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Voltatok már úgy, hogy legszívesebben kidobtátok volna a tévét az ablakon? Én már igen.
Ami azt illeti, meg is tettem: a gyűlöletes doboz tizenhárom emeletet zuhant egy bérház
ablakából egyenest az alatta lévő szemetes konténerbe. Soha életemben nem éreztem még
akkora kielégülést, mint aznap.

Persze,  legbelül  tudtam  jól,  hogy  teljesen  értelmetlen  volt  kitölteni  a  dühömet  a
szerencsétlen készüléken, amit akciósan vettem a két sarokra lévő hipermarket elektronikai
osztályán.  A  tévén  legfeljebb  a  kásás  képet,  a  recsegő  hangot  vagy  a  visszataszító
megsárgult műanyag borítást lehetett volna számon kérni, de semmi esetre sem a műsor
minőségét. A tévém viszont tökéletesen működött, a kép pengeéles, a hang kristálytiszta volt,
s én mégis halálra ítéltem, egy pillanatig sem törődve azzal, hogy mire fogom így használni
az elárvult lejátszómat, vagy, hogy épp most dobok ki négyszáz neurót az ablakon – szó
szerint.

De mégis: olyan elégedett voltam magammal, mint még soha.

A tévé egyetlen ember miatt próbálhatta ki, hogy tud-e repülni. Az az ember tönkretette
az életemet, egy kislány gyerekkori idilli harmóniáját hatvan perc leforgása alatt, három
reklám és két ajánló közé ékelve változtatta a földi pokollá műsorának egyetlen adásában.
Nem voltam több nyolc évesnél, de egy életre megjegyeztem magamnak Virgil Newman
nevét.

Mikor megszabadultam a zajládától, éppen a műsor hétszáz-huszonhetedik adása ment
benne,  amiben  a  Nagy  Showman  egy  komplett  házat  és  autót  adományozott  egy
megözvegyült  anyának  és  gyermekeinek.  Tettemet  követő  euforikus  hangulatomhoz
nagyban  hozzájárult  a  pillanat,  ahogy  Virgil  ostobán  vigyorgó  képe  eltűnik  az
ablakpárkányom  mögött.

Az  elképzelt  gyilkosság  után  felhívtam  egykori  egyetemi  lakótársamat  és  csúnyán
kirúgtunk a hámból aznap éjjel, ami magába foglalt egy pizzériát, három különböző klubot
és egy italkimérést is, de mire hajnali kettő táján hazatámolyogtam, megszületett bennem az
a halálbiztos elhatározás, hogy tévés akciómat élőben is ki fogom próbálni Virgil Newmannel.

Nos, kedves bosszúra szomjazó társaim, nekünk, átlagembereknek ez közel sem olyan
könnyű vagy filmbe illő, mint azt képzelnénk.



 



1.
 

Ez itt a Virgil Newman Show!

Virgil: Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Virgil Newman Show legújabb adásában!
A ma esti vendégünk egy olyan ember, akinek a nevét már minden tévé néző hallotta Oslótól
Athénig, Budapesttől Madridig, Londontól Rómáig… Hölgyeim és Uraim, a Suicide Show
szülőatyja, Mr. Pharlie Carsons!

Pharlie Carsons bejön, mosolyogva integet. A közönség dörgő tapssal üdvözli.

Virgil: Isten hozott nálunk, Pharlie! Foglalj helyet!

Pharlie: Én köszönöm a meghívást, Virgil. Igazi meglepetésként ért a leveled.

Virgil: Ah, ugyan-ugyan, kedves barátom! Ne mondd, hogy nem számítottál rá!

Pharlie: Hát…

Virgil:Ismerd be! Egy egészen kicsikét biztos megfordult a fejedben, hogy hamarosan itt
fogsz ülni a vallatószékemen, mikor elindítottad azt a különleges műsort.

Pharlie: Na, jó, egy pillanatra talán eljátszottam a gondolattal.

A közönség jó kedéllyel kacag.

Virgil:  Meséld  el,  kérlek,  mit  éreztél,  mikor  először  rápillantottál  a  Suicide  Show
nézettségi adataira? Meglepődtél?

Pharlie: Nagyon meglepődtem. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a műsor ennyire
sikeres lesz. Úgy értem… Elvégre mégiscsak egy rétegműsorról beszélhetünk, ahol olyan
embereket ismerhetünk meg, akik eldobják maguktól az életüket. Igen, a Suicide Show-t
minden ízében rétegműsornak szántuk, nem is gondoltuk egy percig sem, hogy a szélesebb
közönség tetszését is elnyeri…

Virgil: De megtörtént.

Pharlie: Igen, meg, és ezért nagyon hálás vagyok Istennek.

A nézők tapsolnak.

