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1. 

 

Egy nyáron, amikor a tizenhat éves Levi Presley leugrott a Las Vegas-i Stratosphere Hotel 350 

méter magasságban lévő kilátóteraszáról, a helyi önkormányzat arra készült, hogy ideiglenesen 

betiltsa a lap dance-t a város sztriptízklubjaiban, egy parkoló alól régészek kiásták a világ 

legrégebbi tabasco szószos üvegének cserepeit, és egy Mississippiből érkezett asszony 

legyőzött egy Ginger nevű csirkét amőbában. 

Azon a napon, amikor Levi meghalt, öten haltak meg két típusú rákban, négyen 

szívrohamban, hárman agyvérzésben.  

Két pisztollyal elkövetett öngyilkosság is volt aznap. 

Még valaki más is levetette magát ugyanazon a napon. 

45 Celsius-fokot mértek, így az volt a nyár egyik legmelegebb napja – emiatt a Világ 

Legnagyobb Hőmérője is elromlott, a két és fél decis ásványvizes palack ára öt dollárra 

emelkedett, és egy közlekedési dugó is kialakult a Las Vegas Strip végén, mert egy turistacsalád 

autóval áthajtott egy hajléktalan asszony bevásárlókocsijáról legurult üvegen, defektet kaptak, 

belehajtottak egy parkoló autóba, majd a Stratosphere Hotel bejárata előtt végignézték, amint a 

bérelt Dodge Stratus hátsó fele belenyomja az emelőt a felpuhult aszfaltba. 

Így tehát tudjuk, hogy amikor Levi Presley leugrott a Stratosphere Hotel tetejéről 

18:01:43-kor – hogy aztán 18:01:52-kor földet érjen –, több mint száz turista ült öt tucat 

autóban, dudáltak, járatták a motort és kiabáltak a hotel lábánál. 

Aznap este néhányan felnéztek a dugóból, és pillanatokra láthatták, ahogy a sötétben az 

égből valami zuhan, keresztül a pálmákon, egyenesen a járdára. Néhányan ki is szálltak, hogy 

mi zuhanhatott le, és hatan tanúvallomást is tettek a rendőröknek arról, amit láttak. 

Amikor megkérdeztem a Las Vegas-i rendőrségen, hogy elolvashatom-e azokat a 

vallomásokat, Steve Barel rendőrőrmester azt mondta: „Nem akarja maga azokat elolvasni, 

ember. Azok csak tények. Nem lesz olyan élmény, mint amikor egy Mickey Spillane regényt 

olvas. Érti?” 

Amikor megkérdeztem a Las Vegas-i Tinédzser Krízis Központnál a nőt, hogy a 

városban gyakori probléma-e a tinédzser öngyilkosság, azt mondta, jobban örülne „ha ezt nem 

írnám meg”. 



Amikor megkérdeztem Michael Gilmartint, a Stratosphere Hotel PR-menedzserét, hogy 

a szállodának van-e valamilyen bevett módszere, hogy elrettentse az embereket attól, hogy 

leugorjanak a magas toronyból, Michael Gilmartin először megkérdezte, hogy vicceltem-e, 

majd azt mondta: „Nézze, nem akarom, hogy megjelenjen a nevem egy olyan írásban, ami arról 

szól, hogy egy srác leugrott innen, rendben…? Mármint mi javunk származhatna nekünk ebből? 

Ha elmagyarázza, hogy ez a sztori miképpen szolgálja a hotel érdekeit, elképzelhető, hogy 

beszélhetünk róla, de per pillanat nem akarok ehhez asszisztálni.” 

Amit biztosan tudok Levi Presley-ről, hogy hogy nézett ki, hogy hány éves volt, hogy 

milyen autót vezetett, hogy melyik iskolába járt, hogy melyik lány tetszett neki, és hogy ő 

melyik lánynak tetszett, hogy mi volt a kedvenc ruhája, a kedvenc filmje, a kedvenc étterme, a 

kedvenc együttese, hogy melyik szintre jutott el taekwondóban, hogy mit rajzolt a szobája falára 

– halványan, ceruzával –, amit később majd ki akart színezni, hogy a művészeti iskolában 

készített rajzai közül melyekre volt a legbüszkébb, hogy a témái közül melyekbe lehet utólag 

belelátni, hogy foglalkoztatta az öngyilkosság, hogy mi volt az autója beceneve, hogy mi volt 

az ő két különböző beceneve – egy az anyjától, egy az apjától –, hogy milyen válaszokat adott 

az iskolában a legutolsó röpdolgozaton – Mi a jó? Mi a rossz? Mit jelent számodra a művészet? 

Nézd meg az asztalon látható széket, és írd körül irodalmi jelzőkkel… –, hogy a 

fürdőszobaszekrényében található öt üveg kölni közül melyiknek érződik még mindig az illata 

a szobájában, még azután is, hogy a szülei felszedték a padlószőnyeget, kidobták az ágyát, a 

rajzait leszámítva kiürítették a szekrényét – mire először jártam náluk, három hónappal Levi 

halála után. 

Amit biztosan tudok Levi Presley-ről, az annyi, amennyit Gail, az anyja és Levi Senior, 

az apja hajlandók voltak elmondani egy ismeretlennek a tizenhat éves fiukról, márpedig az 

bizonyos lett az első találkozó alkalmával, hogy mindent elmondanak.  

– Amit csak akar – mondták –, bármit megírhat. 

De mindaz, ami azok számára átjött, akik nem ismerték Levi Presley-t személyesen, 

vagy azoknak a Las Vegas-iaknak, akik csak látásból ismerték a fiút, vagy csak hallomásból, 

vagy csak a hírekben elhangzottakból, mindaz a számos hivatalos állítás, és mindaz a számos 

hivatalos cáfolat, és mindaz, amiről hivatalosan említés sem történt, olyannyira volt teljesen 

ellentéte a szülők kíváncsi nyitottságának, mintha Levi öngyilkosságának két teljesen 

különböző verziója létezne. Az egyik július 13-án, szombaton történt, körülbelül 18:01-kor, a 

Stratosphere Hotel és Kaszinó északi autófeljárójának halszálka mintás burkolatán, egy forró 

estén, a szél keletről fehér portakarót fújt, a tőzsde rosszul állt, a munkanélküliség hatalmas, a 

hold csak félig fedte fel magát, a Mars és a Jupiter együttállásban, ami nem különösebben ritka, 



a lényeg, hogy nem volt semmi olyan körülmény, amely a kétségbeesett kereső számára 

magyarázatot adna, hogy a halálesettel kapcsolatban miért olyan eltérőek az állítások: Levi 

Presley holttestét „hanyatt fekve” és „sérülten”, mégis „viszonylag épségben” találták meg a 

Stratosphere Hotel és Kaszinó autófeljáróján a megyei halottkém szerint; vagy Levi Presley 

holttestét „egymillió darabra összetörve” találták meg a Stratosphere Hotel és Kaszinó 

autófeljáróján a Las Vegas-i rendőrség szerint; vagy Levi Presley egyes testrészeit egy nap 

múlva találták meg, harminc méterrel arrébb az utca túloldalán az egyik közeli motelben lakó 

tanú szerint.  

És volt a másik halál, ami néhány vegasi számára egyszerűen meg sem történt. 

 

2.  

 

Több ember öli meg magát Las Vegasban minden évben, mint bárhol máshol Amerikában. 

