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K omor éveket éltem át, miközben végig tudatában voltam annak, hogy megérdem‑
lem, és annak is, hogy kizárólag mástól várhatom a segítséget. A helyzetfelismerés 
mindenesetre a legenyhébb vigaszt sem nyújtotta, inkább csak vastagította az en‑

gem körülzáró, már amúgy sem éppen törékeny burkot, és még messzebbre bóklászhat‑
tam zaklatott elmém magánlabirintusában.

Egyszemélyes, valójában mozdulatlan bolyongásom díszletéül egykor jóízű nevetéstől 
hangos tóparti házunk szolgált. A csak szeszélyesen kanyargó úton megközelíthető, meg‑
ingathatatlan nyugalmat árasztó lak úgy pihent a tengerszem peremén, mintha legalább‑
is bérelt helye lett volna ott az idők kezdete óta. Az igazság persze jóval unalmasabb en‑
nél, a prospektusokba illő, gesztenyebarna viskó deszkáit még barátainkkal szögeltük ös‑
sze sok‑sok éve, amikor örökifjú feleségemmel úgy döntöttünk, hogy háromtagúra bővült 
családunk valami jobb reményében maga mögött hagyja az élhetetlenné lett nagyvárost.

Keserű remeteéletem idején gyakran felidéztem magamban a gyanútlanul derűs időszak 
számtalan pillanatát, pedig tudtam, hogy hiába : a tükörmerev vízfelszín bámulása köz‑
ben előkotort emlékek vigasztaló nosztalgiázás helyett csak kínzó önvádat hoztak maguk‑
kal. A napról napra fokozódó magányomban feltámadó érzést még jobban mélyítette, 
hogy más elfoglaltság híján éber óráim jó részét ez a fájdalmas helyben járás emésztette fel.

Érintetlenül maradt emlékeim csak nagy ritkán tudták feledtetni a napjaimat uraló mé‑
labút : a párommal közösen tizedjére is felolvasott esti meséket, a kiránduláskor ránk sza‑
kadó zivatart, egyetlen fiunk hősies famászása közben szerzett sérüléseit felidézve kegyet‑
lenül rövid időre bár, de újra átjárt az érzés, amiben nem lehetett többé részem. Az effé‑
le keserédes emléktúra, ha másra nem is, arra mindenképpen jó volt, hogy meggátolt egy 
komolyan fontolgatott, végzetes lépés megtételében.

Alig hiszem, hogy bárkivel is meg tudtam volna osztani őrületes terhemet, de talán va‑
lamelyest segített volna, ha legalább látok a közelemben élő embert. A feleségem kímé‑
letlen, ugyanakkor érthető távozását követően a különféle rágcsálókat és kártevőket leszá‑
mítva semmiféle társaságom nem maradt. Bár a költözésre pont az elviselhetetlenné vált 
nagyvárosi lüktetés sarkallt bennünket, arra azért nem voltunk felkészülve, hogy tényleg 
olyan kies helyen fogunk élni, ahol rajtunk kívül egy árva lélek sincs. Hosszú ideig szo‑
katlan volt ez a háromfős magány, és a kezdeti időkben talán éppen az ösztökélt minket 
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új környezetünk felderítésére, hogy titkon azt reméltük, barátságot köthetünk valamilyen 
rejtélyes erdei remetével.

A fiunkra való tekintettel szűk körre korlátozódó expedíciók nem jártak sikerrel, a re‑
mete pedig végül én magam lettem. Persze minden további nélkül megtehettem volna, 
hogy követem a feleségemet a most már talán oltalmat és felejtést nyújtó betonparkba, 
mégis inkább a megérdemeltnek érzett nehezebb utat választottam.

Biológiai funkcióim ellátására redukált életem emberi kapcsolatok híján egy idő után 
kezdte értelmét veszteni, de egy spontán ötlet kiszakított privát malomkerekemből, és 
egy kora hajnali órán, úti cél vagy bármilyen elképzelés nélkül nekivágtam az erdőnek.

A szuroksötét nappalihoz képest kimondottan világosnak hatott a tóparti környezet, és az 
elhatározáshoz illően találomra kiválasztott útirányt megcélozva kábán baktattam a tenger‑
szem mentén. Az állatfajtákban szegényes rengetegbe érve csípni kezdte a karomat a hű‑
vös hegyi levegő, de eszembe sem jutott visszafordulni, inkább konokul talpaltam előre 
a nedves aljnövényzetben.