Pharlie: Köszönöm, köszönöm…

Virgil: A Suicide Show rétegműsorként akkora sikert ért el, ami talán az öt éve lefutott
Rampage Rally óta nem történt meg. Ezért is döntött úgy a csatorna, hogy az éjszakai
műsorsávból a sokkal kedvezőbb este kilences sávba hozza előre.

Pharlie: És én örülök ennek a legjobban, mert így több emberhez is eljuthat a műsor



üzenete. Az imént a Rampage Rallyhoz hasonlítottad a Suicide Show-t, amivel engedd meg,
hogy ne értsek egyet…

Virgil: Igen?

Pharlie: Itt nem csupán az élet-halál közötti helyzetek nézőcsalogató izgalmáról van szó.
Nem arról szól a műsor, mint a Rampage Rally esetében, hogy halálra ítélt bűnözőket ütnek
el egy zárt pályán, nem… A Suicide Show több ennél. Itt az emberek lelkének mélységeibe is
betekintést  nyerhetünk.  Úgy  érzem,  a  nézők  tanulhatnak  a  műsortól,  segíthet  nekik
elkerülni a hibákat, amiket ezek a megkeseredett emberek elkövettek életük során. Igen, azt
hiszem, a legjobb megnevezés erre az életviteli műsor. A Suicide Show életviteli tanácsokat
ad és megismertet minket azzal a nyomasztó és keserves folyamattal, ami egy embert rávesz
arra, hogy eldobja magától az életet.

Virgil: Értem.

Pharlie: Itt minden egyetlen emberen múlik, az ő döntésén, és nem a szerencse dolga,
vagy az ügyességé, hogy milyen gyorsan tudsz elugrani egy kétszázzal száguldó autó elől.

Virgil:  Pedig annak idején sokan a Rampage Rally résztvevőire is azt mondták, hogy
öngyilkos-jelöltek – igen tévesen, mert mind a siralomházból kerültek a pályára, ahol, ha
nyertek, elkerülhették a villamosszéket. Tehát nekik a műsor inkább az életet jelentette,
nem pedig a halált. Ezt felejtik el sokan, és ha ma azt mondod valakinek, hogy Rampage
Rally, csak az a jelenet jut eszébe, mikor Késelős Thomast a versenyautó kerekeibe akadva
végigvonszolják a pályán…

A közönség nevet, miközben a kivetítőn a jelenetet mutatják.

Pharlie: (nevet) Emlékszem arra a részre…

Virgil: Pedig a Rally az életről szólt, a második esélyről, amire rengeteg ember vágyik.

Pharlie: Egyébként a Rampage Rallynak sokat köszönhet a show, hiszen mérföldkőnek
számított a televíziós szórakoztatás fejlődésében. Felismerte azt a kínálkozó lehetőséget,
hogy a nézők valódi élethelyzetekre, hús-vér emberekre kíváncsiak és megteremtette az
ehhez szükséges jogi hátteret is. A kutyát sem érdekli már egy kitalált sorozat, ami ugyanazt
a  klisét  ismételgeti  újra  meg  újra,  ugyanazokkal  az  unalmas  karakterekkel  és
sztereotípiákkal. Az élet ennél sokkal színesebb, szélesebb lehetőséget biztosít, itt nincs
minden megtervezve,  hiszen a kiszámíthatatlant  nem lehet  beépíteni  a  forgatókönyvbe.
Ezért a Suicide Show nem is dolgozik forgatókönyvvel, ami a Rampage Rally esetében még
megvolt bizonyos szinten.

Virgil: Nincs forgatókönyv?

Pharlie: Nincs. Nincs szükségünk rá. A műsor hősei azok a megkeseredett emberek, akik
maguk döntik el, hogy meghozzák-e a végső döntést vagy nem. Az ő fejükben dől el a műsor
végkimenetele, mondhatni: ők a forgatókönyv. Mi csak filmre vesszük az utolsó óráikat,
meghallgatjuk őket, lehetőséget adunk nekik, hogy az egész világgal tudassák fájdalmuk
okát,  közvetítjük az üzenetüket mindenkinek. Megteremtjük vele a feltételeket,  hogy az



utolsó pillanatban még számítson valamit az életük. Ez a Suicide Show lényege, és nem az,
amikor az illető meghúzza a ravaszt, vagy beadja magának a halálos dózist. Azt hiszem, ettől
igazán szép ez a műsor.

Virgil: Nagyon jól fejezted ki magad, Pharlie. Ez a huszonkettedik századi szórakoztatás
igazi  lényege:  hogy  mélysége,  értelme  legyen  a  műsornak,  valódi  érzelmekkel  és
mondanivalóval. Te egy olyan típusú show-t tettél le az asztalra, ami tovább merészkedik,
mint előtte bármi. És igazad van, ettől szép ez a műsor. Nézzünk is most meg egy jelenetet a
legutóbbi adásból!