Sőt, Las Vegasban olyan gyakoriak az öngyilkosságok, hogy az embernek nagyobb 

esélye van arra, hogy megölje magát, mint hogy megöljék, pedig Vegas az egyik 

legveszélyesebb város az FBI bűnügyi statisztikai jelentése szerint. Las Vegasban többen 

halnak meg öngyilkosság miatt, mint halálos autóbalesetben, AIDS-ben, tüdőgyulladásban, 

májzsugorban vagy cukorbetegség következtében. A statisztikát tekintve a legvalószínűbb az, 

hogy Las Vegasban az emberrel szívroham, agyvérzés és néhány típusú rák végez. 

Illetve az, hogy megöli magát. 

Lehet, hogy ezért van Las Vegasban, ahogy azt a Gyermekorvosi és Tinédzser 

Ambulancia Irattára is alátámasztja, a legtöbb bántalmazás okozta, öt év alatti gyerekhalál. A 

legtöbb ittas vezetés miatti letartóztatás.  

A legtöbb középiskolai lemorzsolódás. 

A legtöbb magáncsőd. 

És nemzeti szinten a legtöbb válás minden évben. 

A város egyetlen mentálhigiéniás központja, a Westcare ügyvezető igazgatója szerint 

átlagosan havonta ötszáz lakos folyamodik pszichiátriai kezelésért Vegasban, de csak 

negyvenkilenc százalékuk kapja meg. Sőt, egy olyan országban, ahol 100 000 lakosra átlagosan 

harminchárom pszichiátriai osztályon lévő ágy jut, Vegasban ez a szám mindössze négy. 

Vannak, akik szerint a helyi kezelések alacsony száma hozzájárult a városi 

hajléktalansági helyzethez. A Las Vegas Sun 2000-ben megjelent riportja szerint a 

hajléktalanok száma Vegasban közel a négyszeresére nőtt az 1990-es években, – 1989-ben 2000 

ember élt az utcán, 1999-ben már 7000 –, és ez az emelkedés ösztönözte a lakosságot arra, hogy 



megszavazzák az új „életminőség” törvényt, mely alapján a belvárosban több tucat razzia során 

„szabálytalan átkelés, forgalomakadályozás és egyéb szabálysértések” ürügyével letartoztatták 

a hajléktalanokat, hogy rehabilitálhassák a problémás környékeket. Emiatt a Hajléktalanokat 

Segítő Nemzeti Koalíció 2003-ban Las Vegast Amerika leggonoszabb városának nevezte.  

Mindemellett a Nevada Fejlesztési Hatóság 2005-ös Las Vegas Perspective című 

kiadványa szerint minden egyes hónapban átlagosan 8000 ember költözik a városba. Ez a 

leggyorsabban növekvő nagyvárosi terület Amerikában. Ennek következtében a Las Vegas-i 

telekhelyzet annyira előtérbe került, hogy egy helyi újság egyszer azt írta, hogy Las Vegasban 

minden egyes órában egy akkora terület épül be, amin elfér nyolc darab háromszobás ház.  

A Fortune magazin szerint „bármilyen üzlet szempontjából Las Vegas a legjobb hely”.  

Az Idősek Otthona listája szerint „az ország legvonzóbb helye”. 

A Time magazin Las Vegast nevezte „Az Új Egész Amerikát Magába Foglaló Város”-

nak ugyanabban az évben, amikor a Szociális Stressz az USA-ban című tanulmány az egyik 

legstresszesebb városnak hívta. 

Minden öt új Vegasba költözőre jut három őslakos, aki kiköltözik.  

 

3.  

 

Azután kezdtem el a Las Vegas-i Öngyilkosság-megelőzési Központnál önkénteskedni, miután 

a városba költöztem, hogy anyám segítségére legyek. A központ aláíratott velem egy 

szándéknyilatkozatot, kifizettetett egy százdolláros adományt, és elküldött egy háromhetes 

kurzusra, mely a városban elkövetett öngyilkosságok problematikáját ismerteti. 

– Van, aki szerint a drog, mások szerint a stressz, és persze vannak, akik szerint a 

szerencsejáték az oka ennek a sok öngyilkosságnak – fejtette ki nekem Marjorie Westin, a 

központ igazgatója. – De én egész felnőtt életemet a város problémáinak tanulmányozásával 

töltöttem, és egyik teória sem felel meg a valóságnak. Az igazság az, hogy senki nem akarja 

meghallani a valós választ az öngyilkosság dolgában. 

Marjorie Westin akkor alapította meg a Las Vegas-i Öngyilkosság-megelőzési 

Központot, amikor lediplomázott, harmincöt évvel ezelőtt. A központnak huszonhárom 

önkéntese van, közülük egy van mindig ügyeletben, és a saját otthonában fogadja a hívásokat. 

Ez eltér a szokásos módszertől, miszerint két képzett tanácsadó együtt fogadja a hívásokat, és 

egymást segítik egy irodai környezetben. 



De figyelembe véve, hogy mennyi hívást fogad a központ, és hogy milyen kevés 

munkára fogható önkéntese van, a Las Vegas-i Öngyilkosság-megelőzési Központ alkalmaz 

egy külsős kezelőt, aki a „fontosnak” ítélt hívásokat átirányítja az ügyeletes önkéntes vonalára.  

Néha azonban a külsős kezelő vonala is foglalt a túl sok hívás miatt. Néha arra kérik a 

telefonálót, hogy hagyjon üzenetet. Néha átirányítják egy másik állam segélyvonalára. Néha 

egyenesen nincs is mód válaszolni a hívásra. A Las Vegas Sunban megjelent 2001-es tanulmány 

szerint a hívások mindössze 55 százaléka érte el a kijelölt tanácsadót. 

Első napomon az Öngyilkosság-megelőzési Központban tartott tanfolyamon kocsival 

végighajtok a Flamingo Roadon a segélyvonal irodáját keresve, mérföldekre a Las Vegas 

Striptől, kifelé a városból, át a számos felüljáró alatt.  

Megteszek még pár poros mérföldet a Sandhill Roadtól délre, ez az utca nagyon távoli 

attól, amit a legtöbb turista lát, még az asszony is a buszmegállóban, akitől megkérdezem, hogy 

merre kell menni, csak megrázza a fejét, és az államon kívüli rendszámomat vizsgálja. 

– Nem – mondja, és elfordul. – Bocs. 

A segélyvonal központjához vezető úton nyugdíjasotthonok állnak, lakókocsiparkok, 

földszintes rózsaszín motelek, ahol hónapra adják ki a szobákat. Van Omlett Ház és Rabosító 

Bár és Al Phillip’s Mosoda ZÁSZLÓKAT INGYEN TISZTÍTUNK. Van egy kereszteződés a 

Desert Inn Roadnál, ahol hat különböző bevásárlóközpont van a négy sarkon. Van 24Órás 

Ingatlaniroda – 24 órán át nyitva –, Helene Színészügynökség – ingyenes konzultáció – és Jane 

Attraktív Madárkái – egyet fizet, hármat kap. Van Csoda Körmök, Gyors Gyógyulás és egy 

amúgy üres parkolóban van egy flottányi lila kutyakozmetikát kínáló minibusz. 

Az Öngyilkosság-megelőzési Központ épületében van még egy Könnyű eset nevű 

alkoholmentes bár – ha Isten kinyit egy ajtót, ember azt be nem csukja –, egy képeslapbolt, ahol 

HIV-tesztet is lehet csináltatni, és egy biciklitároló, amire egy lelakatolt lánc van tekerve, de 

semmit nem rögzít a tartóhoz. 

Amint az az érkezésemkor kiderült, a központ maga egy jelöletlen épület, tele egyszobás 

irodákkal – munkaközvetítők, telemarketingesek, ügyvédi irodák, és egy szervezet, ami 

Amerika Kiskertjének nevezi magát –, közösen osztoznak egy mosdón, egy titkárnőn és egy 

tárgyalóasztalon, ami az épület egyetlen folyosójának közepén áll. 

