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1

Azon a nyáron történt, amikor először lépett ember a Hold-

ra. Még nagyon fi atal voltam, mégsem hittem a jövőben. 

Veszélyesen akartam élni, elmenni a végsőkig, hogy meglás-

sam, mi történik, amikor odaérek. Nem sok hiányzott, hogy 

belehaljak. A pénzem az utolsó fi llérig elfogyott; elvesztet-

tem a lakásomat; utcára kerültem. Ha nincs egy Kitty Wu 

nevű lány, valószínűleg éhen haltam volna. A véletlen folytán 

találkoztam vele, nem sokkal korábban, bár aztán ezt a vé-

letlent inkább lehetőségnek láttam arra, hogy mások elmé-

jén keresztül megmentsem önmagam. Így kezdődött, aztán 

egyre különösebb dolgok történtek velem. Beálltam dolgozni 

egy kerekesszékes öregemberhez. Kiderítettem, hogy ki volt 

az apám. Átvágtam a sivatagon Utahból Kaliforniáig. Per-

sze mindez már rég történt, de még jól emlékszem azokra 

a napokra, és úgy emlékszem rájuk, mint az életem kezdetére.

1965 őszén érkeztem New Yorkba. Tizennyolc éves vol-

tam, és az első kilenc hónapban kollégiumban laktam. A Co-

lumbia Egyetem szabályzata kimondta, hogy az összes nem 
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New York-i elsősnek kötelező a campuson lakni, de amikor 

a tanév letelt, áthurcolkodtam egy lakásba a Nyugati 112. 

utcába. Ott laktam a következő három évben, egészen addig 

a pillanatig, amikor végül elértem a mélypontot. A körülmé-

nyeket tekintetbe véve kész csoda, hogy addig bírtam.

Több mint ezer könyvvel éltem abban a lakásban. Ere-

detileg Victor bácsi könyvtára volt, aki nagyjából harminc 

éven át gyűjtögette őket. Aztán amikor egyetemre mentem, 

hirtelen felajánlotta nekem búcsúajándék gyanánt. Kézzel-

lábbal tiltakoztam, de Victor bácsi érzelgős, nagylelkű ember 

volt, nem fogadott el nemleges választ. – Pénzt nem tudok 

adni – mondta –, de még csak tanácsot sem. Fogadd csak el 

a könyveket, boldoggá teszel vele. – Így aztán elfogadtam a 

könyveket, de a következő másfél évben egyik dobozt sem 

nyitottam ki, amibe el lettek csomagolva. Azt terveztem, hogy 

alkalomadtán majd rábeszélem a bácsikámat, vegye vissza 

a könyveket, és nem akartam, hogy közben netán történjen 

velük valami.

A dobozok azonban önmagukban is hasznosnak bizo-

nyultak. A 112. utcai lakást bútorozatlanul adták ki, és mivel 

nem szerettem volna elherdálni a pénzemet olyasmire, amit 

nem akarok, és nem engedhetek meg magamnak, a dobozok-

ból „fantáziabútorokat” raktam össze. Kicsit a kirakós játékra 

emlékeztetett: a dobozokat különféle konfi gurációkba cso-

portosítottam, sorba raktam, egymás tetejére pakoltam, ad-

dig-addig rendezgettem, míg végül lakberendezési tárgyakra 

kezdtek hasonlítani. Egy tizenhatos szett szolgált matracalá-

tétnek, másik tizenkettő asztal lett, kétszer hetet két fotelnek 
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neveztem ki, kettőből éjjeliszekrényt csináltam, és így tovább. 

Meglehetősen monoton hatást keltett a sok komor, világos-

barna szín, amerre csak nézett az ember, én mégis büszke 

voltam az ötletességemre. A barátaim kicsit furcsállták, de 

addigra már megtanulták, hogy tőlem fura dolgokra számít-

hatnak. Gondoljatok bele, mondtam nekik, az ember milyen 

elégedetten hajtja álomra a fejét a tizenkilencedik századi 

amerikai irodalmon. Képzeljétek el, milyen öröm úgy leülni 

enni, hogy az egész reneszánsz ott lapul a tányér alatt. Való-

jában fogalmam sem volt, hogy melyik dobozban milyen 

könyvek vannak, de akkoriban imádtam mesélni, és tetszett 

a mondatok hangzása, még ha nem is volt bennük igazság.