Bejátszás:

Elsötétített szoba, az interjúalany egy kanapén ül, előtte kis kaliberű kézi lőfegyver hever
egy asztalon.

Pharlie: Miért akarja eldobni magától az életet?

Interjúalany: Mert… senkinek se kellek már…

Pharlie: Mesélje el, hogyan jutott el idáig! Hogy már senkinek sem kell.

Interjúalany: Amy... elhagyott. Azt mondta, Paul nem olyan béna alak, mint én... (sír)

Pharlie: Paul?

Interjúalany: Paul, igen... a legjobb haverok voltunk, amíg Amy... Amy és ő...

Pharlie: Megcsalta? (Interjúalany bólint) Miért csalta meg?

Interjúalany: Szerinte nekem nincsenek céljaim... nincsenek am-ambícióim... nincs közös
jövőnk. Én csak egy amatőr zenész vagyok, tudja? De talán.... talán ha elmentem volna arra
a meghallgatásra... Vagy ha elmennék arra, ami a jövő héten lesz a…

Pharlie: Emlékezzen csak, miért nem ment el az előzőre!

Interjúalany hallgat.

Pharlie: Félt a kudarctól.

Interjúalany: Nem vagyok elég jó ahhoz, hogy befussak...

Pharlie: Ezt csak maga tudhatja.

Interjúalany: Maga szerint sem tudnék befutni, igaz?

Pharlie: Mondtam, ezt csak maga tudhatja, fiatalember. Az embernek a saját döntéseiért
felelősséget kell vállalnia... De tagadhatatlan, hogy elektro-punk együttesekből rengeteg van
manapság.

Interjúalany sír, beszél, de nem lehet érteni egyetlen szavát sem.



Pharlie: Mit szeretne mondani?

Interjúalany: Csak… csak néha… jó lenne egyszerűen kiereszteni a gőzt.

Pharlie: Mit üzen azoknak, akiket hátrahagy?

Interjúalany: (sokáig hallgat) Amynek… azt… üzenem… hogy szeretem.

Interjúalany a szájába veszi  a  pisztolyt  és meghúzza a ravaszt.  Összeesik,  a  kamera
ráközelít. Ismétlés másik kamera állásból. Bejátszás vége.

A közönség tapsol, elismerő bólintások, suttogás.

Virgil: Ah, szegény pára, tényleg kieresztette a gőzt…

A közönség hangos nevetésben tör ki, többen fütyülnek, tapsolnak.

Pharlie: Ki bizony! (nevet)

Virgil:  Megrázó  felvételek,  Pharlie.  Ilyen  közelről  találkozni  a  keserű,  kegyetlen
valósággal…  Ez  egyszerűen  hihetetlen.

Pharlie: Egyébként meglepő, hogy milyen sokan a pisztolyt választják, ha öngyilkosok
akarnak  lenni.  Ez  a  leggyakoribb  módszer,  a  második  legnépszerűbb  pedig  az  ugrás.
Mindkettő elég látványos végeredményt hagy maga után, ha érted mire gondolok. Mintha
ezzel  is  fel  akarnák  hívni  magukra  a  figyelmet.  Olyan,  mint  egy  utolsó,  elkeseredett
próbálkozás, hogy az emberek foglalkozzanak a sorsukkal és szánjanak rájuk egy percet. A
műsor pedig épp ezt a figyelmet adja meg nekik.

Virgil:  (bólogat) A tévénézők sokat köszönhetnek neked, Pharlie. De úgy tudom, nem
mindenki ilyen lelkes az új műsorért. Többen ellenérzésüket fejezték ki a Suicide Show miatt,
mondván – idézem – kereskedelmi terméket csinál a halálból.

Pharlie: Sajnos, vannak, akik ellenzik a műsort, de annak idején a Rampage Rallyra is
tettek efféle megjegyzéseket. Az ilyen kritikusok többsége még csak nem is látta a show-t,
látatlanban ítélkeznek felette. Ezek többnyire olyan emberek, akiknek még televíziójuk sincs
otthon, mindenben ragaszkodnak a régi, konzervatív szokásaikhoz, elleneznek mindenféle
fejlődést és hajlamosak általánosítani, mondván, minden, ami a tévében megy, az rossz. De
ez nem igaz.

Virgil: Ilyen nézettségi adatokkal nem is lehet az! Ennyi néző nem tévedhet.

