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Találkozunk a múltban! 

 

MA 

A klinika előtti gyep rendezett volt, frissen nyírt fű illata töltötte meg a levegőt. A nap sütött ugyan, de 
az évnek ebben a szakaszában még nem volt ereje. A hatvanadik szélességi kör közelében meg kell 
becsülni a tavaszi napsütést. Egy fiatal pár állt a bejárathoz vezető út elején, a férfi zsebre tett kézzel 
nézte a többi embert. Volt fehér köpenyes orvos, babakocsit toló kismama, aggódó arcú tinédzser. 
Mindenkinek saját története van, valakié vígjátékba illő, másoké tragikomikus. Happy end itt, sírás ott. 
A horror történetek pedig a falak között maradnak. Mellette a felesége egész más gondolatokkal küzdött, 
szomorú volt, de nem kétségbeesett. Az életnek vannak nehéz pillanatai, és nem ez az első. Minden 
bizonnyal nem is az utolsó.  

 

KÉT HÉTTEL EZELŐTT 

- Kedves uram! Üdvözlöm. A nevem Veera. Azért hívom, mert elküldte jelentkezését a 
mérnökasszisztensi álláshirdetésünkre. Mint ön is tudja, nagy a túljelentkezés, csak erre az egy 
állásra húsz feletti pályázat érkezett be. Sajnálattal tájékoztatom, hogy nem került be az utolsó 
kiválasztási fordulóba, így a személyes elbeszélgetésre nem kerül sor. Remélem, legközelebb 
több sikerrel jár, kérem, fontolja meg, hogy a jövőben is jelentkezzen hozzánk. Viszonthallásra! 

 

MA 

- Menjünk be, szívem, essünk túl rajta! – fordult az asszony a férjéhez. Elhúzta a száját, de szeme 
kedvesen csillogott.  

- Igen, egyszerűbb nem lesz, ha itt ácsorgunk. – próbált enyhíteni a helyzet nehézségén a férfi, 
amikor a nő belekarolt. – Eljön még a mi időnk! 

Elindultak lassan a lépcsők felé, ahol egy sírdogáló középkorú asszony jött lefelé, zsebkendőjét 
szorongatva. Utána fordultak és összenéztek. Mindketten tudni vélték, mi történhetett odabent egy 
negyvenesnek kinéző nővel, ha ilyen állapotban jön ki.  

Az előcsarnok makulátlanul tiszta volt, az információs pultban villogó mosolyú szőkeség pislogott.  

- Üdvözlöm önöket, segíthetek? Időpontra jöttek?  

- Igen, öööö, doktor Virtanen vár minket. Kissé korán vagyunk, de ide értünk és nem akartunk 
kint várni. 

- Persze, semmi gond, 3. emelet lesz, ott a lift. A név ki lesz írva, a váróban leülhetnek, van víz, 
tea, helyezzék magukat kényelembe! 

Mindketten bólintottak és a liftek felé fordultak. A recepciós máris a következő érkezőkkel foglalkozott. 
A lift előtt egy fiatal kismama állt, hatalmas pocakkal. Csapzott haját lófarokba kötötte, fáradtan 



mosolygott. Nagyon közel lehetett már a szülés. Előre engedték, ahogy a liftajtó kinyílt és mindhárman 
beszálltak. 

- Hányadik emelet? – kérdezte a férfi udvariasan. 

- Ötödik, a szülészeti előkészítő – felelte a kismama, és fújt egyet.  

Felvillant a hármas és az ötös gomb, ahogy a liftajtó becsukódott.  

 

MÚLT HÉTEN 

- Jó reggelt Aarne! Én vagyok, igen, ígértem, hogy visszahívom, mihelyst megtudom a 
részleteket. A ház, amit néztünk együtt, nos, szuper és megfelelő méretű, elhelyezkedésű, de 
sajnos nem fog összejönni… tudja, ez pusztán pénzügyi kérdés, és hát, nem tudjuk megengedni 
magunknak. Tudom a számát, el van mentve, hívom, ha bármi változás lenne. Köszönöm, 
visszhall. 