– Bárcsak megengedhetnénk magunknak a luxust, és lenne egy rendes call centerünk – 

mondja Marjorie. – És ha lenne rendes költségvetésünk és elég önkéntesünk, akkor persze 

örülnék, ha sokkal többen lehetnénk bent az irodában. De minden évben kivétel nélkül 

háromszáz öngyilkosság történik Las Vegasban. Ez huszonhat óránként egy öngyilkosság. 



Szóval, ha huszonhárom önkéntes hatórás műszakokkal váltja egymást… számolja ki. Ez egy 

vesztes csata. 

Összehasonlításképpen, az Öngyilkos Krízisvonal Renóban egy 24 órán keresztül 

működő központ, ahol hatvanöt önkéntes váltja egymást, mindannyian részt vettek egy ötvenhat 

órás professzionális tréningen, és mindannyian az Amerikai Szuicidológiai Társaság által 

igazolt szakemberek. 

– Vannak, akik azt mondják, hogy a renói központ jobb a miénknél – mondja Marjorie. 

– De az ő segélyvonaluk egy négyszázezres városban működik, az évi költségvetésük pedig 

100 000 dollár. Las Vegasban ennél ötször többen laknak, az öngyilkossági ráta pedig hatszor 

magasabb. A legnagyobb költségvetésünk eddig 15 000 volt. A renói segélyvonal nem jobb. 

Reno maga, ami jobb. Az egy olyan város, ahol törődnek az emberekkel. 

A kiképzésem során, amin két másik önkéntessel vettem részt, megtudtam, Marjorie mit 

nevez „tökéletes segélyvonal beszélgetésnek”. 

– A legjobb beszélgetés során – mondja – választ kapunk a következő öt alapvető 

kérdésre: először is, hogy ki a telefonáló. Nyilvánvalóan ezt azért fontos tudni, hogy majd a 

beszélgetés során a nevükön lehessen őket szólítani, és ettől jobban érzik magukat. Azután, 

hogy mit terveznek csinálni? Csak beszélgetni szeretnének, vagy ott a pisztoly a kezükben? 

Azután, hogy hol vannak? Otthon, a kocsiban, nyilvános helyen? Rengeteg szálloda van 

Vegasban, ugye? Ezért a „Hogyan fogadjunk hívásokat szállodákból?” egy külön fejezet a 

kézikönyvünkben, ami majd segít ez ügyben. Na most még van, hogy mikor tervezik megtenni? 

Nem ugyanaz, nyilván, hogy valakinek rossz napja van, vagy éppen lenyelt egy üveg nyugtatót. 

És máris itt vagyunk a következő kérdésnél, hogy „hogyan”. Említettük már a pisztolyt és a 

tablettákat, de sok más módja is van annak, hogy végezzünk magunkkal. Van a fulladás, az 

érvágás, meg az akasztás, önfelgyújtás… 

– És azt nem kérdezzük meg, hogy „miért”? – kérdeztem a képzésen. 

– Nem – mondta Marjorie. – Azt sosem kérdezzük, hogy „miért”. 

– Miért nem? – kérdeztem. 

– Mert a „miért” egy olyan kérdés, amit az ember terápián beszél meg a szakemberrel. 

Ez nem olyasmi, amit mi a segélyvonalnál kezelni tudnánk, drágám. Amit mi tudunk kínálni, 

az az információ, például hogy hol találnak egy terapeutát. Ha azt kérdeznénk, „miért”, az csak 

kinyitna egy nagy, kukacokkal teli konzervdobozt. Higgye el, az csak bajt kavarna. Nem tudna 

mit kezdeni a miértre adott válasszal. 

– Miért érzi úgy, hogy a világ a vége felé tart? – kérdeztem később egy hívót az 

önkénteskedésem első napján. 



– Mert nem az eleje felé tart. 

Otthon voltam, anyám házában – a kezelő átirányította a hívást a mobilomra. 

Közben ment a tévé. 

A macska a hátán feküdt. 

Az anyám gyöngyöt fűzött, hogy ezzel egy kis plusz pénzhez jusson. 

Egy férfi hívott, aki maszturbált, és közben azt suttogta: „Olyan magányos vagyok.” 

Sokan letették, miután bele sem szóltak, vagy csak a lélegzetvételük hallatszott.  

Egy nő hívott, végigzokogta az esti körzeti híradót, rám üvöltött, hogy „Kurva!”, amikor 

a műsor az időjárás-jelentésre váltott. 

Ott ültem aznap éjjel a kézikönyvvel az ölemben hat órán át, néha kinyitottam annál a 

fejezetnél, hogy milyen mondatokat kerüljünk – „Soha ne mondja egy hívónak, hogy tessék, 

tegye meg!” –, néha annál a fejezetnél, hogy milyen tévhitek élnek az öngyilkossággal 

kapcsolatban – „Az öngyilkosság fertőző kórként terjed a tinédzserek között.” –, és néha a 

praktikus információkat tartalmazó fejezetnél – „Ha valaki felhívta, akkor valószínűleg 

segítséget vár.” –, de arra nem jöttem rá, hogy milyen információt használjak, mennyit kell 

beszélnem, mennyi ideig kell hallgatnom, hogyan legyek barátságos, és pontosan hogyan is 

kéne éreznem magam. 

Arra jöttem rá a segélyvonalnál azon a nyáron, hogy nem tudom, hogyan oldjak meg 

egy problémát, ha az a probléma másvalaki számára pont a megoldást jelenti. 

Ahogy fogadtam a hívásokat, kezdtem belejönni. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy: 

„nem”, „túlreagálja”, „minden rendbe jön”, néha csak ülök ott, bólogatok, és elfelejtem, hogy 

voltak előre megírt válaszok. 

Mégis, minden alkalommal, hogy egy új telefonálóval beszéltem, ösztönösen a 

segélyvonal vastag kézikönyve után nyúltam, hogy mit kéne tenni, egy zacskó gumicukor után, 

és a bot után, ami az anyámé volt, a végén egy narancssárga tollal, amit, ha meglengetnek a 

levegőben, a macska követi a szemével.  

Szombat volt, és forróság, és a szél keményen fújt, de nem jutott be a házba. 

A hold kezdett előjönni. Még csak az egyik fele érkezett meg. 

Egy fiatal fiú hívott röviden, nem mondott sokat. 

És aztán az ügyelet folytatódott, közben ment a Hitler és az okkult, a Kereskedelmi 

központok: Boston és a körzeti híradó, amiben egy fehér és foltos lepedő volt az aszfalton. Kék 

fények. Valakinek a cipője. A Stratosphere Hotel vörös bejárati pavilonja, ami köré sárga 

műanyag szalagot kerítettek. 

 



4.  

 

A becslések szerint az öngyilkosságok mindössze 40 százalékáért felelős a felborult kémiai 

egyensúly. A maradék 60 százalékot „meghatározhatatlan tényezők” okozzák. 

Tudjuk, hogy az emberek négyszer nagyobb valószínűséggel ölik meg magukat 

városban, mint bármilyen más környezetben. 

Azt is tudjuk, hogy a vidéki környezet is lehet rossz. 

Ahogy a dél és hat óra közötti időszak is. 

Vagy a május. 

Vagy a tél. 

Vagy ha nem iszol kávét, az öngyilkosság esélye háromszor nagyobb, mintha innál. 

Akkor is, ha nő vagy, és tablettát használsz pesszárium helyett, ha férfi vagy, és 

tetoválás van a nyakadon vagy az alkarodon, ha gyerek vagy, és zöld a szemed, ha van arany 

fogtömésed. 

