százassal! M.” 
Philip Sheridan sírva fakadt. 
 
 
Gyır, 2005-01-10 