 

MA 

A harmadikon csend honolt. A liftből kiszállva egy tábla mutatta a falon, melyik orvosi rendelő melyik 
irányban található. Jobbra fordultak, és követték a nyilat, amely egy füstüveg ajtóhoz vezetett. A férfi 
óvatosan benyitott, majd kitárta az ajtót. A rendelőben néhány fotel és kanapé volt, dohányzóasztal, 
polcok magazinokkal. Víz és teafőző a sarokban. Éppen egy másik pár sürgölődött ott, a férfi vizet töltött 
a nőnek. Felpillantottak és mosolyogva bólintottak köszönésképpen.  

Az orvosi vizsgáló ajtaja csukva volt, de halk beszélgetés zaja szűrődött ki. Nevetés. Helyet foglaltak a 
kanapén az ajtó mellett. A nő a falon lévő képeket vizsgálgatta, terhességi vitamin és őssejt-kutatás 
reklámja. Szexuális felvilágosító táblák. Férje egy magazin után nyúlt, amin kisportolt testű nők és 
férfiak virítottak. Unottan lapozgatta.  

- Kérsz vizet? – kérdezte a feleségét, de az megrázta a fejét. – Pótcselekvésnek jó lesz! – jegyezte 
meg a férfi és felállt.  

Ahogy kinézett az ablakon a palackkal a kezében, a távolban a kikötő felett már felhők gyülekeztek. 
Mindjárt vége lesz a napsütésnek, és pont így is érezte magát.  

A váróterem ajtaja ismét kinyílt, egy fiatal lány jött be. Köszönt, és az egyik fotelba zuttyant, majd azzal 
a lendülettel a telefonját kezdte nyomkodni. Nem sokkal később az orvos is kinyitotta az ajtót, kiengedte 
a benti nőt, aki vidáman távozott.  

- Jöhet a következő! – rikkantotta az orvos, ahogy visszafordul a rendelőbe. A másik pár 
feltápászkodott, és bementek.    

A lány felnézett a telefonjából.  

- Elment a wifi – mondta inkább magának, mint a többieknek. A lámpa pislákolt egyet, mintha 
egy pillanatra elment volna az áram. Csippanás is hallatszott, valami számítógép újraindult, a 
folyóson valaki halkan káromkodott.  

 

TEGNAPELŐTT 



- Szia, szívem, azért hívlak, mert holnaputánra sikerült időpontot kérnem az orvosnál. Valami 
doktor Virtanen, de végül is mindegy. Én tudom úgy intézni a napom, hogy elkísérjelek, és 
akkor ott meg tudjuk beszélni. Aarnét is hívom majd előtte.  

 

MA 

Az utazó belépett az épületbe. A recepciós pultban ülő szőke nő felvillantotta a mosolyát, de mire 
megszólalt volna, a férfi már tovább is fordította a tekintetét. A liftek felé vette az irányt, de aztán a 
mellette lévő lépcsőkre fordult, és határozott léptekkel felfelé indult. Három emelet nem olyan sok.  

Felérve a harmadikra, megvizsgálta a táblát és jobbra indult a folyosón. Remélte, hogy nem késett el, az 
ő feladatához elengedhetetlen a pontosság. Gyorsan kell végeznie, minél kevesebb időt itt tölteni. A 
protokoll szigorú, a szabályok alól nincs kivétel. Még neki sem.   

Egy pillanatra megállt az ajtó előtt, majd belépett. Egy lány a fotelben ült és valamit a kezében tartott, 
amin olvasott. A kanapén ült a fiatal pár, akikhez jött. Tudta, hogy tanácsadáson vesznek részt, amelyben 
az abortusz lehetőségét kívánták megtárgyalni az orvossal. Éppen a brosúrákat lapozgatták, a nő egy 
kérdőívet töltögetett. Az ok prózai: nem tudják vállalni az anyagi terheket, a terhesség megszakításához 
pedig hamarosan döntést kell hozni. 

Az utazó átlagos, szőke hajú fickó volt, ami itt Finnországban nem túl meglepő. Haja rövidre nyírva, 
ruhája inkább egy kezeslábasra emlékeztetett. A jövőből jött és idegenül mozgott ebben a korban. Talán 
pont ezért tűnhetett kissé bolondnak, és hát ugye, egy kórházban ez sem lenne túl meglepő. 