Ha a Kos, az Ikrek vagy az Oroszlán jegyében születtél: az rossz. 

Nagyobb valószínűséggel ölöd meg magad újholdkor, mint teliholdkor. Vagy ha nincs 

háziállatod, vagy ha van pisztolyod, vagy ha 32 000 és 58 000 dollár között van az évi kereseted. 

Vagy ha férfi vagy. 

Vagy ha fehér vagy. 

Vagy ha hatvanöt fölött vagy. 

Segít, ha az USA-n belül nem Nevadában, Wyomingban, Alaszkában vagy Montanában 

élsz, bár a szakértők eddig még nem jöttek rá, miért. 

Arra sem jöttek rá, hogy az indiánoknál miért volt mindenki másnál gyakoribb az 

öngyilkosság, de aztán tizenöt évvel ezelőtt ez jelentősen lecsökkent. 

Nem tudják, miért van az, hogy az átlagot tekintve a fehérek inkább lelövik magukat, a 

feketék inkább megmérgezik magukat, a latin-amerikaiak inkább felakasztják magukat, a 

tinédzserek pedig felvágják az ereiket.  

A Nevadai Egyetem Orvosi Karán dolgozó Dr. John Fildes másfél millió dolláros 

támogatást kapott a szövetségi kormánytól, hogy a Las Vegas-i öngyilkosságok jelenségét 

kutassa, ezért Levi Presley halála után elsőre az ő irodáját hívtam fel, hogy érdeklődjek a 

városban történt öngyilkosságokról. 

Ezután ugyan végre sikerült találkoznom személyesen Dr. Fildes-szel, de a találkozónk 

négyszer lett elhalasztva, közben nyolc hónap telt el, az államtól kapott támogatása már rég 



elfogyott, és bár rengeteget foglalkozott a Las Vegas-i öngyilkosságok témájával, még mindig 

nem tudta, hogy mi okozza őket. 

Ezután a témában Tirso Dominguez őrnagyhoz fordultam, aki a Las Vegas-i Rendőrség 

Információs Irodájánál dolgozik. De „Nem tudok kommentálni semmi ilyesmit” volt 

Dominguez őrnagy válasza az információkérésre. 

Ezután a Betegségmegelőzési Központ Hogyan tudósítsunk öngyilkossági esetekről 

című kiadványából azt tudtam meg, hogy öngyilkossági ügyekben a „no komment” a média 

képviselői felé nem előrevivő válasz. 

Ezután, amikor szerettem volna megnézni a Stratosphere Hotel előtti felvételeket Levi 

halálának estéjéről, Eric Darensburg, a vegasi KLAS 8 csatorna főszerkesztője, azt mondta, a 

csatorna belső szabályzata nem engedi, hogy rögzítsenek képi anyagot az öngyilkosság 

helyszínén. És Eric Darensburg, miután megmondtam a pontos időpontot, hogy mikor 

sugározták ezt a bizonyos anyagot, azt mondta, hogy az archívum vezetője éppen nincs a 

városban, hogy az archívumban óriási a káosz, és hogy nem fog tudni semmilyen felvételt 

előszedni nekem. 

Ezután Bob Gerye, aki annak a Las Vegas-i Akadémia Nemzetközi Tanulmányok és 

Előadó- és Képzőművészeti Tanszékének az igazgatója, ahova Levi élete utolsó két évében járt, 

szintén nem kívánta kommentálni azt a kérdésemet, hogy vajon milyen utóhatása volt az 

öngyilkosságnak az iskolában. Egyébként Bob Gerye volt az is, aki miután a tanárok, szülők és 

diákok szerettek volna egy megemlékezést tartani az iskolában, ezt nem engedte: „Nem. Nem 

akarom – mondta az igazgató –, nem kell nekem tömeghisztéria.” 

Ezután egy szemtanút hívtam fel, aki ott volt a Stratosphere Hotelnél Levi halálakor, 

egy férfi, aki aznap még tanúvallomást is tett a rendőrségen, sőt néhány tévécsatornának, egy 

vegasi bloggernek és egy heti bulvárlapnak is nyilatkozott, de amikor én kérdeztem, csak annyit 

mondott: „Húzz el a picsába!” 

– Ez magánügy – mondta, majd letette. 

– Az egyetlen valódi probléma, amivel Las Vegasnak szembe kell néznie, – mondja Hal 

Rothman, kulturális kritikus, a Nevadai Egyetem Történelmi Tanszékének vezetője –, hogy van 

egy csomó ember, aki máshonnan érkezett, semmit sem tudnak erről a városról, de meg akarják 

írni az összes szart. 

Ez a „csomó ember”, akire Rothman utalt, tizenöt fiatal újságíró a kaliforniai Berkeley-

ből, akik, ahogy Rothman is sejtette, azért jöttek Las Vegasba, hogy egy esszésorozatot írjanak 

a városról; a projekt eredményeként megszületett A valódi Las Vegas: Élet a ragyogáson túl 

című könyv, egy kemény kulturális recenziógyűjtemény, ami az egyik legpontosabb portrét 



rajzolja a városról a Las Vegas-i lecke óta. Ekkoriban jelent meg Rothman saját tanulmánya is, 

a Neon Metropolisz: Hogyan szabadult meg Las Vegas a stigmától, és lett a huszonegyedik 

század legfontosabb városa, ami egy feltűnően agresszív válasz minden kritikával szemben, 

egyszerre kulturális propaganda és cinikus önreklám, melynek szerzője még soha nem 

találkozott olyan nagykapitalista nagyfőnökkel, akit ne talált volna szimpatikusnak. 

Így hát az „összes szart”, amit Rothman szerint csak a hozzá hasonló helyi íróknak 

szabadna megírni, valójában ritkán írja meg Las Vegas-i szerző. 

– Újabb jele annak, hogy Amerika leggyorsabban növekvő városa hogyan lett a 

nagyvállalati alapon működő szerencsejátékos cégek túsza – írja Sally Denton a Columbiai 

Sajtószemle 2000. decemberi cikkében. – Azért is van így, mert számos helyi újságíró, ahogy a 

politikusok és a köztisztviselők is, előbb-utóbb feltornássza magát a Las Vegas-i kaszinók PR-

csapatába.  

Például 1983-ban, amikor a kaszinótulajdonos Steve Wynn Nagy-Britanniában szeretett 

volna terjeszkedni, a londoni Independent beszámolt arról, hogy a Scotland Yard egy nyomozás 

során összefüggést talált Wynn és egy genovai maffiacsalád között, és erre a nyomozásra még 

a Steve Wynnről szóló később megjelent könyv, a Lélekszakadva: A kaszinókirály Steve Wynn 

hamis élete hirdetéseiben is hivatkoztak. És bár az Independent cikkét soha nem sikerült 

megcáfolni, Wynn hárommillió dollárra perelte be a Lélekszakadva kiadóját rágalmazásért, és 

Nevada állam bírósága igazat adott neki; a kiadó csődbe ment, de a Las Vegas-i média 

mindössze egyetlenegyszer, egyetlen cikk erejéig foglalkozott vele: egy kétes hírű napilap, a 

Las Vegas-i Szemle az ötödik oldal alján egy pár soros, Wynn pert indít a helyi író ellen című 

cikkben. 

Ezzel szemben ugyanez a Las Vegas-i Szemle jó néhány héten keresztül számos írást 

közölt a Las Vegas-i polgármester, Oscar Goodman esetéről, amikor az perrel fenyegette James 

McManust, az Illinoisból érkezett riportert, aki a Valódi Ötödik utca című népszerű 

memoárjában azzal vádolta meg a polgármestert, hogy szerepe volt egy helyi bíró 

meggyilkolásában.  