Fantáziabútoraim majdnem egy éven át érintetlenek ma-

radtak. Aztán 1967 tavaszán Victor bácsikám váratlanul el-

hunyt. A halála rettenetes csapás volt nekem, sok tekintetben 

az addigi legnagyobb csapás. Nemcsak hogy Victor bácsit 

szerettem a legjobban a világon, de ráadásul ő volt az egyetlen 

élő rokonom, az egyetlen láncszem, ami hozzákapcsolt egy 

nálam nagyobb valamihez. Nélküle elhagyottnak éreztem 

magam, teljesen reményvesztettnek. Ha valamiképp felké-

szülhettem volna a halálára, talán könnyebben el tudom vi-

selni, de hogyan készül fel az ember egy ötvenkét éves férfi  

halálára, aki világéletében jó egészségnek örvendett? A bácsi-

kám egyszerűen holtan esett össze egy verőfényes délutánon 

április közepén, és attól a pillanattól kezdve az életem válto-

zásnak indult, kezdtem áttűnni egy másik világba.

A családomról nem sokat tudok mondani. Kevés sze-

replőről beszélünk, és még azok zöme sem maradt sokáig. 
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Anyámmal éltem tizenegy éves koromig, amikor is közleke-

dési baleset érte, elütötte egy busz, ami megcsúszott a bostoni 

havon. Apa soha nem is volt a képben, csak ketten voltunk, 

anyám meg én. Abból, hogy a leánykori nevét használta, 

annyit tudtam, hogy nem ment férjhez, de az csak a halála 

után derült ki számomra, hogy törvénytelen gyerek voltam. 

Kisfi úként eszembe se jutott ilyesmiről kérdezni. Én Marco 

Fogg voltam, anyám Emily Fogg, a bácsikám Chicagóban pe-

dig Victor Fogg. Mindhárman a Fogg nevet viseltük, és ab-

szolút helyénvalónak tűnt, hogy egy családban mindenkinek 

ugyanaz a neve. Később Victor bácsikám elmesélte, hogy az 

apját eredetileg Fogelmannak hívták, de ezt a bevándorlási 

hivatalban az Ellis-szigeten valaki „Fog”-ra rövidítette, egy 

g-vel, ami angolul „köd”-öt jelent, így aztán ez lett a család 

amerikai neve, amíg egy második g-t nem adtak hozzá 1907-

ben. A bácsikámtól azt is megtudtam, hogy a Fogel madarat 

jelent, és nekem tetszett a gondolat, hogy az a szárnyas állat 

a lényem részét képezi. Elképzeltem, hogy egy bátor ősöm 

valaha valóban képes volt repülni. Egy madár repül a ködben, 

gondoltam sokszor, egy hatalmas madár átszeli az óceánt, 

meg sem áll Amerikáig.

Anyámról nem maradt fényképem, és már nehezen tu-

dom felidézni, hogy is nézett ki. Amikor csak megjelenik 

lelki szemeim előtt, alacsony, sötét hajú nőt látok, a csuklója 

vékony, mint egy gyereké, az ujjai fehérek és fi nomak, és 

néha felrémlik, milyen jó érzés volt azoknak az ujjaknak az 

érintése. Mindig nagyon fi atalnak és csinosnak látom, ami 

stimmelhet, hiszen csak huszonkilenc éves volt, amikor meg-



13

halt. Egyik kis lakásból a másikba költöztünk Bostonban és 

Cambridge-ben, és azt hiszem, valami tankönyvkiadónak 

dolgozott, csak túl kicsi voltam, hogy értsem, mit is csinál 

ott. Legélénkebben arra emlékszem, amikor kettesben mo-

ziba mentünk (Randolph Scott-westernek, Világok háborúja, 

Pinokkió), ültünk a sötét moziban, megettünk egy adag pat-

togatott kukoricát, és fogtuk egymás kezét. Olyan vicceket 

tudott mondani, hogy röhögőgörcs fogott el, bár csak nagy 

ritkán tette, a planéták megfelelő együttállása idején. Több-

nyire álmodozó hangulatban járt-kelt, és hajlamos volt kissé 

duzzogni, de az is előfordult, hogy mély szomorúság áradt 

belőle, mintha irdatlan belső káosszal hadakozna. Ahogy na-

gyobb lettem, mind gyakrabban hagyott bébiszitterekre, de 

csak sokkal később, jóval a halála után értettem meg ezeknek 

a titokzatos távozásoknak az okát. Apámról viszont semmit 

nem tudtam, akkor sem és utána sem. Ez volt az egyetlen 

téma, amiről anyám nem volt hajlandó beszélni velem, és ami-

kor csak rákérdeztem, mindig kitérő választ adott. – Régen 

meghalt már – mondta –, még a születésed előtt. – Otthon 

nem maradt semmi nyoma. Nemcsak hogy fénykép nem, 

de még a neve sem. Jobb híján Buck Rogers sötét hajú hason-

másának képzeltem el, űrutazónak, aki eltévedt a negyedik 

dimenzióban, és nem talál vissza.