Pharlie: Úgy van, Virgil, úgy van. Olyan vádak is értek, hogy ez a tévéműsor a gyermekek
fejlődésére  káros  hatással  van.  Szerintem  ez  egyáltalán  nem  így  van.  Mind  tudjuk,
napjainkban milyen sok kamaszkorú fiú és lány dobja el magától az életet. Ha viszont látják
ebben a műsorban, hogyan jutottak el idáig azok az emberek, akik így döntenek, azzal
megelőzhetjük a további tragédiákat, megmenthetjük az életüket. Az aggódó szülők pedig
vethetnének némi figyelmet arra is, hogy a Suicide Show-t tizenhárom éven aluliaknak csak
szülői  felügyelettel  ajánljuk.  A  szülők  felelőssége  eldönteni,  mit  engednek  nézni  a
gyermekeiknek  és  mit  nem.  A  nevelés  felelősségét  nem  háríthatják  át  a  televízióra.



Virgil: Mégis, én úgy tudom, hogy még gyűlölködő leveleket is kaptál.

Pharlie: Volt néhány, de én nem olvasom el ezeket. Pontosan tudom, hogy mit csinálok és
mit  akarok még elérni.  A  Suicide  Show egy  fontos  állomás a  televíziós  show-műsorok
fejlődésében. A célom, hogy minél igényesebb és tartalmasabb szórakoztatást biztosítsak a
tévé-nézőknek. Ez az életcélom… És azt hiszem, a Suicide Show az én életművem.

Virgil:  Ezzel, úgy hiszem, mindannyian egyet érthetünk. Pharlie, nagyon örülök, hogy
befáradtál a műsorba!

Pharlie: Köszönöm, hogy itt lehettem, Virgil! Megtiszteltetés volt.

Virgil:  Sok  sikert  kívánunk  a  show-hoz…  Nézőinknek  pedig  azt  üzenem,  hogy  ne
menjenek sehová,  a reklám után folytatódik a Virgil  Newman Show. Találkozhatnak az
erőművész  John  Duglasszel,  valamint  az  ex-pornósztár  Pussy  Rose-zal,  akinek  legújabb
gyermekkönyve  a  héten  jelent  meg  és  máris  a  sikerlisták  élére  került.  Hamarosan
visszajövünk!

A közönség tapsol, miközben a zene megszólal és a kamera körbefordul a stúdió felett.
Reklámszünet.

 

 



2.
 

Virgil Newman dühöngve jött hátra a színfalak mögé, ahol már várt rá a sminkes, a
masszőr, a frissítős, az első asszisztens a véleményét hadarva, a második asszisztens a
sürgős telefonhívásokkal és a harmadik asszisztens a levelekkel és programtervezetekkel. Ez
voltam én.

Ahogy Virgil  vágtatott,  mi  követtük  végig  a  stúdión  és  Robert  Kurz,  az  első  számú
asszisztens végezte legfontosabb munkáját, vagyis megállás nélkül agyba-főbe dicsérte a
tévé-ikont.

– Remek műsor volt, tökéletes, briliánsan csinálta, Mr. Newman! Az a megjegyzése az
öngyilkos idiótáról, az…

– Remek műsor?! – förmedt rá Virgil, és egy pillanatra sem torpant meg, csak betaszította
az öltözője ajtaját és berontott. – Mégis mi a francot néztél, te idióta?! Az az átkozott szék
egyfolytában nyikorgott alattam, ha csak megmozdultam! Az egész műsort abban az egy
rohadt pózban kellett levezényelnem! Miért nem cserélték ki azt a szart a műsorkezdés előtt?
Vagy olyan szegény csatorna vagyunk, hogy már egy kurva székre sem telik?!

Kurz fülét-farkát  behúzva hajbókolt  Newman előtt  és  hadarva biztosította  róla,  hogy
azonnal intézkedni fog, főnökünknek azonban nem volt elég ennyi – sohasem volt elég ennyi,
mindig kellett valaki, aki bűnhődhetett is:

–  A díszletpatkányokat  rúgjátok  ki!  –  vakkantott  még  oda,  mielőtt  ledobta  magát  a
karosszékbe és kikapta az italt az egyik segéd kezéből.

Virgil volt itt mindenki főnöke, ő volt a műsor rendezője és producere, ő választotta meg a
show kinézetét és tartotta kézben az egészet – mint mondta, a műsor egyedül azért ilyen
sikeres, mert már a kezdeti időktől az ő markában összpontosult minden, amikor még csak
útjára indította a csatorna az első adást.

A  show pedig  sikeres  volt.  Elképesztően  sikeres.  Nem volt  még  ekkora  nézettségű
talk-show a televíziózás  történetében.  Igaz,  népszerűségéhez az  is  hozzátartozott,  hogy
anyacsatornája,  a  Channel  O  volt  a  földgolyó  legnagyobb  internet-  és  tévétársasága.
Valamennyi ország valamennyi előfizetője fogta ezt a csatornát és, ha fogta, akkor bizony
nézte is, gyakran reggeltől estig, munka előtt, munka után s egyesek munka közben is.