Korábban egy Jimmy Chagra nevű heroinbárót bíróság elé állítottak Texasban, így a 

Patkó Kávézó első bokszában Jack, Ted és Benny Binion összeült Oscar Goodmannel, aki 

akkoriban hiperagresszív fiatal jogászként a vádlott védőügyvédje volt. A találkozó 

eredményeként létrejött egy 50 000 dolláros szerződés, mely szerint Charles Harrelson, a 

színész Woody Harrelson apja megöli John Wood bírót – legalábbis a pletyka szerint. 

A pletyka szerint Oscar Goodman polgármester valóban felbérelte Woody apját, John 

Woodot valóban meggyilkolták, a polgármester valóban védte Chagrát a bíróságon, és valóban 



védett más Las Vegas-i figurákat is, akikre a helyiek maffiatagokként tekintenek, és akik 

segítették a polgármestert a kampány során, ám a McManus által leírt Patkó Kávézós 

találkozóról nem bizonyítható, hogy megtörtént. Ezért írták azt a Las Vegas-i Szemlében a per 

kapcsán, hogy „Oscar Goodman polgármester nehezményezi, hogy be akarják szennyezni a 

hírnevét”, és ezért írták azt, hogy „lehet, hogy Oscar Goodman polgármester ügyvédként 

képviselt szervezett bűnözőket, de attól ő még nem lesz az”, és ezért írták később azt is a Las 

Vegas-i Szemlében, hogy „Goodman élete csupa ironikus ellentmondás… itt egy férfi, aki 

beismeri, hogy köze van a maffiatagokhoz… (és) itt egy ember, aki tiszteletet követel”, és ezért 

magyarázták el végül a Las Vegas-i Szemlében, hogy „nemcsak, hogy Goodman bűnesetben 

való érintettségének nincs tényszerű alapja, de más hibák is voltak az írásban. Jimmy Chagrát, 

az írás központi szereplőjét a szerző heroinbárónak nevezi, miközben Chagra valójában 

kokainban utazott…” 

Végül ez a sajtóhadjárat olyannyira sikeres volt, hogy néhány héttel később a New York 

Times könyves mellékletében Oscar Goodman polgármester egy egész oldalas bocsánatkérést 

kapott McManus kiadójától. A szöveg mellett egy fotó is volt, melyen Goodman polgármester 

állt, keresztbe font karral, mosolyogva, terpeszállásban a Stratosphere Hotel csillogó üvegteste 

előtt.  

– Nem akarunk a városunkban semmi olyat, ami feldúlhatná a turisták lelki világát – 

mondta Dina Titus szenátor a körzetéről, a hetedik számú választókerületről. – Így, ha a valóság 

egy darabkája nem vonzó, akkor attól megszabadulunk. Az emberek nem akarnak kapcsolatba 

kerülni a valósággal, amikor egy vágyképért utaznak ide. 
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– Nyilván az emberek errefelé paranoiásak az öngyilkossággal kapcsolatban – magyarázza Ron 

Flud a Megyei Halottkém Irodában. – Mármint az üzlethez kellenek a turisták. Minden egyes 

lakos megélhetése a város imidzsétől függ. És ebbe az öngyilkosság nem illik bele. 

Végül Ron Flud volt az egyetlen hivatalos személy Las Vegasban, aki hajlandó volt 

velem beszélni az öngyilkosságról. 

– Én a tényeket rakom össze – mondja –, ez a munkám, ezzel foglalkozom. Nem látom 

értelmét annak, hogy elhallgassak bármilyen információt. 

A Halottkém Iroda Las Vegasban sárgásbarna, stukkós, lapos tetős épület, meglehetősen 

kicsi, megbújik az ügyvédi irodák, könyvelőirodák, pszichiátriai rendelők és bankok között. 

Odabent az előtérben nincsenek véres lepedőkkel letakart hullák vagy opálos-sárgás 



folyadékkal teli üvegek, nincsenek fekete gumiköpenyben, és senki nem járkál fel-alá fényes 

ezüst szerszámokkal. Valójában csak két dolog utal arra, hogy ez az a hely, ahova szinte 

mindenki, aki Vegasban hal meg, végül eljut: egy apró felirat az előcsarnokban – egy 

emlékérem a Nellis Légibázisról, illetve hogy valaki odaszól a titkárnőnek: „Köszi a 

csokikoporsót, Pam.” 

– Azt hiszem, mindenki sokkal kényelmesebben érzi magát – mondta Ron –, ha kerüljük 

a feltűnő dolgokat. Az öngyilkosság a legfenyegetőbb dolog ebben a kultúrában. A megtestesült 

kétely, az örök ismeretlen. Egy ismerősünk öngyilkossága, vagy akár egy ismeretlen 

öngyilkossága arra emlékeztet minket, hogy egyikünk sem tudja a választ. Most vegyük azt, 

hogy ebben a városban van az országban a legtöbb öngyilkosság, és máris érthető, hogy a város 

miért kerüli mindenáron a témát. 

553-ban Orleansban a katolikus kardinálisok úgy szavaztak, hogy az öngyilkosok 

törvényen kívüliek legyenek. 

A Talmud tiltja, hogy az öngyilkosokat meggyászolják. 

És mielőtt hosszan elmerengenénk az Iszlám ősi kérdésén, hogy „Mit gondoljunk az 

öngyilkosságról?”, a Korán gyorsan válaszol: „Sokkal rosszabb, mint a gyilkosság.”  

A hinduk elítélik, Buddha megtiltotta, és Zürichben egyszer volt egy rendelet, miszerint 

az öngyilkosokat a hegyek alá kell temetni. 

„Így a lelkükre – a törvény szerint – örökké nyomás nehezedik.” 

A pszichológusok még a hetvenes években is vitatkoztak arról, hogy az öngyilkosság 

bűnnek számít-e, és azt állították, hogy azok a nők, akik házasságtörés után ölik meg magukat 

– vagy ahogy a korabeli szakterminológia nevezi őket: a „bukott asszonyok” –, többnyire az 

ablakból való kiugrást választják. Hogy a meleg férfiak, akik szégyellik a „testi behatolást”, 

addig szurkálják magukat, amíg bele nem halnak. Vagy hogy bárki, akit „mérgező gondolatok” 

őrjítettek meg, valószínűleg kinyitja a gázcsapot. 

– Azt kell mondjam, hogy az öngyilkosságot övező tabu az első számú oka annak, hogy 

beperelnek – mondta Ron. 

Pár nappal korábban Ron a bíróságon volt, mert beperelte egy öngyilkos családja, hogy 

változtassa meg az egyetlen lányuk haláláról a szakvéleményt.  

 – Úgy tűnik, amikor leírtam, hogy öngyilkosság, megakadályoztam abban, hogy a 

mennybe jusson. 

Megvakarta a szakállát, és a távolba meredt.  

– És én értem őket, bármilyen bután is hangzik, amit mondanak. A város kultúrája azt 

sulykolja, hogy győzzük meg magunkat, hogy ez az öröm helye, hogy itt senkinek nem eshet 



baja. De ez is ugyanolyan város, mint a többi. Mi nem a szállodákban lakunk, nem az 

éttermekben vacsorázunk, a feleségeink és a lányaink nem tollba burkolódzó táncosnők a 

főutcáról. Las Vegas egy város. És van, hogy csodálatos és élvezetes, de ugyanakkor több itt 

az öngyilkosság, mint bárhol máshol Amerikában. Na most azt nyilván értem, hogy a város ezt 

miért nem hirdeti a prospektusokban, de soha nem fogjuk tudni megoldani a problémát, ha eleve 

nem is valljuk be, hogy létezik. 

