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Prológus 

Az ember bele se gondol, hogy egész életének lefolyását apró esemé-

nyek láncolata határozza meg. Nem kívánok a pillangó szárnyáról, meg 

viharról szóló közhelyekkel élni. Úgy gondolom, ezek nélkül is kiválóan 

megérti az olvasó a mondanivalómat. A hangsúly a fokozatosságon van. 

Nos, így van ez. Éljük napjainkat, egyiket a másik után, így masírozunk 

a végállomás felé, melyet olyan ijesztő névvel illetünk, hogy Halál. De 

talán nem is a nevétől olyan ijesztő, hanem attól, amit takar. Magától az 

elmúlás gondolatától, na, meg az ismeretlen mivoltától, melytől termé-

szetünknél fogva rettegünk. De akkor mi van azzal az elmélettel, misze-

rint a dolgokat elnevezésük teszi azzá, amik? Például, – ezt egy humo-

ristától hallottam – az ülőgarnitúra. Lényegében az is csak egy kanapé 

meg két fotel. Igen, természetesen többféle is létezik, de ne menjünk 

bele lakberendezési disputába. A lényeg az, hogy a halál – a természetes 

halál – sem úgy következik be, mintha életünk fonalát egyszer csak 

elvágnák egy láthatatlan ollóval, bármennyire is így hisszük. Az élet-

funkciók fokozatosan állnak le. Elsőként testünk motorja végzi el utolsó 

összehúzódását, majd elveszítjük látásunkat, – talán azért, hogy ne 

tudjunk a Kaszás arcába nézni? – végül a világ zajai szűnnek meg, és 

ebből a mozdulatlan sötét csendből lépünk át az öröklétbe, vagy tudom 

is én, hová. Azonban egyelőre foglalkozzunk az élettel. Mégpedig törté-

netünk szereplőinek életével, melyet annak a bizonyos napnak esemé-

nyei gyökeresen megváltoztattak. 
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Első fejezet 

Kezdeti nehézségek 

1 

Otherville önmagában nem különösebben érdekes város. Nem rendez-

nek itt rangos sporteseményeket, nem lakják hírességek, és nem ren-

delkezik olyan nevezetességekkel, melyek egy arra járó turista érdeklő-

dését felkelthetnék. Csak egy csendes kis település a maga egyszerű 

bájával. 

Valahol Old Gravel és Scaffold között félúton, a 47-es főút széles asz-

faltsávjáról lekanyarodva, egy keskeny bekötőútra érkezünk, melyet két 

oldalról öreg, sárguló lombú fák öveznek. Innen már láthatjuk a város 

nagyobb épületeit és a templom tornyát, melynek fényes bádogkupolája 

egyenesen a szemünkbe veri vissza a felkelő nap első, aranyszínű suga-

rait. Ezért nem láthatjuk a tornyon lévő órát, ami most pontosan hét 

órát mutat. Továbbhaladva lassan körvonalazódni kezdenek a lakóhá-

zak sátortetői változatos színeikkel, néhány kéményből álmosan száll 

fel a füst, csípős szagával idézve a közelgő tél hangulatát. Körülöttünk, 

a megsárgult füvön fehér réteg terül el. De nem hó az, még nem, csak 

dér. November közepe van. Megpillantunk egy fehérre festett alumíni-

umtáblát az út mellett, ami egy ívesre hajtott fémkeretben lóg két vé-

kony láncra felfüggesztve. Díszes, fekete betűkkel ez áll rajta: Üdvözöl-

jük Otherville-ben! A bekötőút átadja helyét a város ipartelepének és 
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csendesen búcsút int nekünk, ahogy magunk mögött hagyjuk a puszta-