A huszonegyedik század közepén kezdett hagyományos, szórakoztató, bulvárműsorokkal
teletömött  csatornaként.  Ahogy  a  válságok  követték  egymást,  úgy  lettek  egyre
népszerűbbek a műsorai: a mind rosszabb életkörülmények miatt az emberek önbecsülése
és  az  igényes  szórakozás  iránti  kereslete  is  csökkent.  A  Channel  O  szerencsecsillaga
emelkedőben volt, a szerkesztők kreativitása a hulladékműsorok széles választékát tárta a
nézők elé. A digitális, internetes tévézés korszakában ugyanabban a sávban legalább négy
különböző műsorból választhattak egyetlen csatornán. A Virgil  Newman Show elődje,  a
népesség számára már unalmassá váló Fergusson Show utódjaként, a kezdés után a kora



délutáni műsorsávból hamar átkerült az esti híradó előtti időpontra. Két évvel később már
főműsoridőben sugározták, ahogy a nézők tábora egyre csak dagadt és dagadt.

Egy  idő  után  a  Channel  O  kiadta  saját  gyártmányú  tévé-készülékeit  (hajlítható,
háromdimenziós, áttetsző képernyő, annyi beépített funkcióval és játékokkal, mely egyszerre
váltotta ki a személyi számítógépeket, játékkonzolokat és lejátszókat). Nem sokkal később a
Channel O műsorait már csak ezeken a készülékeken lehetett „élvezni” – más csatornák
kínálatait azonban nem foghattad vele. S mivel az O-tévék nyújtották a legjobb képet és
hangot, meg is született a szórakoztatás monopóliuma.

A mozinak befellegzett – kislány korom óta nem ültem be egy jó filmre. A környéken
szinte már mindegyik bezárt,  bár egy kis underground mozi még működött a Leicester
Square-en. A legutóbbi adásban Virgil épp ezt a mozit alázta porba. Ez egyáltalán nem volt
meglepő,  hiszen  Hollywood  halálával  a  filmgyártás  központja  Európába  költözött,  ahol
persze a Channel O volt a legnagyobb filmforgalmazó. És ha létezett valami, amit nagyon
nem szerettek, az az alternatíva volt.

Virgilnek egyébként olyan vendégei voltak, mint az összeomlás előtti Egyesült Államok
hetvennyolcadik,  hetvenkilencedik  és  nyolcvanadik  (egyben  utolsó)  elnöke,  milliárdos
olajsejkek, filmsztárok és popcsillagok, sőt még a pápa is eljött egy beszélgetésre, hogy
megáldja a műsort.

Híresség  volt,  de  azzal,  hogy  műsorában  nem ritkán  megalázta  a  filmcsillagokat  és
zenészeket is, valamiképp a sztárok fölé emelkedett, ő lett a bulvár atyaúristene, akinek
mindenki a kegyeit kereste – s nem mellesleg harmincöt százalékos résztulajdona volt a
Channel O társaságban, ami a London Times szerint a világ tizenkettedik leggazdagabb
emberévé tette.

Érthető, hogy nem volt apelláta, ha Virgil valamiről azt mondta, hogy úgy lesz, akkor
annak úgy is kellett lennie.

– Máris intézkedem, Mr. Newman! – hajbókolt Kurz.

– Maga! – ugatta Virgil. – Pufika, felhívta Fincher minisztert?

Engem szólított így. Többek között ez is közrejátszott abban, hogy aláírta nálam a halálos
ítéletét.

– Igen, Mr. Newman, már megbeszéltem egy találkozót az erkölcsrendészeti miniszter úr
titkárnőjével a Garland Hotelbe, tizedikére és feljegyeztem az időbeosztásába – mondtam
sietve. – Fincher miniszter úr készséggel elfogadta az ön meghívását a műsorba, de szeretné,
ha még az első reklám előtt adnák le a róla szóló részt, közvetlenül a hírműsor után és…

Virgil furcsa kis röffenést hallatott és félrelökte a masszőrlány kezét, aki a vállát dolgozta.

– Ne ő akarja meghatározni a műsorstruktúrát. Oda kerül, ahová én mondom! Szépen
néznénk ki, ha a vendégek döntenének a show menetrendjéről – hát ki látott már olyat?
Idióták… Maga mit mondott neki?



– Azt, hogy a személyes találkozón ezt is meg fogják beszélni Fincher miniszter úrral és
biztosan meg tudnak egyezni olyan beosztásról, ami mindenkinek megfelel.