Rob Flud mögött az irodában egy lovon ülő George Washington kép volt. Egy vékony 

barna dosszié hevert a széles, fényes íróasztalán, benne Levi Presley halálának az oka: „számos 

traumás sérülés a fejen és a testen” – ez van odagépelve a négyoldalas jelentés megfelelő 

rubrikájába.  

– Mindegy – mondta Ron –, térjünk át inkább arra, amiért valójában jött. 

Néha automatikusan ki-be csukta a dossziét, miközben beszéltünk, először csak a 

tényeket ismertette, csak később szőtte őket össze történetté. 

Azt mondta például, miután rápillantott a fotóra, amin Levi teste volt a zuhanás után, 

hogy a legnagyobb kár ilyenkor „internális, és nem externális – nehéz elhinni, mi?” 

Azt mondta: „Tudta, hogy van egy maximális sebesség, amit a test elérhet, függetlenül 

attól, hogy hány méterről ugrunk le, vagy hogy milyen nehezek vagyunk?” 

Elmesélt egy sztorit egy új-zélandi nőről, aki kiesett egy repülőgépből a hegyek felett.  

– Hatezer méterről zuhant rá egy hókupacra, és túlélte komolyabb sérülések nélkül. 

De azt nem árulta el aznap délután ott az irodában, még akkor sem, amikor kétszer-

háromszor rákérdeztem, hogy mennyire valószínű, hogy az ember elveszti az eszméletét 

zuhanás közben. 

Nem mondott olyat, amit egy tizenkilencedik századi, hegymászókat tanulmányozó 

geológus igen, hogy „nincs szorongás, nincs kétségbeesés, nincs fájdalom, nincs megbánás, 

sem szomorúság, amikor valaki zuhan… A zuhanó ember inkább gyakran hall gyönyörű zenét, 

körülötte a ragyogó kék menny tele rózsás felhőkkel… és aztán hirtelen és fájdalommentesen 

minden testi érzet megszűnik abban a pillanatban, hogy a test földet ér.” 

Más szóval, Ron Flud nem magyarázta el nekem azt, hogy hogy lehet, hogy azon a 

polaroid képen, amit megmutatott, Levi edzőcipője hat méterrel a testtől hever, hogy hogy 

eshetett le róla földet éréskor, miközben a képen a cipőfűző még csak ki sincs oldódva a képen, 

sőt meg van kötve, nem is egy, hanem két csomóra.  
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– Azt akartam, hogy maradjon utánam valami a városban – mondta egyszer a kaszinótulajdonos 

Bob Stupak a Stratosphere-ről, Nyugat-Amerika legmagasabb épületéről. – Azt akartam, hogy 

a torony olyan legyen Vegasnak, mint Párizsnak az Eiffel-torony vagy az Empire States 

Building New Yorknak… azt akartam, hogy az épületem egy szimbólum legyen, egy magával 

Vegasszal. 

– Sikerült – mondta Dave Hickey, a Nevadai Egyetem művészetkritikusa. – 

Kétségtelenül felépítette Las Vegas új szimbólumát. De a kérdés még mindig ott van: pontosan 

mit is szimbolizál? 

Dave Hickey a város rezidens művészettörténésze, Las Vegas nagykövete a világ 

szemében. 

– Tudja, miért szeretek itt lenni? – kérdezte. – Mert ebben a városban minden gazdasági 

alapon történik. És ez az egyetlen valódi demokrácia ebben az országban. Ezért szeretek 

Vegasban tanítani. Egyikük sem egy beszari alak. 

Reggel kilenckor találkoztunk a Kandalló bárban a főutcán, nyolcszögletű asztalok, kék 

neonok a tűz körül, minden falon tükör padlótól plafonig, faltól falig.  

Három részeg, fekete öltönyös férfi ivott egy kanapén, egy másikon egy pár hangos 

nyögésekkel kísérve csókolózott, arrébb egy nő egyedül ücsörgött egy Bloody Maryvel, és 

Dave a bárpultnál ült fekete cowboycsizmában, éppen egy tálnyi ingyen mogyorót tömött a 

szájába. 

– Persze – mondta –, a Stratosphere a legnagyobb farok Las Vegasban, ez igaz, és 

amikor neked van a legnagyobb farkad, kijár a tisztelet. De közben azt is gondolom, hogy azért 

van ennyi baj vele, mert ennyire kurva nagy. A Las Vegas-i építészetet mindig is az üzlet 

határozta meg, az üzlet pedig flexibilis dolog. Itt nincs semmi hézag a gondolat és a tett között. 

A város büszke arra, hogy mindig képes volt alkalmazkodni a turizmus szeszélyes 

változékonyságához, ha valami nem működik, jobb, ha kitalálsz valami mást. Ha építesz 

valamit, és nem sikerül, robbantsd fel. Épületek, városnegyedek, politikus… ez mindre igaz. 

Ez a város nem követeli meg, hogy itt bármi is maradandó legyen. De a Stratosphere csak az 

lehet, ami. Úgy értem, hogy az az egy marad. És ez a baj vele. A Stratosphere örökké „a 

Stratosphere” szerepébe ragadt. 

1996-ban rögtön, hogy a Stratosphere megnyitotta kapuit, a szakértők azon tanakodtak, 

hogy hogyan lehetséges lerombolni. 

– Ez egy jó kérdés – mondta az építésvezető. 

Míg a legtöbb épület Las Vegasban dróthálóból, vakolatból és acélgerendából áll, addig 

Stratosphere valójában több száz köbméter beton.  



– Tulajdonképpen úgy kéne ledönteni, mint egy hatalmas fát – mondta Mark Loizeaux, 

robbantási szakértő, aki számos híres Las Vegas-i hotel robbantását felügyelte. – El kéne 

dönteni egy irányban, és dőlés közben kéne a tornyot felrobbantani. Az egészet apró darabokra 

kéne törni még addig, amíg a levegőben van, akkora részekre, mint egy kanapé. A legnagyobb 

probléma ezzel az, hogy odalent nincs akkora hely, mint a torony fektetve. 

Azaz odalent a főutca négyszáz méteren át be van építve. 

– Plusz – tette hozzá – még az anyagi része is problémás, mert többe kerül egy ilyen 

épületet lebontani, mint felépíteni. 

Körülbelül egymilliárd dollár lenne.  

– Szóval, én azt mondom, hogy ez így marad – mondja Loizeaux. 

– Az emberek nem ezért jönnek Vegasba – mondta Dave. – Ez nem New York, ez nem 

Chicago, a mi városunk nem a hatalmas épületekről híres. A mi városunk a show-ról, a 

mutatványról híres, ez az a hely, ahova az emberek elmenekülhetnek. 

De mi elől? 

– Maga szerint? – kérdezte Dave. 

Intett a pincérnőnek, és kért még egy tál mogyorót. 

– Nézze meg a város legsikeresebb szállodáit – mondta. – Mi a közös bennük? Mind 

csupa plafon meg padló, és nincs egy kurva fal sem. A kaszinótervezők tudják, hogy az emberek 

nem szeretnek magas térben játszani. Ha megnézi a Bellagiót, ami mindig is a város 

legsikeresebb szállodája volt, az egész egy hatalmas, 7500 négyzetméteres nyitott tér, aminek 

a mennyezete rendkívül alacsony. Ha megnézi, akkor láthatja, hogy a mennyezet többrétegű. 

