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Ezt most neked írom.
Az ellenségemnek.
A barátomnak.
Te már tudod, biztos, hogy tudod.
Vesztettél.
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1. fejezet

A második kataklizma a tizenegyedik életemben, 1996-ban 
kezdődött. A szokásos módon haldokoltam: jó meleg, morfi-
umos ködben, amelybe a kislány úgy hasított bele, mintha 
jégkocka szánkázott volna végig a gerincemen.

Ő hétéves volt, én hetvennyolc. Ő hosszú lófarokban visel-
te egyenes szálú, szőke haját, nekem pedig galambősz volt a 
hajam, már ami maradt belőle. Rajtam kórházi köntös volt, 
amelyet arra terveztek, hogy sterilen megalázzon, rajta pedig 
világoskék iskolai egyenruha és nemezsapka. Lábát lógázva 
gubbasztott az ágyam szélén, és merőn a szemembe nézett. 
A mellkasomba dugaszolt szívmonitort vizsgálgatta, majd mi-
után konstatálta, hogy kihúztam a riasztót, kitapintotta a pul-
zusomat, és megszólalt: 

– Kis híján lekéstem magát, dr. August.
Németül, berlini kiejtéssel beszélt hozzám, de a világ bár-

mely nyelvén szalonképesen tudott volna megszólalni. Meg-
vakarta hátul a bal lábát, amely a kinti eső hatására viszketni 
kezdett a fehér térdzokni alatt. Vakarózás közben így folytatta: 

– Küldenem kell egy üzenetet vissza, a múltba. Már ameny-
nyiben az idő itt fontosnak mondható. Szóval kapóra jön, hogy 
ön éppen haldoklik, mert így megkérhetem, hogy adja át az 
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üzenetemet az eredeti Klubjainak, úgy, ahogy nekem is átad-
ták.

Próbáltam megszólalni, de összeakadtak a nyelvemen a sza-
vak, így nem mondtam semmit.

– Közeleg a világvége – mondta a kislány. – Az üzenetet 
az ezer évvel előttünk járó generációk indították útjára, attól 
kezdve száll gyerekről felnőttre, az időben visszafelé haladva. 
Közeleg a világvége, és nem tehetünk ellene semmit. Úgyhogy 
most magán a sor.

Rádöbbentem, hogy egyedül thai nyelven jönnek ki a tor-
komon összefüggő szavak, és a szám egyetlen szót tud for-
málni: miért?

És ez a szó, hadd tegyem sietve hozzá, nem arra vonatko-
zott, hogy miért ér véget a világ.

Hanem arra, hogy miért számít ez.
A kislány elmosolyodott. Nem kellett kimondanom, mire 

gondolok, anélkül is értette. Közelebb hajolt és a fülembe súgta: 
– Közeleg a világvége, hiszen mindig közelegnie kell. De 

most kezd felgyorsulni.
Ez volt a vég kezdete.
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2 . fejezet

Kezdjük az elején.
A Klub, a kataklizma, a tizenegyedik életem, meg az azt köve-
tő halálesetek – egyik sem békés körülmények között zajlott 
–, mind-mind jelentéktelen apróságnak tűnnek, a kirobbanó, 
majd ellankadó erőszak felvillanásainak, ok nélküli megtor-
lásnak, amíg meg nem értjük, hol kezdődött ez az egész.

A nevem Harry August.
Apám Rory Edmond Hulne, anyám Elizabeth Leadmill – 

igaz, már jócskán benne jártam a harmadik életemben, amikor 
minderről tudomást szereztem.