Virgil hümmögött. Ha hümmögött az jót jelentett, mert ez volt nála a dicséret. Többre
nem futotta tőle,  így már akkor remek napot könyvelhettünk el,  ha nem ordította le a
fejünket valami apró-cseprő dolog miatt, amire normális ember maximum legyintett volna...
De hát ilyen volt Virgil.

Ennyivel  meg  is  úsztam,  hogy  tovább  kelljen  válaszolgatnom  neki.  A  második
asszisztenshez fordult, a tyúkeszű Jenna Owenshez, aki alighanem megjárta a díványt is az
állásinterjú során, mert az egyetlen értékelhető tulajdonságát a mellmérete jelentette. Mint
kiderült, Virgil és Pharlie tovább tervezték folytatni egymás egójának fényesítését a műsor
után, mert lefoglalt asztaluk volt fél ötre.

Fél órával később, a show végeztével a két műsorvezető testőrök kíséretében elindult a
parkolókhoz.  Legközelebb csak akkor foglalkoztak velem, mikor megálltunk az üvegfalú
liftek előtt. Miközben Virgil épp egy telefonhívást bonyolított le, odajött hozzánk egy húsz év
körüli fiatalember. A többiekre ügyet sem vetve nyomban Robert Kurzhoz lépett.

– Uram… – szólította meg tisztelettudóan.

– Mi van, Parish, mit akar?

Új kolléga volt, párszor már láttam és tudtam róla, hogy Kurz keze alá dolgozik – vagyis
egy asszisztens asszisztense, ami nem jelentett túl sok megbecsülést. Világosszőke, szinte
fehér haja volt  és hozzá mélybarna szemei,  melyek már-már feketének tűntek;  érdekes
összhatást keltett kisfiús arcával, annyi szent. Bár inkább furcsa volt, mint tetszetős.

Halkan beszélt Kurz-cal, nehogy megzavarja Virgil telefonálását s így én sem értettem, mi
volt a probléma, de az arcáról lerítt, hogy nem jó hír. Kurz rövidesen elhajtotta a fiút, aztán
a lift megérkeztéig várt, hogy megszólíthassa Virgilt, aki végre végzett a telefonálással.

– Mr. Newman…

– Mi van, mit akar?

– Az a helyzet… – kezdte Kurz kissé idegesen – hogy Fincher miniszter úrnak már nem jó
a jövő heti műsoridő… Másik adásban szeretne szerepelni.

Virgil összeráncolta a homlokát és úgy nézett a férfire, akár egy sas, ami a prédájára les.

Enyhén  kiguvadtak  a  szemeim;  alig  egy  órája  zavartam  le  a  beszélgetést  az
erkölcsrendészeti  minisztériummal  és  erre  megint  változtatnak?

–  Ugye nem azt akarja mondani – kezdte Virgil vészjóslóan halk hangon – hogy az a
politikuskezdemény az ezredik műsorba akar bekerülni?!

Kurz arcáról lerítt, hogy pontosan erről van szó.

Nahát – gondoltam magamban – Virgil előtt le a kalappal: nem állt neki ordítani. Persze,



alighanem ebben Pharlie Carsons jelenléte is közrejátszott valamelyest, de ez akkor is nagy
szó volt. Elfordult az ideges Kurztól, aki erre behúzta a nyakát – biztosan emlékezett még rá,
amikor az egyik kolléganő visszakézből kapott pofonnal lett gazdagabb, amiért rossz hírt
hozott az indulatos Mr. Newmannek. Az esethez az is hozzátartozik, hogy a szegény volt
kollegina  megpróbálta  beperelni  Virgilt  testi  sértésért,  de  a  Channel  O saját  ügyvédei
kiradírozták  a  tárgyalóteremből.  Azóta  hajléktalanként  tengődik,  néha  látom  az
ingyenkonyha  előtt  tekergő  sorban.

Újabb  pofozkodásra  azonban  nem  került  sor,  helyette  Virgil  másik  arcot  keresett,
melynek láttán nem kap dührohamot. Ekkor szólt hozzám ismét, miközben besétált a liftbe
Pharlie előtt:

–  Pufika!  Hívja  fel  újra  Fincher  titkárnőjét  és  mondja  meg  neki,  hogy  a  jövő  heti
megbeszélést áttettük ma estére. Ha ő változtat – én is változtatok!

Megint én ittam meg a levét a kakasviadalnak. De ennek most tényleg nem örültem. Az a
titkárnő már az első beszélgetésünkkor sem volt épp a kedvesség mintapéldánya. Talán mert
nem  borultam  térdre  attól,  hogy  a  drágalátos  erkölcsrendészeti  miniszter  személyes
kávéfőzőjével beszélek és ez sérthette az önérzetét.