A céltalan menetelés során eleinte felbukkant előttem néhány, az erdő ezen részéhez fű‑
ződő idilli emlék, de rögtön el is űztem ezeket : állhatatosságom ezen a hajnalon szívósabb‑
nak bizonyult a káros nosztalgiázásra való hajlamomnál. Lépésről lépésre lázasabb elszánt‑
sággal tapostam a korhadt ágakon, és kerültem ki az utamba eső fatörzseket.

Különös módon minden megtett méter után könnyebbnek éreztem magam, mintha 
a háznak álcázott börtönömtől való távolodással együtt elhagytam volna régóta fojtoga‑
tó emlékeimet is. Ha akkor fel tudtam volna fejteni a hirtelen támadt érzés okát, a követ‑
keztetés levonása után valószínűleg megteszem a kiutat kínáló lépést, de a csökkent teher 
dacára továbbra is áthatolhatatlan fal akadályozta a minden ízében tudatos gondolkodást.

A hamar monotonná váló gyalogtúra során nem csak a tópartot és az emlékeket hagy‑
tam magam mögött, hanem az amúgy sem túl jól működő időérzékemet és tájékozódási 

képességemet is. Megállíthatatlanul vitt előre a lábam, mintha nekem nem is len‑
ne beleszólásom az erdőmélyi kirándulásba, és csak akkor tudtam lassítani 

a tempón, amikor bal kéz felől egy faházra lettem figyelmes.
El is indultam felé, és közben szemrevételeztem az épületet, bár 
nem volt rajta túl sok látnivaló : furcsa módon az emeletes lak 

mintha maga is része lett volna az erdőnek. A se tornác‑
cal, se kéménnyel nem rendelkező kunyhó a külcsíné‑

vel megvalósította a tökéletes rejtőzködést : nem csak 
a házigazda tűnt el a figyelő szemek elől, hanem 

maga az épület is.
Nekem is csak az emeleti ablakban pislá‑

koló fényfolton akadt meg a tekintetem. 
A ház oldalához sétáltam, bár még mi‑

előtt odaértem volna, tudtam, hogy 
nem leszek sokkal okosabb. Mivel 

a  felső szinttől több méter válasz‑
tott el, a göcsörtös deszkákkal bo‑
rított épülethez tapadva is csak 
annyit láttam, amennyi elég 
volt figyelmem felkeltéséhez. 
Kíváncsiságomtól hajtva, szo‑
rosan a fal mentén megkerül‑
tem a remetelakot, hátha va‑
lamelyest közelebb kerülök 
a kérdés megválaszolásához.

Egy zárt bejárati ajtót és 
egy földszinti ablakot talál‑
tam, ahonnan ugyan nem 
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szűrődött ki fény, de nem tudtam megállni, hogy ne lépjek rögtön a porlepte üveghez. 
A túloldali sötétség mélyén csak egy szegényesen berendezett szobát láttam, amelynek bú‑
torzatát egy falhoz tolt ágy meg egy könyvektől roskadozó polc alkotta. A hirtelen rám 
törő csalódottság‑érzéstől vezérelve kis híján hátrálni kezdtem, amikor a másik helyiség‑
be vezető átjáróban egy fekvő alakra lettem figyelmes.

Pontosabban csak két lábat láttam, és akárhogy fészkelődtem, előnytelennek bizonyult 
pozíciómból mindössze ennyire futotta. Álldogáltam egy darabig, nem tudtam eldönte‑
ni, érdemes‑e napkeltéig egy erdőmélyi ház ablaka előtt szobroznom, amikor könnyen le‑
het, hogy a tulajdonos talán csak egy búfelejtő este fáradalmait piheni ki a padlón, miu‑
tán kiderült, hogy az ágy túl messze van.

Makacsságom azonban erősebbnek bizonyult tisztánlátásomnál, mert hamarosan azon 
kaptam magam, hogy az ajtó rozsdás kilincsét szorongatom. Elszánttá tett a kiüresedett 
életembe befurakodó rejtély, mert végig se gondoltam tettem esetleges következményeit. 
Így nyitottam ki és tettem be a földszinti ablaktól jobbra lévő ajtót.

Tágas helyiség fogadott tele könyvekkel és lim‑lomokkal, velem szemben az emeletre 
vezető lépcsővel, a bal hátsó sarokban pedig a rézsútosan elnyúló átjáróval, ami összekö‑
tötte a hálót a nappalival és a másik szobával. A környezet felmérése helyett szememmel 
az imént meglátott testet kerestem, és amint a vaksötétben kivettem a kontúrját, megérez‑
tem, hogy nem volt hiábavaló benyitni ebbe az idegen házba.