- Jó napot, szeretnék beszélni magukkal! – köszönt rá az üldögélő fiatalkora. Nem tudta, milyen 
udvariassági formulákkal kell manapság beszélgetést kezdeményezni. Különösen ilyen kényes 
és valószerűtlen témában.   

- Igen? – kérdezett vissza gyanakodóan a nő. Felnézett a papírjaiból, amelyen személyes adatait 
kezdte éppen felsorolni. A férfi is becsukta az újságot a kezében, ő is ránézett.  

- Azért vagyok itt, hogy lebeszéljem önöket a terhesség megszakításáról. A jövőből érkeztem és 
az a feladatom, hogy biztosítsam az önök utódlását.  

Rá sem hederített a másik lányra, aki eközben valamit a fülébe dugott, és látni valóan nem is hallotta a 
beszélgetést. Ez volt mindig a legnehezebb rész, hiszen alapvető fontosságú volt előre eldönteni, a 
célszemélynek elmondja-e honnan jött. Most muszáj volt, és nem tudta, milyen reakciót fog kiváltani.  

- Utódlás? – mosolyodott el a férfi, látszott rajta, mindjárt nevetni fog. - Furcsa kifejezés, biztos 
azért van, mert a jövőben másképp beszélnek, igaz?  

Ekkor már a nő is nehezen tartotta vissza a nevetést. Megfogta a férje kezét, mintha azt üzenné, hagyja 
rá a dolgot erre a bolondra. A férj azonban fellelkesült, és úgy nézett ki, belemegy a játékba. 

- Elnézést kérek – mondta rezzenéstelen arccal az utazó. 

- És mi történt a jövőben, életre kelt a Skynet? – kérdezte az apajelölt szándékos gúnnyal. 
Nagyra nyitotta a szemét, tettetett meglepődéssel.  

- Nem tudom mi az a Skynet. 
- Tudja… John Connor, Schwarzenegger, Skynet, az ítélet napja, atomháború… 

Olyan képet vágott hozzá, mintha őszintén felháborodna, hogy a másik nem érti, miről beszél.  



 
- Ilyesmi nem történik a jövőben. 
- Akkor nem kell csatáznia a fiamnak robotokkal, és nem lesz atomháború a gépek 

lázadásakor?  - Ezt megint olyan arccal kérdezte vissza az ifjú apa, hogy az utazó 
komolyan vette a kérdést. 

- Nem. 
 
A feleségére nézett, talán bíztatást várt, hogy folytassa-e, vagy küldje el melegebb 
éghajlatra. Úgy döntött, ad még egy esélyt a sztorinak, felsóhajtott, de most a nő 
szólalt meg úgy, mint aki egy fogyatékoshoz beszél. 
 

- Most komolyan… Ez egy film a nyolcvanas évekből, amelyben jövőutazók harcolnak 
egy fiú megszületéséért és életben maradásáért – oktatta ki a nő, aki eddigre teljesen 
biztos volt abban, hogy az ismeretlen férfi a pszichiátriáról jött. Vagy oda készül. 
 

- Nem, asszonyom, nem ismerem a filmet. A régi filmek elvesztek, de annak egészen 
más oka volt, és az nem túl szép történet. Hamarosan úgyis megtudják. Annyit tudok, 
hogy anyagi okai vannak annak, amiért most itt ülnek. Kicsi a mostani ház, nem 
sikerült az állásinterjú múlt héten, és nem látják biztosítva a jövőt. 

 
 
TEGNAP 
 
- Aarne hívott, hogy lemondtad a ház megnézését és a találkozót. Jól tetted, nem baj, 

lesz másik lehetőség. Addig is… marad ez a mostani. Kicsi, de a mienk, és elférünk 
ketten. Ha lesz nagyobb, akkor lesz több szoba és hely, tudod… szóval csak meg 
akartalak nyugtatni, hogy semmi baj.   

 
MA 
 
A férfi és a nő összenézett. Lehet, hogy a fickó bolond, de ilyen információkat legfeljebb 
az orvosi bizalmas adatokból szerezhetett meg. Vagy onnan se. Már éppen megszólaltak 
volna, amikor az utazó átnyújtott a férfinek valamit. 
- Ebben a borítékban van a megoldás a problémájukra. Kérem, fogadják el, és gondolják 

át a döntésüket. Ebből az összegből meg tudják venni a nagyobb házat, ahol több 
gyermek is elfér. Az iskoláztatásukra külön bankszámlán letétbe helyezett pénz 
található. Nekem most mennem kell. – Egy borítékot dobott a kanapéra, és ugyanazzal 
a lendülettel szó nélkül kiviharzott a szobából.  