Nem tudom, mondhatom-e, hogy apám megerőszakolta 
anyámat, vagy sem. A törvény erői nehézségekbe ütköznének, 
ha ítélkezniük kellene az ügyben: lehet, hogy egy okos ember 
könnyen el tudná téríteni az esküdtszéket egyik vagy másik 
irányba. Úgy értesültem, hogy anyám nem sikítozott, nem 
állt ellen, sőt, még csak nemet sem mondott, amikor apám a 
fogantatásom éjszakáján közeledett hozzá a konyhában, és a 
szenvedély huszonöt dicstelen percében – már amennyiben a 
féltékenység és a tomboló düh is szenvedélynek minősül a maga 
nemében –, a konyhalányt eszközként használva bosszút állt 
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hűtlen feleségén. Ilyen értelemben tehát anyámat nem kény-
szerítették, ugyanakkor, úgy vélem, védhető álláspont, hogy 
húsz év körüli lányként, aki apám házában élt és dolgozott, és 
apám pénzétől, valamint a család jóindulatától függött a jövője, 
nem volt esélye ellenállni: a helyzete bírt akkora kényszerítő 
erővel, mint egy torkához nyomott késpenge.

Mire anyám terhessége kezdett láthatóvá válni, apám visz-
szatért Franciaországba, ahol egészen az első világháború vé-
géig aktív frontszolgálatot teljesített, mint a Skót Gárdaezred 
meglehetősen középszerű őrnagya – márpedig egy olyan fegy-
veres konfliktusban, ahol olykor egyetlen nap leforgása alatt 
teljes ezredek semmisültek meg, a középszerűség fölöttébb 
irigylésre méltó tulajdonság volt. Így aztán apai nagyanyámra, 
Constance Hulne-ra maradt a feladat, hogy 1918 őszén ajánló-
levél nélkül száműzze anyámat a házából. A férfi, aki később 
a fogadott apám lett, és aki bármely vérrokonomnál igazabb 
apám volt, a póniszekerén vitte el anyámat a helyi piacra, majd 
otthagyta pár shillinggel a tárcájában, meg azzal a javaslattal, 
hogy próbáljon segítséget kérni más, bajba jutott hölgyektől. 
Végül egy Alistair nevű rokon, aki csupán nyolcadrészben osz-
tozott anyám genetikai állományán, de a gazdagsága bőséges 
kárpótlást jelentett a családi kötelék gyengeségéért, munkát 
adott anyámnak edinburgh-i papírgyárában. Amikor azon-
ban anyám kiterebélyesedett, és egyre kevésbé volt alkalmas 
a feladata elvégzésére, egy kisfőnök, akit vagy három fok vá-
lasztott el a ranglétrán a tényleges döntéshozótól, szép csönd-
ben kiakolbólította. Anyám kétségbeesésében írt a biológiai 
apámnak, de a levél agyafúrt nagyanyám kezébe került, aki 
megsemmisítette, mielőtt apám elolvashatta volna anyám es-
deklő szavait. Így aztán anyám 1918 szilveszterén az utolsó 
pennyjeiből jegyet váltott az edinburgh-i Waverley pályaudva-
ron a Newcastle-ba tartó vonatra, és Berwick-upon-Tweedtől 
jó tízmérföldnyire északra vajúdni kezdett.

Világra jöttömnek, amelyre az állomás női mosdójában ke-
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rült sor, csupán két ember volt tanúja: egy Douglas Crannich 
nevű szakszervezeti aktivista meg a felesége, Prudence. Úgy 
értesültem, hogy az állomásfőnök az ajtó előtt őrködött, ne-
hogy betévedjen egy ártatlan, mit sem sejtő nő. A háta mögött 
összekulcsolt keze meg a hóval koronázott, szemébe húzott 
sapkája, én legalábbis mindig úgy képzeltem, jó adag sunyi 
rosszindulatról árulkodott. Orvos ezen kései órán, eme jeles 
ünnepnapon nem volt a kórházban, a felcser pedig csak több 
mint három óra múlva ért oda. Jócskán elkésett: a padlón 
már kezdett alvadni a vér, és Prudence Crannich karjában 
ott voltam én. Anyám pedig meghalt. Elhunytának körülmé-
nyeit illetően csak Douglas elbeszélésére támaszkodhatom, 
de azt hiszem, elvérzett. A sírján ez áll: „Lisa, megh. 1919. ja-
nuár 1. – Vezessék el az angyalok a fényre!” Amikor ugyanis 
a temetkezési vállalkozó megkérdezte, mi legyen a sírkövön, 
Mrs. Crannich rádöbbent, hogy nem tudja anyám teljes nevét.