Anyámat a szülei mellé temettük a Westlawn temetőben, 

én pedig Victor bácsikámhoz költöztem Chicago északi ré-

szére. Arra a korai időszakra már nemigen emlékszem, de állí-

tólag sokat búslakodtam és szipogtam, éjjelente úgy zokogtam 

magam álomba, akár egy szánalmas árva egy tizenkilencedik 
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századi regényben. Egyszer az utcán összefutottunk Vic-

tor egyik ismerősével, és az ostoba nőszemély elsírta magát, 

amikor megtudta, ki vagyok, zsebkendővel törölgette a sze-

mét, és azt hadoválta, hogy ezek szerint én vagyok szegény 

Emmie „szerelemgyereke”. Még sosem hallottam ezt a szót, 

de éreztem, hogy rémes, szerencsétlen dolgokra utal. Amikor 

megkértem Victor bácsit, hogy magyarázza el, olyan választ 

talált ki, amit sosem fogok elfelejteni: – Minden gyerek sze-

relemgyerek, de csak a legjobbakat nevezik is így.

Anyám bátyja negyvenhárom éves, nyurga, horgas orrú 

agglegény volt, aki klarinétosként kereste a kenyerét. Mint 

minden Fogg, ő is előszeretettel téblábolt és merengett; hir-

telen elöntötte a tetterő, aztán meg sokáig tunyálkodott. 

A Clevelandi Szimfonikusok tagjaként ígéretesen indult 

a karrierje, ám aztán az említett jellemvonások túlsúlyba ke-

rültek. Elaludta a zenekari próbákat, nyakkendő nélkül jelent 

meg hangversenyeken, és egyszer disznó viccet sütött el a bol-

gár hangversenymester füle hallatára. Miután kirúgták, Victor 

megjárt jó pár gyengébb zenekart, mindegyik kicsit rosszabb 

az előzőnél, és mire 1953-ban visszatért Chicagóba, bele-

nyugodott a középszerű karrierbe. Amikor 1958 februárjá-

ban beköltöztem hozzá, kezdőknek adott klarinétórákat és 

a Howie Dunn zenekarában, a Holdvilágos Hangulatokban 

játszott, egy kis felállásban, amely hagyományosan esküvő-

kön, konfi rmációkon és érettségi banketteken zenélt. Victor 

tisztában volt vele, hogy hiányzik belőle az ambíció, ugyan-

akkor azzal is, hogy más is van a világon a zenén kívül. Sőt, 

annyi minden más, hogy az sokszor teljesen lehengerelte. 
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Olyan ember lévén, aki mindig másról álmodozik, mint amit 

éppen csinál, nem bírt úgy kigyakorolni egy darabot, hogy 

közben fejben ne oldjon meg egy sakkfeladványt, nem tudott 

úgy sakkozni, hogy ne a Chicago Cubs kudarcain töprengjen, 

nem tudott úgy baseballmeccsre menni, hogy ne morfondí-

rozzon Shakespeare egyik mellékszereplőjén, és amikor végül 

hazaért, nem bírt húsz percnél többet ülni a könyv felett, 

hogy ne törjön rá a klarinétozási vágy. Akárhová ment, hibás 

sakklépések, befejezetlen kották és félig elolvasott könyvek 

tömkelegét hagyta maga után.

Victor bácsit mégsem volt nehéz szeretni. Nála pocsékab-

bul étkeztem, mint anyámmal, lelakottabb és szűkösebb la-

kásokban húztuk meg magunkat, de ezek hosszú távon nem 

sokat számítottak. Victor nem játszotta meg magát. Tudta, 

hogy az apaság nem neki való, ezért nem is annyira gyerek-

ként kezelt, inkább barátnak tekintett, egy pöttöm, ajnáro-

zott cimborának. Ez a felállás mindkettőnknek megfelelt. 