Csontsovány idős férfi volt, beteges testén néhány ruhafoszlánnyal, erőtlen kezében az 
utolsó cseppig kiürült borosüveggel. Miután leguggoltam hozzá, a pulzusát kitapogatva 
valamelyest megnyugodva vettem tudomásul, hogy nem késtem el, igazi lelkesedésre még‑
sem volt okom. Ahogy karomba fogtam a testet, amiben körülbelül annyi élet pislákolt, 
amennyi fény a házhoz csábított, elöntött az érzés, hogy túl sokat nem tehetek az aggas‑
tyánért. Felemeltem a tragikusan könnyű öreget, a csupán pár lépésre lévő ágyhoz vittem, 
és visszasiettem hozzá egy pohár vízzel.

Miközben igyekeztem beletölteni a folyadékot, szólongattam, hátha eléri a hangom, 
bármilyen mélyre süllyedt is. Választ persze nem kaptam, épp csak annyit sikerült 
elérnem, hogy befogadja a vizet, és már a második pohárral ültem az ágy szé‑
lére, amikor aggasztó krahácsolásba kezdett. Vér szerencsére nem jött 
fel a torkából, a teste azonban úgy rázkódott, mintha minden gör‑
csös rángás az utolsó lenne.

A napkeltével párhuzamosan hagyta el az öreg szerveze‑
tét az alkohol. Órákig ültem az ágya szélén, néha tar‑
tottam a hátát, máskor hoztam neki egy újabb po‑
hár vizet, és közben egyikünk sem szólalt meg. 
Életre kelhetett a bennem rejtőzködő irgalmas 
szamaritánus, mert a hosszúra nyúlt hajnal 
alatt egyszer sem fordult meg a fejemben, 
mit is keresek itt, egyedül a szerencsét‑
len vénember állapota foglalkoztatott.

Aztán, amikor már jó ideje nem 
rázta a köhögés, és úgy tűnt, sike‑
resen magával ragadja az álom, 
nesztelenül felálltam, és a  felső 
szintre vezető lépcsőhöz sétál‑
tam. A szúrágta feljáró tövében 
már láttam az ismerős fényt, 
és felgyorsult szívdobogással 
siettem fel az emeletre.

Nem tudom, pontosan 
mire számítottam, minden‑
esetre különös látvány fo‑
gadott. A  rendkívül sze‑
gényes földszinttel szem‑
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ben a ház emeletét teljesen 
elfoglaló, képtelenül zsú‑
folt helyiség közepén ta‑
láltam magam. Könyvek‑
nek vagy bútoroknak nyo‑
ma sem volt, az egész szintet 
különféle műszerek, fémtar‑
tályok, kapcsolók, energia‑

források és más, számomra is‑
meretlen rendeltetésű eszkö‑

zök foglalták el. Egy felszerelt‑
nek látszó műhely tárult fel a sze‑

mem előtt, és a hegyi erdő közepén 
elhelyezkedő, pár tíz négyzetméter 

alapterületű birodalomban úgy érez‑
tem magam, mint egy más világba té‑

vedt utazó. Hosszas vizsgálódás után egy 
hatalmas kijelzőben felfedeztem ugyan a kí‑

váncsiságomat felpiszkáló fényforrást, de így 
a korábbi rejtély csak átadta a helyét egy jóval 

méretesebbnek.
Mielőtt azonban érdemben el tudtam volna gon‑

dolkodni azon, hogy milyen titokzatos kísérlet helyszí‑
nére tévedtem, a földszintről érkező hang hallatán letámo‑

lyogtam a  lépcsőn. Az öreg a hálószobafal felé fordulva rázkó‑
dott, de mint arra pillanatok alatt rájöttem, nem a testi kíntól, ha‑

nem a sírástól. Először nem akartam az ágyra ülni, de aztán úgy láttam, 
nem ronthatok az állapotán, és némán helyet foglaltam mellette.

Artikuláltnak nem nevezhető nyöszörgéséből eleinte semmit sem tudtam kihámoz‑
ni, a fokozatosan tisztuló hangáradatról azonban rövid idő múlva levált egy‑két szó. Soká‑
ig olyan zavarosan beszélt, mint az a fura favágó, akivel egyszer egy kocsmában találkoz‑
tam. Az öreg agóniájában a „gyenge” és a „gyáva” szavakat hajtogatta, de szövegkörnye‑
zet híján nem tudtam velük mit kezdeni. Ahogy vánszorogtak a percek, és talán az órák, 
úgy vált egyre érthetőbbé a sirám, de hiába kérdezősködtem, mintha ott se lettem volna. 
Hosszú idő telt el így : az aggastyán félig öntudatlan állapotban szőtte a monológját, mi‑
közben újdonsült gondozója kitartóan hallgatta, hátha egyszer választ kaphat a kérdéseire.