– Igenis, Mr. Newman, intézkedem! – adtam az alázatos asszisztens szerepét, de ő már
csak arra figyelt, amit Pharlie mesélt neki kedélyes hangnemben az egyik műsoráról.

Virgil  régebben  mindenkivel  tegeződött,  sőt,  egyes  öreg  rókák  szerint  a  közvetlen
munkatársaival  egészen normálisan viselkedett,  de  mióta  elmúlt  negyven,  aki  nem Mr.
Newmannek szólította, az repült. Mint a tévém.

Kimondhatatlanul  undorodtam  ettől  az  alaktól,  mégis,  minden  nap  képes  voltam
huszonnégy karátos  vigyort  villogtatni  felé,  ahogy a  munkaköri  leírásom megkövetelte.
Pedig tudtam, hogy a mosolyom csak akkor lesz őszinte, ha a temetésén állok a tömegben.
Most mögötte álltam a liftben és miközben a teendőket frissítettem a táblaszámítógépemben,
próbáltam úgy helyezkedni, hogy egyik porcikája se érjen hozzám és Kurz parfümjének bűze
is minél kevésbé ostromolja az orromat.

Komolyan gondoltam, hogy meg fogom ölni Virgil Newmant. Csak még azt nem döntöttem
el, hogyan. Nem őrültem meg, nem akartam börtönbe kerülni miatta, hiszen egyszer már
tönkretette az életem, nem szerettem volna, ha erre még egyszer sor kerül. Rengeteget
tervezgettem, de eddig nem kínálkozott megfelelő alkalom, hogy a másvilágra küldjem, főleg
az állandóan körülötte lebzselő testőrök miatt. A legkézenfekvőbb megoldásnak a mérgezés
tűnt,  de  túlságosan  leszűkítette  volna  a  kört  a  közelébe  férkőző  alkalmazottakra  és
barátokra – nagyon szem előtt lennék és egy kis nyomozgatás kideríthetné a múltamat is. Ha
lepuffantottam volna, az több százféleképpen sülhetett el rosszul, úgyhogy inkább kizártam.
Mindenképpen olyan módszert kellett találnom, ami nem üt vissza rám.

Amikor huszonkét évesen elhatároztam, hogy bosszút állok mindenért Virgil Newmanen,
sokáig fogalmam sem volt róla, hogyan fogom véghez vinni mindezt. Elhatározni valamit
könnyű, de sikeresen kivitelezni már egy másik szint volt. Kapóra jött, hogy a Hawking
Egyetemen tanultam média- és kommunikáció szakon – az már kevésbé, hogy a jegyeim



siralmasak voltak. Sosem voltam egy jó tanuló, a gimis évek bulizással, alkoholmámorral és
depresszióval teltek, amire egyáltalán nem vagyok büszke, de tudnék kire ujjal mutogatni,
ha a kisiklott életem felelőseit keresném.

Kathy, az egyik egyetemi barátnőm tudott segíteni,  hogy bekerülhessek a Channel O
berkeibe, egy lefizetett állásinterjúnak és néhány jó pénzért meghamisított bizonyítványnak
köszönhetően.  Fogalmam  sem  volt,  hogy  csinálta,  de  a  nagyapja  nagyon  gazdag  és
befolyásos ember volt.  Így kaptam az első állást  a  médiabirodalomban,  mint  holmi  kis
adminisztrátor s innen küzdöttem fel magam egészen odáig, hogy Virgil közelében lehessek
nap  mint  nap.  Voltak  nehéz  pillanatai  az  utazásnak,  például  amikor  három
hárpia-természetű munkatársnőm próbált  meg kirúgatni  a  Kunó Kalandjai  című sorozat
szerkesztéséből.  Végül  ők  repültek,  ám  nekem  is  ott  kellett  hagynom  ezt  a  kedves
gyerekműsort,  hogy  tovább  léphessek.  A  hárpiáktól  eltekintve  az  ott  eltöltött  idő  volt
pályafutásom  legkellemesebb  élménye  és  terveim  között  szerepelt,  hogy  Virgilen
beteljesített  bosszúm után visszaédesgetem magam. Addig azonban csak Virgil  létezett,
semmi más.

Amíg  nem  ismertem  meg  a  napi  rutinját,  nem  is  remélhettem,  hogy  a  tervem
szerencsésen fog végződni. Három évembe telt, de már itt voltam a célban és nem akartam
meghátrálni. Az pedig már a sors egy igen fura fintora volt, hogy első – és remélhetőleg
utolsó – gyilkosságomat tervezgetve az életem végre tökéletesen kiegyensúlyozottá vált.