Még egy hónapja sem voltam nála, már lett egy közös játé-

kunk: országokat találtunk ki, képzelt világokat, amelyekben 

a természet törvényei tótágast álltak. A sikerültebbeket he-

teken át fi nomítgattuk, és a róluk rajzolt térképeim kiemelt 

helyet kaptak a konyhaasztal felett. Például a Szórt Fény 

Földje vagy az Egyszeműek Királysága. Mivel a való világ 

akkora akadályokat állított mindkettőnk elé, érthető, hogy 

minél többször el akartunk menekülni belőle.

Nem sokkal azután, hogy megérkeztem Chicagóba, Vic-

tor bácsi elvitt moziba, és megnéztük a Nyolcvan nap alatt 

a Föld körült. Ugyebár annak a történetnek a hősét is Foggnak 



16

hívják, és attól a naptól kezdve Victor bácsi kedveskedve 

Phileasnak szólított, titkos utalásként arra a különös pilla-

natra, amikor „szembe találkoztunk önmagunkkal a vásznon”, 

ahogy ő fogalmazta. Victor bácsi előszeretettel ötölt ki rafi -

nált, értelmetlen elméleteket a világ dolgairól, és sosem fá-

radt bele, hogy a nevemben rejtőző csodákat taglalja. Marco 

Stanley Fogg. A nevem bizonyíték rá, jelentette ki határo-

zottan, hogy az utazás a véremben van, hogy az élet olyan 

helyekre sodor majd, ahol ember még sosem járt. A Marco 

természetesen Marco Polóra utalt, az első európaira, aki el-

jutott Kínába; Stanley az amerikai újságíróra, aki felkutatta 

dr. Livingstone-t „Afrika legsötétebb mélyén”; Fogg pedig 

Phileasra, az emberre, aki nem egészen három hónap alatt 

körbeloholta a glóbuszt. Nem számított, hogy anyám csak 

azért választotta a Marco nevet, mert tetszett neki, vagy hogy 

a Stanley-t nagyapám után kaptam, vagy hogy a Fogg csak 

egy elírás, egy félanalfabéta amerikai közszolga leleménye. 

Victor bácsi abban is talált jelentést, amiben senki más, aztán 

ezt a jelentést roppant ügyesen titkos támogatássá változ-

tatta. Őszintén bevallom, én élveztem, amikor elhalmozott 

a fi gyelmével, és noha tudtam, hogy csak handabandázik és 

hetvenkedik, énem egy része mégis elhitte minden szavát. 

Victor bácsi szóimádata rövid távon segített túlélni az első 

nehéz heteket az új iskolában. A gyerekek számára a név 

a legkönnyebb célpont, és a Fogg adta magát a spontán tor-

zításnak, mint Flúg vagy Fing, valamint a „köd” jelentésből 

származtatott számtalan időjárási csúfnévnek, például Ho-

mály, Ködlámpa. Miután a családnevemet kimerítették, jött 
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a keresztnevem. A Marco végi o betű olyan rímekre ihlette 

őket, mint a Mankó vagy a Manó, és ezzel még messze nem 

végeztek, a Marcóból lett Marco Polo; a Marco Polóból si-

mán Póló; a Pólóból pedig Trikó, abból Szaros Trikó, abból 

meg egyszerűen Szararc, egy sziporkázó kegyetlenség, ami 

először teljesen ledöbbentett. Túléltem a beavatást, de hihe-

tetlen érzékeny maradtam a nevemre. A név annyira össze-

nőtt azzal, aki voltam, hogy meg akartam óvni minden to-

vábbi ártalomtól. Amikor tizenöt lettem, elkezdtem M. S. 

Fogg néven aláírni mindent, nagyképűen utánozva a modern 

irodalom isteneit, ugyanakkor tetszett az, hogy a két betű 

a manuscriptum, azaz kézirat bevett rövidítése. Victor bácsi 

lelkesen támogatta ezt az irányt. – Minden ember a saját 

élete szerzője. A könyv, amit írsz, még nincs befejezve, vagy-

is még kézirat. Mi lehetne ennél találóbb? – A Marco név 

apránként kiveszett a köztudatból. A bácsikámnak Phileas 

voltam, és mire egyetemre mentem, mindenki másnak M. S. 