Fogalmam sincs, végül is hány órát töltöttem el így a társaságában, amikor azonban 
jelenlétem egyszer csak tudatosult a remetében, és elkezdte a szemembe mondani zava‑
ros és hihetetlen történetét, teljesen megfeledkeztem arról, hogyan és mikor kerültem ide. 
Nem tudtam lerázni magamról lázas tekintetét, ahogy racionális énem sem volt képes tel‑
jesen elhárítani magától a szavahihetően előadott, de merő fikciónak tetsző elbeszélést.

Az öreg férfi, állítása szerint, az elmúlt éveket nagyrészt az időutazás megvalósításának szen‑
telte. Egykor tiszteletnek örvendő fizikaprofesszor volt, a leginkább diákjai és közeli isme‑
rősei körében élvezett népszerűség azonban soha nem elégítette ki annyira, hogy nyugdí‑
jas éveit önfeledten pipázgató, visszavonult tanárként töltse a szellemi teljesítményéről ta‑
núskodó emlékei társaságában. Túlságosan is élénken dolgozott benne az a fajta gyerekkor‑
ból örökölt romantikus lelkesedés, ami a fantasztikus történetek által lázba hozott, felnő‑
ni soha nem akaró emberek sajátja, így hosszas mérlegelés után egyszer úgy döntött, hátat 
fordít addigi életének, hogy végre megvalósítsa egy kamaszkori álmát.

A tudósokra jellemző elhivatottságra és talán enyhe megszállottságra volt szükség ahhoz, 
hogy valóban eljusson a kitűzött célig, mert a vártnál jóval lassabban haladt, és önként 
vállalt magányában senkihez sem fordult segítségért. A műhelyben zajló munkát mind‑
össze az erdő alkalmankénti elhagyása szakította meg. A komótos tempó nem kedvetle‑
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nítette el a professzort, és állítása szerint az utazást lehetővé tevő szerkezet megépítésének 
szentelt évek végül is sikerhez vezettek.

Az utolsó hónapokban már valódi megszállottsággal épített gépezet elkészültét azon‑
ban tragikus felismerés kísérte, a tudós ugyanis a tesztutazás előtt egy addig érthetetlen 
módon elhanyagolt szempont vizsgálatába kezdett, ami rövid úton a megsemmisüléssel 
határos kudarcélményhez vezette. Gyermekkori fantáziája a nagy hévvel olvasott történe‑
teknek hála korlátlan hatalmat társított az időutazáshoz, és még az élete során formáló‑
dó, a legnaivabb képzetekkel könnyedén leszámoló tudós‑gondolkodás sem ölt ki belőle 
minden romantikus elképzelést. A szerkezet megépítése után, az igazi kísérletek megkez‑
dése előtt a professzor ráeszmélt, hogy az időutazás egyszeri, megismételhetetlen és bizo‑
nyos értelemben halálos.

Agg elbeszélőm szerint a múlt egy adott pontjára érkező utazó saját életének akár egé‑
szen kis mértékű megváltoztatásával visszafordíthatatlan folyamatot indít el, a módosítás‑
tól számított jövő újraírását, amiben a kalandornak már nincs helye. A beavatkozás kö‑
vetkeztében nem alternatív időpálya jön létre, az utazó által megélt jövőből mindössze az 
ő tudatában létező emlék marad, ő maga pedig, miután a változtatás okozta hullám el‑
mossa a régi jövőt, teljes valójában megsemmisül. Az akár egészen új mederbe terelt éle‑
tének természetesen ő lesz a letéteményese és adott esetben boldog alanya, csak éppen az 
az énje, amely a másik, valójában meg sem valósult jövőről mit sem tud.

Az elborzasztó felismerés nem csak a tudós gyermekkori ábrándját semmisítette meg, 
hanem a helyzet kegyetlen iróniája olyan állapotba taszította, amiben hajnali érkezésem 
idején találtam. Nevetséges és egyúttal szánalmas emberként tekintett magára, aki gyenge‑
ségből és gyávaságból nem volt képes élni a varázslatos lehetőséggel, amit az odaadó mun‑
kával épített gépezet kínált számára. Maga sem tudta, mióta kínlódott már magányos al‑
koholmámorában, mint ahogyan kiutat sem látott a helyzetéből : szemében ugyanis az el‑
múlt évek munkája ostoba pazarlás volt, az időutazás pedig öngyilkosság.