Mialatt  ezeken  a  kellemesnek  épp  nem  nevezhető  gondolatokon  töprengtem,  a
száz-harminckettedik emeletről aláereszkedő turbólift megérkezett. Az ismét telefonálgató
Virgil után kiszálltunk, hogy átkísérjük az impozáns hallon. A hall padlóján és a gigászi
zászlón a Channel O logója virított a földgolyóval, meg a jól ismert szlogennel: „Az egész
bolygó az  Ön nappalijában” –  Erre szokták azt  mondani,  hogy a  méret  számít,  nem a
minőség.

A minőség, mint olyan, már évek óta nem létező fogalom volt. A Channel O megevett
mindent,  kis  helyi  tévétársaságokat,  városi  adókat,  mozicsatornákat,  sorozatcsatornákat,
hír- és zeneadókat. Csak a szemét áradt a nap huszonnégy órájában, megállíthatatlanul.

Vegyük például ezt a könnyfakasztóan csodálatos műsort, a Suicide Show-t! Nem tudom,
hogy Pharlie Carsonst vajon a szülész ejtette a fejére, vagy csak nem volt gyerekszobája, de
hogy nem teljesen normális,  az hét szentség. Komolyan, kinek jut eszébe show műsort
forgatni öngyilkosokról? Virgil meg úgy állította be, mintha ő szarta volna a spanyol viaszt.
Persze  azt  már  kínosan  kerülték,  hogy  a  műsorban  szinte  kilencvenkilenc  százalékban
bevándorlók  halálát  mutogatják  vagy  szellemileg  sérültekét,  nem  beszélve  a  bújtatott
politikai  utalásokról.  Ékes  példája  volt  ennek  az  egyik  öngyilkosjelölt  mögött  látható
kiaggatott Quntz-ellenes plakát.

Amióta Alfred Quntz kormánya hatalomra került, szinte mindent meg lehetett tenni az
X-kategóriába sorolt emberekkel, vagyis a „társadalomra káros” egyénnek bélyegzettekkel.
Az ilyen műsorok, mint a Suicide Show is ennek köszönhették létüket és meg is hálálták az
olyan  kis  népnevelő  machinációkkal,  mint  ez:  lássa  csak  mindenki,  hogy  egy
kormány-ellenes  Aquntzista  tüntető  csupán  egy  kábszeres  öngyilkosjelölt!



Virgil  csak  mondta  a  magáét  a  telefonba,  miközben  átvágtunk  a  szórt  fénnyel
megvilágított csarnokon, hogy végül a fotocellás, biztonsági őrökkel védett főbejáraton át
kilépjünk a Channel O székháza előtti tágas térre. Virgilre már várt a hosszú, harsány zöld
limuzin (az új korok divatja volt a harsány zöld, full-extrás luxusjárgány; szerintem förtelmes,
de hát nem az én pénztárcámnak fájt) s harmadik asszisztensként én szaladtam előre, hogy
kinyissam az ajtót.

Ekkor tűnt fel a kocsi mellett az izgága firkász.

– Mr. Carsons! Mr. Carsons! – kiáltozta a negyven körüli férfi, miközben próbált közelebb
kerülni Pharlie-hoz, de egy testőr nyomban megállította és nyomatékosan felszólította, hogy
távozzon.

De miféle újságíró lett volna, ha csak úgy rögtön elkujtorog az első figyelmeztetésre? Így
aztán tovább szólongatta remélt interjúalanyát,  mialatt ő és Virgil  odaértek a kocsihoz.
Hallottam a fáradt megjegyzéseket mindkettejüktől.

– Ó, az istenit… – morogta Virgil. – Már megint egy…

– Mr. Carsons! A Nyugati Szótól jöttem. Volna egy perce válaszolni a kérdéseimre?

Carsonsnak azonban nem fűlött a foga a kopott farmerba és bomberdzsekibe öltözött
borostás újságíróhoz, így kiadta a parancsot testőreinek:

–  Tüntessék el innen ezt az embert! – Ami egyet jelentett azzal, hogy feltűnés nélkül
vonszolják be egy sikátorba és törjék el legalább egyik végtagját, lehetőleg azt, amelyik a
legnélkülözhetetlenebb volt a kenyérkeresetéhez.

A Nyugati Szóról nem hallottam korábban. Biztosan egyike volt annak a néhány online
hírcsatornának, ami megpróbálkozott a függetlenséggel. Csakhogy ezeket az oldalakat az
internetszolgáltató automatikusan szűrte, vírustartalomra hivatkozva, így nem volt széles
olvasótáboruk.

– Mr. Carsons! Kérem, csak egy percre! Mr. Carsons! – kiabálta a férfi, ellenállva a rá
küldött  két  testőrnek,  akik  kitartóan  terelték  arrébb.  –  Mit  szól  a  rasszista  vádakhoz,
melyekkel a Suicide Show szerkesztőit illették?