Pár észlény rámutatott, hogy ez a két betű egy betegség rövi-

dítése is, de akkor már szívesen fogadtam minden asszociá-

ciót vagy iróniát, amihez kötődhettem. Amikor aztán Kitty 

Wuval megismerkedtem, ő több más nevet is adott nekem, 

de azok az ő személyes tulajdonai, és azoknak is örültem: 

például Foggy, amit különleges alkalmakkor használt, meg 

Cyrano, aminek az eredetére majd később derül fény. Ha Vic-

tor bácsi megéri, hogy találkozzon Kitty Wuval, biztosan tet-

szett volna neki az a tény, hogy Marco a maga szerény mód-

ján csak behatolt Kínába.
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A klarinétot nem nekem találták ki (rosszul vettem a le-

vegőt, az ajkaimnak nem tetszett a fúvóka), hamarosan ki-

bújtam az órák alól. A baseball már jobban vonzott, és tizen-

egy éves koromra én is olyan csenevész amerikai gyerkőc let-

tem, aki mindenhová magával cipeli a baseballkesztyűjét, és 

naponta ezerszer belebokszol. A baseball kétségtelenül át-

segített pár nehézségen a suliban, és amikor első tavasszal 

beálltam a helyi Kis Ligába, Victor bácsi majdnem az összes 

meccsre eljött drukkolni. 1958 júliusában hirtelen elköltöz-

tünk a minnesotai Saint Paulba („ritka jó lehetőség”, ma-

gyarázta Victor bácsi egy zenetanári állásra utalva), de a rá 

következő év már újra Chicagóban talált bennünket. Ok-

tóberben Victor bácsi vett egy televíziókészüléket, és meg-

engedte, hogy iskola helyett megnézzem, ahogyan a White 

Sox elveszíti a bajnokságot hat meccsen. Az volt Early Wynn 

és a Sox éve, Wally Moon és a holdig ütött hazafutásainak 

éve. Természetesen Chicagónak drukkoltunk, de titokban 

mindketten örültünk, amikor a bozontos szemöldökű fi ckó 

az utolsó meccsen hazafutást ütött. Az új évadban aztán újra 

a Cubsnak szurkoltunk, a botladozó, szerencsétlen Cubsnak, 

annak a csapatnak, amelynek a lelkünket adtuk. Victor bácsi 

a nappali meccsek rendíthetetlen pártolója volt, és erkölcsi 

győzelemnek tekintette, hogy a rágózó király nem hódolt be 

a mesterséges fény perverziójának. – Ha meccsre megyek – 

mondogatta –, csak a pályán akarok tündöklést látni. Ez a nap-

sütés és a verejték sportja. Apolló szekere a zeniten! Az ame-

rikai égen lángoló nagy labda! – Azokban az években hosz-

szasan beszélgettünk Ernie Banksről, George Altmanról és 
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Glen Hobbie-ról. Hobbie-t különösen kedvelte, de világné-

zetéhez hűen kijelentette, hogy dobóként nem lesz belőle 

semmi, mivel a neve amatőrséget sugall. Az eff éle eszelős 

megjegyzések adták meg a sava-borsát Victor bácsi sajátos 

humorának. Addigra már szívből imádtam a vicceit, és ér-

tettem, hogy miért kell fapofával előadni.

Nem sokkal a tizennegyedik születésnapom után a ház-

tartásunk háromszemélyesre bővült. Dora Shamsky – leány-

kori nevén Katz – testes, jó negyvenes özvegy volt, hatalmas 

hidrogénezett hajkoronával és feszes fenékkel. Mr. Shamsky 

hat évvel korábban bekövetkezett halála óta titkárnőként 

dolgozott a Középnyugati Életbiztosító statisztikai osztá-

lyán. Victor bácsival a Featherstone Hotel báltermében ta-

lálkozott, ahol a Holdvilágos Hangulatok a cég újévi buli-

ján volt hivatott zenével szórakoztatni az alkalmazottakat. 

A viharos udvarlást követően a pár márciusban egybekelt. 

Én ebben nem láttam semmi rosszat, és az esküvőn büszkén 

feszítettem a násznagy szerepében. Ám aztán jöttek a szürke 

hétköznapok, és fájdalommal kellett konstatálnom, hogy új-

donsült nénikém nem nevet túl készségesen Victor bácsi 

viccein, és eltöprengtem, hátha egy kicsit nehéz a felfogása, 

hátha hiányzik belőle a mentális fürgeség, ami viszont rossz 

ómennek tűnt a házasság kilátásait illetően. Hamarosan fel-

fedeztem az igazságot, mégpedig, hogy két Dora létezik. 