Némi vitát váltott ki, hogy mi legyen velem, a hirtelen árva-
ságra jutott gyerekkel. Azt hiszem, Mrs. Crannichet igencsak 
gyötörte a kísértés, hogy megtartson magának, de az anyagiak 
és a gyakorlatias szempontok ez ellen szóltak, ahogy Douglas 
Crannich határozott, szó szerinti törvényértelmezése, no meg 
a tisztességről vallott, sokkal személyesebb jellegű nézetei is. 
Kijelentette, hogy a gyereknek van egy apja, és annak az apá-
nak joga van a gyerekéhez. Ennek, persze, pusztán elméleti 
jelentősége lett volna, ha anyám nem hordja magánál leen-
dő fogadott apám, Patrick August címét, feltehetően abból a 
megfontolásból, hogy a segítségével talán sikerül találkoznia 
biológiai apámmal, Rory Hulne-nal. Utánajártak, hogy lehet-e 
az apám ez a Patrick nevű ember, és a felvetésre igencsak fel-
bolydult a falu, mivel Patrick már régóta gyermektelen házas-
ságban élt fogadott anyámmal, Harriet Augusttal, márpedig a 
skót–angol határvidéken fekvő faluban, ahol még az 1970-es 
években is tabutémának számított a koton, egy meddő frigy 
mindig heves viták tárgyát képezte. Az eset annyira sokkol-
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ta a falu népét, hogy igen hamar eljutott a híre a kastélyba, 
Hulne Hallba is, amely nagyanyám, Constance, két nagyné-
ném, Victoria és Alexandra, unokatestvérem, Clement, va-
lamint apám boldogtalan felesége, Lydia lakhelyéül szolgált. 
Úgy vélem, nagyanyám egyből gyanította, kinek a fia lehetek, 
és a születésem körülményeit is sejtette, de nem volt hajlan-
dó felelősséget vállalni értem. Végül Alexandra, a fiatalabbik 
nagynéném volt az, aki a rokonaiból hiányzó lélekjelenlétről 
és együttérzésről tett tanúságot. Miután felfogta, hogy halott 
anyám kilétének tisztázása után hamar a családjukra terelődne 
a gyanú, a következő ajánlattal kereste meg Patrick és Harriet 
Augustot: ha örökbe fogadják a gyermeket, és sajátjukként ne-
velik, a Hulne család tanúskodása mellett aláírt hivatalos pa-
pírok elcsendesítik a törvénytelen viszonyról szóló pletykákat 
– hiszen senkinek sincs a környéken akkora tekintélye, mint 
Hulne Hall lakóinak –, és ő, Alexandra személyesen gondos-
kodik róla, hogy a fáradalmaikért, illetve a gyermek ellátására 
havi juttatást kapjanak. Miután pedig a gyermek felnő, arra is 
gondja lesz, hogy megfelelő kilátásokkal vágjon neki az életnek 
– persze, nem mértéktelen jólét lesz az osztályrésze, de nem is 
a balkézről való fattyak szánalomra méltó helyzete.

Patrick és Harriet némi tanakodás után elfogadta az aján-
latot. Az ő gyermekükként, Harry August néven nőttem fel, 
és csak a második életemben kezdtem kapiskálni, honnan jöt-
tem, és mi vagyok.
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3. fejezet

Azt mondják, a magunkfajtáknál, akik ciklusokban éljük az 
életünket, három fázis különböztethető meg: az elutasítás, a 
feltárás és az elfogadás.

Ezek a kategóriák eléggé sikamlósak, és a tág értelmű sza-
vak mögött meghúzódva számos különböző jelentésréteg rej-
lik bennük. Az elutasítás például többféle közhelyes reakcióra 
tagolható, úgymint: öngyilkosság, csüggedés, őrület, hisztéria, 
izoláció, önpusztítás. Jómagam, ahogy szinte minden kála-
csakra, első életeim során átéltem e reakciók nagy részét, és az 
emlékük még most is ott lappang bennem, mint a hasfalamba 
ékelődött vírus.