 
A férfi döbbenten nézett utána. A nő kinyitotta a borítékot, amiben bankszámlaszerződések, 
bankkártyák és egy csekk volt. A lámpa megint hunyorgott, a számítógép újraindult a 
sarokban. A lány a fotelben mormolt valamit a wifiről. Az idegent soha többé nem látták. 
 
 



 
 

 
A JÖVŐBEN 
 
A díszterem tele volt. A digitális sajtó és hírcsatornák streaming szolgáltatói egymást taposták 
a jobb helyekért. Ritkán fordul elő, hogy a díjazottak nem szakmai, hanem nyilvános, 
közérthető módon tartanak előadást. Tekintettel az ügy kiemelt jelentőségére, most kivételt 
tettek. Mindig kiemelkedő tudományos eredmények azok, amelyeket elismernek, de az 
emberiség sorsfordító eseményei közé bekerülni még így is különleges.  
A színpadra egy öltönyös, idős úr érkezett. Mikrofonja nem volt, hangja mégis betöltötte a 
termet. Megvárta, amíg elcsendesedik a nézőtér, és mosolyra húzta a száját. 
 

- Hölgyeim és uraim! Üdvözlöm önöket az idei Nobel-díj kiosztó ünnepség nyilvános 
előadásain! Az idei nyertesek közül elsőként az orvosbiológia területén elért közös 
kutatásukról és azok eredményeikről tart előadást a finn kutatópáros: Jukka és Jutta 
Armienniemmi. A díjazottak előadásának címe „Forradalmi energiaellátási 
megoldások és élettani hatásmechanizmusok az időutazás megvalósítása során”. Az 
előadó Jutta Armienniemmi. Bátyja még az időfodrozódás utóhatásai miatt nem 
jöhetett ki a karanténból, de higgyék el, halaszthatatlan utazást kellett tennie. 
Mindenkinek üdvözletét küldi és reméli, hamarosan ismét munkába állhat. Kérem, 
fogadják nagy tapssal…  
 
 

MA 
 

-  Aarne? Jaj, de jó, hogy elértem! Nemrég beszéltünk ugye, és, mondja, meg van még a 
ház? Tudnánk találkozni a héten? Fontos lenne. Kérem, addig ne ajánlja fel másnak, 
amíg nem tárgyaltunk újra, rendben? 

 

A KÖZELJÖVŐBEN 

- Gratulálok, kismama! – mosolygott a nővér, amikor egyszerre két karján egyensúlyozta a két 
csapzott kis szőke babát. Mindketten egészségesek, a fiú az idősebb, pontosan 4 perccel. – 
tette hozzá tudálékosan.  

Fontoskodó arcot vágott, majd ügyesen az anya mellé fektette mindkettőt. Egyet balra, egyet jobbra. 
Az apa könnyes szemmel közelebb húzódott az ágy széléhez. Kitörölte felesége homlokából az izzadt 
hajtincseket. Borzasztóan festettek mindhárman, de neki így is ők voltak a legszebbek. Halk 
gőgicsélés hallatszott jobbról, szuszogás balról. A nővér közben elrendezte az ágyat, és odakészített a 
kis asztalra mindent, ami kellhet. Barátságosan megsimogatta az anya vállát, és ellenőrizte, minden 
rendben van-e a pólyákkal. Kifelé indult, de közben még hátrafordult, kezében mindenféle kidobnivaló 
holmival. 

- Nevet adtak már nekik? Ikreknek gyakran adnak hasonló neveket. – nézett kérdőn az ifjú 
apukára. 



A szülők egymásra néztek, és sokatmondóan mosolyogtak.  

- Természetesen, mi is erre gondoltunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A nő nagyon ritkán szólalt meg, ám a férfi megtanulta értékelni azt a keveset, amit mondott, s a nő 
átölelte, minden alkalommal. És hallgatta.” 

William Gibson – Számláló Nullára 