Az első egy serény, nyughatatlan alak, egy mogorva, férfi as 

személyiség, aki úgy pattog a lakásban, akár egy őrmester, 

hullámtörője a legcsekélyebb jókedvnek is, egy mindentudó 

főnök. A másik Dora egy iszákos, fl örtölő némber, egy sírós, 
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önsajnáló érzéki lény, aki rózsaszín fürdőköpenyben csoszog 

fel-alá, és részegen összehányja a nappali padlóját. A kettőből 

én a másodikat preferáltam, igaz, csak azért, mert az az énje 

gyengédséget mutatott irányomban. Ugyanakkor ez a piás 

Dora olyan rejtvényt jelentett, amit egyszerűen nem tudtam 

megfejteni, ugyanis ezek az összeomlásai Victor bácsit moró-

zussá és boldogtalanná tették, és semmit nem utáltam jobban 

a világon, mint a bácsikámat szenvedni látni. Victor bácsi 

elviselte a józan, házsártos Dorát, a részegség viszont olyan 

szigorúságot és türelmetlenséget váltott ki belőle, ami nekem 

természetellenesnek tűnt, az igazi énje fonákjának. Így az-

tán a jó és a rossz állandó háborúban állt egymással. Amikor 

Dora jó volt, akkor Victor bácsi volt rossz, amikor Dora volt 

rossz, akkor pedig Victor bácsi jó.

A jó Dora rossz Victor bácsit hívott elő, és a jó Victor 

bácsi csak akkor tért vissza, amikor a rossz Dora került sorra. 

Több mint egy évig éltem ennek a pokoli csiki-csukinak 

a rabságában.

Szerencsére anyám halála után a bostoni közlekedési vál-

lalattól tetemes kártérítést kaptunk. Victor bácsi úgy számolta, 

kijön belőle nekem négyévi egyetemi tandíj, mellé szerény 

költőpénz, és marad még valami plusz is, hogy elkezdhessem 

az úgynevezett nagybetűs életet. Az első pár évben aggályo-

san őrizte a pénzt. A saját zsebéből etetett, mégpedig boldo-

gan, büszkén viselte a felelősséget, és esze ágában sem volt 

hozzányúlni a bankbetéthez. Most azonban, hogy Dora is 

megjelent a színen, Victor bácsi változtatott a terven. Kivette 

az összegyűlt kamatot és még valamennyit abból a bizonyos 



21

„plusz”-ból, és beíratott egy magániskolába New Hampshire-

ben, hátha ezzel helyre tudja hozni azt, hogy elszámította 

magát. Mert ha Dora nem lesz az az anya, akit nekem sze-

rezni remélt, akkor más megoldást kellett keresnie. Nem szíve-

sen vett el a pluszpénzből, de nem lehetett mit tenni. Ha a most 

és a később között kellett választani, Victor bácsi mindig az 

előbbit preferálta, és mivel egész életét ez az ösztön vezérelte, 

természetesen jött, hogy ismét efelé tendáljon.

Három évet töltöttem az Anselm Fiúakadémián. Mire 

a második év után hazautaztam, Victor bácsi és Dora útjai 

már elváltak, de nem volt értelme megint iskolát váltani, úgy-

hogy a nyári szünet után visszamentem New Hampshire-be. 

Victor bácsi elég zavaros beszámolót adott a válásról, sosem 

tudtam meg, pontosan mi is történt. Beszélt kiürített bank-

számláról meg földhöz vágott tányérokról, de később szóba 

került egy George nevű férfi  is, és felmerült bennem, hogy 

talán neki is köze lehetett hozzá. Mégsem faggattam a bácsi-

kámat, mivel úgy láttam, összességében inkább megkönnyeb-

bült, hogy újra egyedül lehet, mintsem összetört. Victor bácsi 

túlélte a házasság háborúját, de ez még nem jelentette, hogy 

megúszta sebesülés nélkül. A kinézete megdöbbentően slam-

pos lett (hiányzó gombok, koszos gallér, rojtos nadrághajtóka), 

és még a viccei is sóvárgó, szinte szívbe markoló jelleget öl-

töttek. Ezeket önmagukban is rossz jelnek tekintettem, de 

még jobban aggasztottak a testi tünetei. Voltak pillanatok, 

amikor járás közben megbotlott (a térde rejtélyes módon 

megcsuklott), nekiment tárgyaknak a lakásban, elfelejtette, 

hol van. Tudtam, hogy a Dorával töltött idő megviselte, de ez 
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túlmutatott azon. Mivel nem akartam még jobban megijedni, 