Mindenek felett ott van a főmennyezet, aztán lépcsőzetesen lejjebb egy másik szint, ez alatt egy 

álmennyezet és végül egy ponyvából készült mennyezet. Így lesz végül a hétméteres 

belmagasságból négy méter. Miért? Mert a szálloda tudja, hogy az emberek azért jönnek ide, 

hogy Isten ne lássa meg őket. Nem viccelek. Tudatosan senki nem gondol bele, de ezért jönnek 

ide. Olyan messze akarnak kerülni baszás közben Jézus Krisztustól, amennyire csak lehetséges. 

Ezért van az, hogy a nagy belmagasságú szállodáknak itt nem megy jól. Itt van például a Luxor, 

ugye, ami fényt lövell az űrbe. A kilencvenes években nyitották meg, hogy majd az lesz a 

luxusszálló, de tíz évre rá a legolcsóbb szálloda lett a főutcán. A Paris Hotel szobái is mindig 

diszkont áron mennek el, hiába került egymilliárdba a megépítése. Egyszerűen az itt nem egy 

vonzó hely. Ezernyi ablak van a homlokzatán, amitől a szemlélődőnek az az érzése, hogy az 

egész épület elhatalmasodik felette. Az emberek nem azért jönnek ide, hogy felfelé bámuljanak. 

Vegasba senki nem imádkozni jön. 



Eleinte Bob Stupak úgy képzelte, hogy a Stratosphere maga lesz a legnagyobb felirat az 

egész világon. Ott állt volna Stupak Vegas World nevű szállodája mellett, és annak a szlogenje 

– „A határ a csillagos ég” – lett volna egy rakéta nagyságú neonból kiírva 300 méter magasan. 

Akkoriban ez lett volna a világ tizedik legmagasabb épülete. 

– De akkoriban a lányom Ausztráliában élt, és elmentem meglátogatni – mondja. – A 

Sydney Toronyban vacsoráztunk a háromszáz méter magasan forgó étteremben. Láttam, hogy 

az emberek egy órán át képesek sorban állni pénzért, hogy eljussanak lifthez, ami felviszi őket 

a kilátóteraszra. Ekkor támadt egy ötletem. Eddig csak egy feliratot szerettem volna építeni 

Vegasban, de mi lenne, ha tennék egy kilátóteraszt a felirat tetejére? Az emberek az egész 

országból áradnának, hogy felmehessenek és kinézzenek. És rögtön az is eszembe jutott, miért 

ne legyen még magasabb? Így végül úgy döntöttem, hogy 300 méter helyett 350 méter magasan 

lesz a felirat. És ebben a pillanatban már nem az volt a fő szempont, hogy a világ 

legmagasabban lévő reklámfeliratát építsük meg, mert ekkor már rájöttünk, hogy maga az 

épület lesz saját maga reklámja.  

1996 óta a Stratosphere Hotel hét díjat kapott a Las Vegas-i Szemle éves 

közönségszavazásán, többek között a „Legrondább vegasi épület”, a „Leggagyibb hely 

Vegasban”, az „Elsőként felrobbantandó intézmény” díját, és Bob Stupak maga is megkapta a 

„Legkínosabb jelenség Las Vegasban” kitüntetést. 

Közben volt nyolc tűzeset is a Stratosphere Hotelben, három még a megnyitó előtt és 

egy pont a megnyitó ünnepség alatt.  

Volt egy vendég, akit egy ismeretlen megfojtott a saját szobájában, valaki géppisztollyal 

lövöldözött a mélygarázsban, és volt, hogy beadtak egy keresetet is a hotel ellen, amit 18 000 

ember írt alá. 

Volt egy figyelmeztetés, amit a Szövetségi Légi Közlekedési Igazgatás adott ki, mert az 

építész terve szerint a 350 méter magas épület 200 méterrel haladta meg az előírást. És volt egy 

hivatalos válasz a Las Vegas-i polgármestertől, miszerint „a Légi Közlekedési Igazgatás dolga, 

hogy ügyeljen arra, hogy a gépek biztonságosak legyenek… és nem fordítva.” 

Volt egy pletyka régen, még az építés idején, hogy a torony három 300 méteres lába 

közül az egyikben van egy elhajlás, amivel kapcsolatban az építésvezető biztosította a város 

lakosságát, hogy statikai szempontból nincs jelentősége, de pár hónap múlva a görbület eltűnt, 

miután egy szép napos reggelen kitöltötték purhabbal, és lefestették a helyét.  

Volt egy nap, még a megnyitó előtt, hogy a hotel részvénye 14 dolláron állt. 

És miután megnyitott, ez lement 2 centre. 



Volt egy 67 milliós tervezett költségvetés, és egy 500 milliós végleges költségvetés, és 

800 millió felhalmozott adósság. 

Volt egy alkalom, hogy a hotel csődbe ment. 

Volt egy utahi férfi, aki leugrott 2000-ben. 

Egy brit férfi meg ezt követően ugrott le. 

Leugrott a Las Vegas Elvis reality show producere, akinek a műsora a város egyik 

hivatalosan is elismert Elvis-imitátorát követte, és aki azt mondta az eset után, hogy „bármikor 

ránézek erre a szállodára, nekem most már ez a Heartbreak Hotel”. 

És látszik egy távoli iskola trambulinjáról: magányos épület a hosszú barnás horizonton. 

És látszik egy nyugdíjasotthon ablakából: magányos épület a fák vonala felett. 

És amikor az ember északról jön a 95-ösön a városba, vagy a 15-ösön délről, vagy a 93-

ason keletről, nyolc vagy harminc vagy harminchat kilométerről, ott áll a Stratosphere 

magányosan a távolban, magányos épület a völgy fekete hegyeinek magas peremén, magányos 

a főutca közepén, magányos épület a Költők Hídja végéből, a város durva része felől, ahol 

valaki egyszer fekete filccel átírta a híd betonba öntött verseit: Kíváncsian várod, mit teszel, ha 

a térkép végére érsz, a horizonton a neon a sötétbe hív.  
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Az után az első önkéntes estém után körbetelefonáltam, hogy megtudjam, ki volt Levi Presley.  

Próbáltam hívni a szüleit, de nem találtam meg a számukat. 

Próbáltam elmenni a temetésre, de a szertartás nem volt nyilvános. 

Még egy hirdetést is felhívtam a szaknévsorból: Vénusz Nyomozóiroda – egy 

magánnyomozó cég, ami szokatlan és nehéz esetekre szakosodott. 

Vénusznak olyan hangja volt, mint aki dohányzik, a háttérben egy ugató kutya, néhány 

sivítozó kölyök és egy tévévetélkedő hangjai. 

– Négyszáz dollár előre – mondta. – Az alapvető információkért. 

Átutaltam a pénzt. 

Öt nappal később Vénusz hívott, és megmondta Levi középső nevét. Elmondta, hogy 

Levi szülei Arizonában ismerkedtek meg. Elmondta, hogy Levi soha nem követett el semmi 

törvénybe ütközőt. Elmondta, hol laktak, és aztán azt mondta: 

– És létezik még egy felvétel is. 

– Egy felvétel? – kérdeztem. 

– Egy biztonsági kamerás anyag. 



Bármilyen esetet, ami egy Las Vegas-i hotelben megtörténhet, rögzít a mennyezetre 

szerelt ezernyi kamera. 

– Például, ha valaki hamiskártyás – mondja Vénusz a telefonba –, vagy valahol 

verekedés van, gyilkosság, vagy bármilyen szar ügy, a hotel össze tud vágni egy videoanyagot, 

és elküldheti a vegasi rendőrségnek. Ezzel próbálnak kibújni a felelősség alól. 

– És Leviről is van egy ilyen felvétel? 

– Azt hallom, ja. 

– Vajon meg tudnám nézni valahogy? 

– Mi a faszért akarná megnézni? 