Elmondhatom, hogy az elfogadásba való átmenet az én ese-
temben, nem túl meglepő módon, nehéznek bizonyult. 

Az első élet, amit leéltem, átlagos volt. Ahogy minden fiatal 
férfit, engem is behívtak frontszolgálatra, és abszolút közép-
szerű gyalogos katonaként vettem részt a második világhábo-
rúban. A harci cselekményekhez tehát csekély mértékben já-
rultam hozzá, és a fegyveres konfliktus utáni életem sem adott 
okot arra, hogy jelentékenyebbnek érezzem magam. A háború 
után ugyanis visszatértem Hulne House-ba, hogy átvegyem 
az addig Patrick August által betöltött pozíciót, és a birtok 
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gondnoka legyek. Fogadott apámhoz hasonlóan engem is arra 
neveltek, hogy szeressem a földet: a szagát eső után, meg azt 
a hirtelen támadt zsongást, amely betölti a levegőt, amikor a 
rekettye mintha az égre szórná sárgálló virágait. És ha netán 
úgy éreztem, hogy el vagyok zárva a társadalom többi tagjá-
tól, az csak olyasféle hiányérzet volt, amilyet a testvérre vágyó 
egykék élnek át: a magány puszta ideája, amelyet nem támaszt 
alá, nem tesz valódivá a megfelelő élettapasztalat.

Amikor Patrick meghalt, hivatalosan is rám szállt az állása, 
igaz, addigra a Hulne család vagyona pazarlás és tunyaság foly-
tán szinte semmivé lett. A birtokot 1964-ben megvásárolta a 
műemlékvédő szervezet, a National Trust, és vele engem is, így 
hátralevő éveimben turistákat kalauzoltam a házat körülvevő, 
burjánzó növényzettel benőtt, mocsaras területen, miközben 
a kastély falai a szemem láttára süppedtek bele szép lassan a 
tocsogós, fekete sárba.

1989-ben, a berlini fal leomlásakor haltam meg magányo-
san egy newcastle-i kórházban. Állami nyugdíjból élő, gyer-
mektelen, elvált férfi voltam, aki még a halálos ágyán is a rég 
elhunyt Patrick és Harriet August fiának hitte magát, és akit 
végül az a gyilkos kór vitt el, amely később még jó néhány éle-
temnek vetett véget: a myeloma multiplex, azaz csontvelőda-
ganat, amely addig terjeszkedik a szervezetben, amíg az végül 
megszűnik működni.

Természetes, hogy az újbóli megszületésem (amelyre pon-
tosan ugyanott került sor, ahol az egész elkezdődött: a Ber-
wick-upon-Tweed-i vasútállomás női mosdójában, 1919. január 
1-én, a már leélt életem összes emlékével felvértezve) meglehe-
tősen közhelyes módon őrületet gerjesztett bennem. Amikor 
gyermektestembe visszaköltözött az ereje teljében lévő felnőtt 
tudat, először összezavarodtam, majd gyötrődtem, aztán két-
ségbeestem, aztán kiabáltam, aztán sikítottam, majd végül, 
hétéves koromban, a boldogtalanok Szent Margitról elneve-
zett menhelyén helyeztek el, és én őszintén hittem, hogy oda 
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tartozom. Fogságom hatodik hónapjában sikerült levetnem 
magam a harmadik emeletről.

Ma már tisztában vagyok vele, hogy háromemeletnyi ma-
gasság sokszor kevés a gyors és viszonylag fájdalommentes ha-
lálhoz, amelyet az adott körülmények megkívánnak, és köny-
nyen előfordulhatott volna, hogy az alsó testtájaimon minden 
csont ripityára törik, de a tudatom ép marad. De szerencsére 
a fejemre estem, és már vége is volt.
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