elhitettem magammal, hogy ezek a problémák nem testi ere-

detűek, hanem a lelkiállapotából fakadnak. Talán így volt, 

bár visszatekintve nehezen tudom elképzelni, hogy a szimp-

tómáknak, amiket azon a nyáron vettem észre rajta először, 

nem volt közük a szívrohamhoz, ami három évvel később 

elvitte. Maga Victor bácsi nem mondott semmit, de a teste 

kódolt jeleket küldött nekem, csak nem volt eszem vagy mer-

szem megfejteni az üzenetet.

Amikor hazautaztam Chicagóba a téli szünetre, a válság 

mintha elvonult volna. Victor bácsi többé-kevésbé vissza-

nyerte a lelkierejét, és hirtelen nagy dolgok voltak készülő-

ben. Szeptemberben ő meg Howie Dunn feloszlatták a Hold-

világos Hangulatokat, és új bandát alapítottak, összeálltak 

három fi atalabb zenésszel, egy dobossal, egy zongoristával 

meg egy szaxofonossal. Most Holdembereknek hívták ma-

gukat, és zömében saját nótákat játszottak. Victor bácsi írta 

a szövegeket, Howie szerezte a zenét, és jobban-rosszabbul 

mind az öten énekeltek. – Nincs több örökzöld – közölte 

Victor bácsi, amikor megérkeztem. – Nincs több tánczene. 

Nincs több részeg esküvő. Otthagyjuk a kispályát, és meg-

próbálunk betörni a nagymenők közé. – Tagadhatatlanul ere-

deti repertoárt állítottak össze, és amikor következő este el-

mentem megnézni őket, a dalok a reveláció erejével hatottak 

rám: csupa humor és jókedv, formába öntött káosz, ami ki-

gúnyolt mindent a politikától a szerelemig. Victor bácsi szö-

vegeiben volt valami pajzán, nótaszerű íz, a hatása azonban 

szinte Jonathan Swiftet idézte. Spike Jones és Schopenhauer 
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keresztezése, már ha ilyesmi lehetséges. Howie benyomta 

a Holdembereket az egyik belvárosi klubba Chicagóban, 

és hálaadástól Valentin-napig minden hétvégén ott játszot-

tak. Mire az érettségi után visszamentem Chicagóba, már 

turnéra indultak, sőt szóba került, hogy az egyik Los Ange-

les-i lemeztársaság kiadja a lemezüket. És itt lépnek a tör-

ténetbe Victor bácsi könyvei. Úgy volt, hogy szeptember kö-

zepéig úton lesz, nem tudta, mikor tér haza.

Késő éjjel volt, már egy hetem sem maradt, és megint in-

dulhattam vissza New Yorkba. Victor bácsi a székében ült 

az ablaknál, egyik Raleigh-t a másik után szívta nagy lel-

kesedéssel, és snapszot ivott egy fi lléres boltban vett vizes-

pohárból. Én a kanapén hevertem, bourbon és füst kábula-

tában lebegtem boldogan. Három-négy órája beszélgettünk 

erről-arról, de most a társalgás holtpontra jutott, mindket-

ten a magunk gondolatainak csendjében sodródtunk. Victor 

bácsi egy utolsót szívott a cigarettájából, hunyorgott, ahogy 

a füst felszállt az arca előtt, majd elnyomta a csikket a ked-

venc hamutartójában, amit az 1939-es világkiállításon vett. 

Szeretettől ködös szemmel méregetett, cuppantott egyet, majd 

mélyet sóhajtott. – Elérkeztünk a nehezéhez. A befejezés, 

az elválás, a búcsúzás. Szedni a sátorfát, ahogy a westernek-

ben mondják. Ha nem is hallasz majd felőlem sűrűn, Phileas, 

tudd, hogy gondolok rád. Bárcsak azt mondhatnám, tudom, 

hogy hol leszek, de hirtelen új világ hív mindkettőnket, és 

kétlem, hogy sok időnk lesz levelezgetni. – Victor bácsi el-

hallgatott, hogy újabb cigarettára gyújtson, és láttam, hogy 

a gyufát tartó keze remeg. – Nem lehet tudni, meddig tart – 
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folytatta –, de Howie nagyon optimista. Eddig is sok bulit 

lekötöttek, és biztosan lesz még. Colorado, Arizona, Nevada, 

Kalifornia. Nyugat felé indulunk, bevesszük magunkat a pusz-

tába. Érdekes lesz, akármi sül is ki belőle. Dörzsölt városi 

vagányok a cowboyok és indiánok földjén. De nekem tetszik 

a gondolat, hogy olyan tágas tereket láthatok, hogy a sivatagi 

ég alatt zenéljek. Ki tudja, hátha valami új igazság nyilvánul 

meg előttem.