ságot. Jobb oldalról egy robosztus, könnyűszerkezetes épület fogad 

minket, a Smith és Fia Vegyipari Áruház raktárépülete. Mellette egy 

elektronikai készülékeket összeszerelő üzem, vele szemben, az út túlol-

dalán, három sor betongarázs áll, minden sorban hat darab. Fehérre 

meszelt falaik az évek során meglehetősen elkoszolódtak. Széles, dupla 

fémajtajukat különböző színű zománcfesték fedi a haragoszöldtől a 

szürkén át a feketéig. Épp amelyik előtt állunk, hölgyeim és uraim, az 

otherville-i srácokból verbuválódott Feretory zenekar próbaterme. Most 

nem hallani őket, mert hétköznap reggel lévén becsületes diákok mód-

jára iskolába készülődnek. Holmijaik viszont itt vannak a vasajtók mö-

gött, lakatra zárva. Egy komplett dobfelszerelés temérdek cintányérral 

és egy duplázó lábgéppel. Már csak ez a szett több ezer dollárt kóstál, 

amire a zenekar géppuskalábú dobosa, Zack Evans évekig spórolt a zseb-

pénzéből. Aztán egy 300 wattos basszuskombó Brian Warren, a basz-

szusgitáros szeme fénye anyuci és apuci vastag pénztárcájának jóvoltá-

ból. Mr. és Mrs. Warren jól menő ügyvédi irodát működtet Otherville-

ben, úgyhogy van mit a tejbe aprítani. A két gitáros, Paul és Peter Thorn 

két teljesen egyforma gitáresősítővel rendelkezik. Ezek egyenként 150 

Wattal képesek dübörögni, de most itt pihennek néhány napot, mialatt 

vékony porréteg rakódik érdes, fekete műanyag borításukra. Valljuk be, 

igen nagy bátorságra vall ekkora értékű cuccot egy városszéli garázsban 

tartani egy kétdolláros lakattal lezárva. Na, de hát a mi srácaink bátrak, 

és egyébként sem jellemző a betörés ezen a környéken. A rock and roll-

nak egyelőre csak hétvégén akad alkalmuk hódolni. Addig is hétköznap, 

tanulás után – vagy ahelyett – hangszereiken gyakorolják az új számo-

kat, és aztán szombatonként reggeltől estig tépik a húrokat; az énekes, 

Michael Norton pedig rekedt hangon köszöni meg otthon a vacsorát, 

mert a hangszálai úgy kifáradnak a trash metal szövegek egész napos 

ordításától. Rövid séta után magunk mögött hagyjuk az elővárost, és 

egy kereszteződéshez érünk. Jobbra az út meredeken felfelé ível, itt már 

takaros kis lakóházakat látni tágas udvarral. Némelyikük felhajtóján – 



10 

ahonnan még nem indultak munkába vagy éppen szabadságon vannak 

– autó áll. Némely családoknak meg persze nincs autója. Úgy kétszáz 

méter után az utca háromfelé ágazik. Egyik fele egyenesen tovább fut, 

majd széles lépcsősorrá változik, egy kálváriadombbá, mely egyenesen a 

templom kapujához vezet minket. Ennek a tornyát láthattuk az imént a 

bekötőútról. Két oldalról, a Krisztus szenvedéseit ábrázoló mozaikok 

kísérnek bennünket, melyeket robosztus betontáblákra ragasztottak 

fel. A szerteágazó út bal fele élesen balra kanyarodik és beleveszik az 

erdőbe, de mielőtt még eltűnne a fák rengetegében, előbb helyet ad 

néhány meglehetősen fényűző kúriának, melyek rendszerint a városve-

zetőség tulajdonában állnak. A templomtól jobbra egy lakótelepre vezet 

a keskeny aszfaltsáv. A négyemeletes társasházak egy szépen gondo-

zott, füves parkot fognak közre két szabályos félkör alakban. Ide még 

ellátogatunk, hogy tüzetesebben megvizsgáljuk, de most menjünk visz-

sza a kereszteződéshez. Velünk pontosan szemben a rendőrség hosszú, 

lapos tetejű épülete áll. Előtte katonás rendben járőrkocsik sorakoznak. 

Na, meg civilek is, de azok külön az előbbiektől. Mellette a körülbelül 

kétszer akkora tűzoltóság pöffeszkedik, vele szemben pedig a mentőál-

lomás. Érdekes, hogy a városban megtalálható összes hatóság székhely-

ét egy kupacba építették, de nem rossz ötlet. Na, de most figyeljenek! A 

rendőrség mellett található az óvoda, vele szemben a hatosztályos gim-

názium, majd szünetképpen egy apró vegyesbolt következik, amit az 

idősek otthona követ. Micsoda fokozatosság! Most ismét lakóházak 

következnek, és néhány járókelővel is találkozhatunk. Az előttünk lévő 

ház felhajtójáról éppen egy autó gördül le. A város lassan ébredezik. A 

levegő a nap felkeltével egyre hűvösebbé válik, de kárpótolnak minket a 

késő ősz gyönyörű, aranyló fényei. Egy szellő felkavarja a lehullott leve-

leket, melyek színes szirmokként hullnak lábaink elé, mintha csak min-

ket volnának hivatottak fogadni. Ismét kereszteződéshez érkeztünk, 

ahol jobbra vesszük az irányt. Itt egy hatalmas, közel fél utcahossznyi 

narancssárga épületet veszünk észre. A földszinten egymás mellett 

sorakoznak az üzletek. A járda fölé egész hosszában széles féltető nyú-