Az általam eleinte hagymázas kitalációnak tartott történet az öreg fájdalmasan őszinte el‑
beszélésének köszönhetően képes volt leszámolni sziklaszilárdnak hitt szkepticizmusom‑
mal. Ahogy végigmértem az aszott testet, és belenéztem a mérhetetlen csalódottságról árul‑
kodó szempárba, nem tudtam cinikus hitetlenkedéssel a képzelet szüleményének titulál‑
ni a hosszadalmas beszámolót.

Mindenesetre, amint a tudós a beszédtől kimerülten elbóbiskolt, és magamra marad‑
tam az elhangzottakkal, hamar tudatosult bennem, hogy csak egyetlen módon bizonyo‑
sodhatok meg az imént hallottak igazságtartalmáról.

A később kijózanodott és kitartó munkával emberi állapotba hozott öreget természetesen 
nem volt egyszerű meggyőzni arról, hogy fogadja el a javaslatomat, de miután megosztot‑
tam vele a saját történetemet, elszántságomat látva végül belegyezett, hogy én legyek az el‑
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ső és utolsó ember, aki kipróbálja ördögi masináját. Az erdő tragikus sorsú remetéje, né‑
hány nappal megismerkedésünket követően, gyilkos‑csodatevő gépezetével lehetővé tette 
számomra, hogy visszautazzak az időben három évet, két hónapot és tíz napot.

Elbeszélhetetlen élmény volt fejben újra átélni azt a hajnalt, amikor még szendergő fele‑
ségem vállát megcsókolva hangtalanul kikeltem az ágyból, némán átsétáltam ellenőrizni 
a szomszéd szobában szuszogó hősünket, a frissítő zuhany után belebújtam kényelmes őszi 
ruháim egyikébe, a bevásárlólista tételeit mormolva leballagtam a  lépcsőn szűkös gará‑
zsunkba, szebb napokat látott kocsinkkal kigurultam a kellemesen hűs levegőbe, a kony‑
haasztalon felejtett pénztárcám miatt visszatolattam a felhajtón, és elgázoltam az emelet‑
ről időközben lesétált kisfiamat.

Alig tudtam uralkodni a reszketésemen, amikor a végzetes hajnali pillanat előtt néhány 
órával benyitottam a hálószobánkba, és megnéztem, milyen békésen alszom feleségem öle‑
lésében, amikor három év, két hónap és tíz nap óta először láttam életben egyetlen gyer‑
mekünket, és amikor a garázsba lesétálva leengedtem az autó hátsó kerekeit.

Nem szűnő remegéssel visszaosontam kisfiunk szobájába, majd leültem az ágya szélé‑
re, és órákon át csak néztem, ahogyan emelkedik és süllyed a mellkasa. A napkelte jötté‑
re még egyszer, utoljára végigsimítottam a homlokán, kisétáltam a ház oldalához, és kis 
idő múlva a garázsablakon keresztül végignéztem, ahogy a slusszkulccsal babrálva megér‑
kezem, indítok, pár másodperccel később kiszállok az autóból, és értetlenül vizsgálni kez‑
dem a lapos hátsó kerekeket, majd az éppen megérkező fiamnak elmesélem a rejtélyes éj‑
szakai eseményt, és egymásra meredve kuncogni kezdünk.

Ezután felmásztam ritkán látogatott padlásunkra, kerestem néhány papírlapot meg egy 
tollat, majd belevágtam.

Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy számodra a fenti történet nem több merő fikció‑
nál, ahogy azzal is, hogy velem együtt talán ez a pár lap is megsemmisül, és tényleg sem‑
mit sem hagyok magam után ebben a világban. Mindazonáltal igyekeztem a tőlem telhe‑
tő legválasztékosabb stílusban előadni mindazt, ami velem történt, és ha kételkedsz is az 
elbeszélés igazságtartalmában, tekints rá puszta kitalációként, és házalj vele folyóiratok‑
nál, pályázatokon, vagy ahol éppen tudsz.

Én egyedül abban bízom, hogy ha boldog életed lesz, nem felejted el, hogy tényleg ma‑
gadnak köszönhetsz mindent.   

Roboz Gábor (Budapest, 1985): 2011-ben végzett az ELTE angol – filmelmélet és filmtörténet szakán. 
Filmes tárgyú szakfordításai a Metropolis és az enigma folyóiratban jelentek meg, kritikái és tanulmányai 
a Filmvilágban, a Prizmában és a Prizma Online-on. Novella- és regényfordításait az Agave Könyvek, 
a Cartaphilus, a Gabo és a Kalligram folyóirat közölte. A Gabo kiadó szerkesztője.