Victor bácsi felnevetett, mintha tompítani akarná ennek 

a gondolatnak a komolyságát. – Az a lényeg – mondta to-

vább –, hogy ekkora útra nem indulhatok nagy csomaggal. 

Sok mindent muszáj lesz kiselejteznem, elajándékoznom, ku-

kába hajítanom. Fáj belegondolnom is, hogy örökre eltűnnek, 

ezért úgy döntöttem, hogy neked adom. Végül is ki másban 

bízhatnék? Ki más folytathatná a hagyományt? A könyvek-

kel kezdem. Igen, igen, az összessel. Ami azt illeti, jobb pil-

lanatban nem is történhetett volna. Ma délután összeszá-

moltam: ezernégyszázkilencvenkét kötet. Szerencsés szám, 

hiszen Kolumbusz ebben az évben fedezte fel Amerikát, 

és az egyetem, ahol tanulni fogsz, Kolumbuszról kapta a ne-

vét. A könyvek között van nagy, van kicsi, van vastag, van 

vékony, de mindegyikben szavak vannak. Ha elolvasod azo-

kat a szavakat, talán a javadra válnak. Nem, nem, egy szót 

sem. Ne is próbálj tiltakozni. Amint berendezkedtél New 

Yorkban, elküldöm neked az egészet cakompakk. Dantéból 

kettő van, az egyiket megtartom, de amúgy az összes a tiéd 

lesz. Aztán ott van a sakk-készlet. A mágneseset megtartom, 

de a fa hozzád kerül. Aztán a szivardoboz a baseballauto-
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gramokkal. Megvan a Cubs majdnem összes játékosának alá-

írása az elmúlt két évtizedből, néhány sztáré és jó pár kisebb 

névé a ligából. Matt Batts, Memo Luna, Rip Repulski, Putsy 

Caballero, Dick Drott. Olyan obskúrus nevek, hogy már 

emiatt kijár nekik a halhatatlanság. Aztán jönnek a különféle 

mütyürök, apróságok és semmiségek. A szuvenír hamutartók 

New Yorkból és Alamóból, a Haydn- és Mozart-lemezek, 

amiket a Clevelandi Szimfonikusokkal vettem fel, a családi 

fényképalbum, a plakett, amit kiskoromban nyertem, ami-

kor első lettem az állami zenei versenyen. 1924-ben volt, ha 

el tudod hinni, nagyon-nagyon rég. Végül pedig a tiéd lesz 

a tweedöltöny, amit itt Chicagóban vettem pár téllel ezelőtt. 

Ott, ahová megyek, nem lesz rá szükségem, és a legfi nomabb 

skót gyapjúból készült. Csak kétszer volt rajtam, és ha az 

Üdvhadseregnek adnám, úgyis egy lecsúszott alakhoz kerül-

ne a nyomornegyedben. Sokkal jobb helyen lesz nálad. Disz-

tingvált kinézetet kölcsönöz, és nem bűn, ha az ember jól 

néz ki, igaz? Holnap első dolgunk lesz elmenni a szabóhoz 

és átalakíttatni neked.

Azt hiszem, ez minden. A könyvek, a sakk, az autogra-

mok, a csecsebecsék, az öltöny. Elégedett vagyok, hogy fel-

osztottam a királyságomat. Ne nézz így rám. Tudom, hogy 

mit csinálok, és örülök, hogy megtettem. Te jó fi ú vagy, Phi-

leas, és mindig velem leszel, akárhová megyek. Most éppen 

ellenkező irányba indulunk, de biztos vagyok benne, hogy 

előbb-utóbb találkozunk. Minden megoldódik a végén, majd 

meglátod, minden összekapcsolódik. A kilenc kör. A kilenc 

bolygó. A kilenc inning. A kilenc életünk. Gondolj bele. 
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