Levi szerette az Applebees grillbárt. 

A Burger Kinget. 

Egy helyet, ami azóta bezárt.  

Sokszor hordott fehéret. 

Néha egy ezüstláncot. 

És lila színű szemüveget. 

Bejött neki egy Mary nevű lány. 

Meg Eminem. 

Az anyukája buksinak hívta. 

Egy Chrysler LeBaront vezetett, amit Goose-nak hívott. 

Azt mondta, szomorú. 

Kérdeztem, hogy miért. 

Nem számít. 

Mért nem. 

Minden szar. 

Letette. 

Ott ültem Presley-ék zöld La-Z-Boy bőrkanapéján, és a kezemben tartottam egy fekete 

urnát, benne Levi hamvai. 

Fölöttünk sátortetős mennyezet. 

Tévét néztünk. 

Mogyorót ettünk, meg Triscuitet spenótos mártogatóssal és Coca-Colát ittunk. 

Levest ettünk, aztán salátát, aztán csirkét, aztán brownie-t. 

Pár percig Levi rajzait nézegettük. 

Elmentünk kocsival a völgyön át a Kölyök Taekwondo Klubba, ahova Levi járt iskola 

után gyakorolni és a kisebbeknek edzést tartani. 



Hajdanában az a koreai herceg, aki kitalálta a Taekwondót, kísérletképpen hosszú 

ezüsttűkkel szurkálta rabszolgái testét, hogy szisztematikusan feltérképezze a legsérülékenyebb 

pontjaikat. A herceg fokozatosan megtanulta, hogy egyes szúrások kibírhatatlan fájdalmat 

okoznak, mások bénulást, és néha egy szúrással ölni is lehet. 

– De a taekwondo nem a gyilkolásról szól – mondja Levi edzője. – Hanem arról, hogy 

megszerezzük a szükséges tudást, de csak nagyon korlátozva használjuk. 

Az irodájában ültünk egy rakás díj között, segítettünk neki hozzácsavarozni a fonott 

koszorú mintás díjakat a fa alapokhoz, amiken már rajta voltak a jól olvasható kis táblák siker 

felirattal. 

Aznap éjjel tudtam meg, hogy a taekwondónak kilenc szintje van – van fehér, sárga, 

narancs, zöld, kék, lila, piros és barna, és egy külön sorozat fekete övekből, mindegyik más 

mintával a bonyolultságnak megfelelően, kilenc sor kilenc fokozatban kilenc szinten vég nélkül 

–, mert a koreai kultúrában nem létezik olyan, hogy valami tökéletes lehet. 

Ott az edző irodájában aznap este mind egyetértettünk abban, hogy ennek jelentősége 

van, mert ő is kilenc másodpercig zuhant.  
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Később tudtam meg, hogy a mennyek kilencedik rendjében élnek az angyalok. 

Hogy mielőtt megtudta a rúnák titkos jelentését, Odin kilenc napig lógott egy fán. 

Hogy mindig is kilenc múzsa volt. 

Mindig kilenc szűz van a kelta mitológiában.  

Mindig kilenc emelet van a szent buddhista templomokban. 

Ha egy szolgálólány kilenc borsót talál a hüvelyben, és a borsóhüvelyt a konyhapadlóra 

rakja, az első férfi, aki rálép, az veszi el feleségül. 

Egy régi mondás szerint a „kilenctized a törvény”, azaz akkor tud valaki jó gazda lenni, 

ha tulajdona kilenctizedét birtokolja. 

Egy másik mondás szerint, aki kilencfelé néz, az kancsal marad. 

Akinek kilenc pennyje van, annak jól megy sora. 

És a kifejezés, miszerint valaki a kilencedik felhőn van, a néprajztudósok szerint onnan 

ered, hogy amikor az Egyesült Államokban a meteorológusok kilenc szintre osztották be a 

felhőket, a legmagasabb szinten, azaz tízezer méteren lévőket cumulonimbusnak nevezték el. 

Ezek a bolyhosak, a hegyszerűek, amik többnyire szép nyári napokon tűnnek fel, és egyben ők 

a viharok okozói is. 



De közben tudtuk mind, hogy valójában nyolc másodpercig zuhant. 

Visszamentünk kocsival a házukba. 

Megbeszéltük, hogy majd elmegyünk vacsorázni. 

Puszi, ölelés, búcsúzás, majd még találkozunk. 

Elmentem Las Vegasból öt hónappal azután, hogy Levi meghalt. 

És egy ponton, miközben náluk voltam, világos lett, hogy nem a fiukkal beszéltem azon 

az éjszakán, amikor meghalt. 

Miközben eljöttem Vegasból, világos lett, hogy egy másik fiú hívott. 

Világos lett, hogy minél inkább szeretnék valami jelentőségteljeset találni, annál 

könnyebben derül ki, hogy itt semmi sem valóságos. 

Néha, amikor információkat hajszolunk, beáldozzuk a tudást. 

Néha a bölcsességünket is, amikor a tudásnak hívott valamit hajszoljuk. 
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Levi vagy hajnal kettőkor ért haza, vagy fél háromkor. De sem Gail, az anyja, sem Levi Senior, 

az apja nem emlékszik pontosan. De ez nem is számít, mondják, mert tizenegyre kellett volna 

hazaérnie. „Nem mondtunk akkor semmit, mert másnap volt egy versenye, és tudtuk, hogy ki 

kell aludnia magát” – mondja Gail. Levi öt órát aludt vagy négy és fél órát aludt, aztán felkelt, 

zuhanyozott, felöltözött, nem evett semmit, elhajtott a versenyre, nyújtott, éljenzett, 

versenyzett, vesztett, hazavezetett, becsapta a kocsi ajtaját, becsapta a ház ajtaját, becsapta a 

szobája ajtaját, és ott maradt. „Valószínűleg két órát maradt bent” – mondja Gail. Ez szokatlan? 

„Nem szokatlan – mondja –, de a verseny után kicsit szokatlan, mert általában szeretett róla 

beszélni, amikor hazaért.” Egy órával később, Gail azt mondja, ő és a férje behívták Levit a 

hálószobájukba, és közölték vele, hogy nem mehet sehova büntetésből azért, mert előző este 

nem ment időben haza, és mert egy olyan buliba ment, amiről lehetett sejteni, hogy egyes srácok 

drogot is vittek. Gail úgy tudja, ecstasyról van szó. Levi Senior szerint fűről. Levi azt mondta, 

oké, a mobilját az ágyukra dobta, és azt mondta, felőle azt is elvehetik tőle. Becsapta a szobájuk 

ajtaját, becsapta a ház ajtaját, becsapta a kocsija ajtaját, és elhajtott. Ez szokatlan? „Nem 

szokatlan. Tinédzser – mondja Gail. – De közben szobafogságban volt.” Levi elhajtott keletre 

a Pleasant Plains Way-n, majd jobbra fordult a Rainy Riveren, balra a Joe Michaelen, jobbra a 

Shermcreften, jobbra a Gowanen, balra a Rainbow-n, jobbra a Cheyenne-en, délre az Interstate 

15-ön, elment két lejárat mellett, behajtott a Saharába, balra a Vegasba, balra a Baltimore-ra és 

jobbra a Stratosphere garázsába. Az ötödik szinten talált egy helyet, a kék szinten, három 



autónyira a lifttől. Délután 5 óra 18 perc volt. Levi ezután vagy legyalogolt két szintet a garázs 

harmadik szintjéhez, a narancssárga szintre, ahol egy híd köti össze a parkolót a hotel 

recepciójával. Vagy megvárta a liftet. Szombat volt, de a kora esti órákban szombaton 

Vegasban a liftek lassúak. Amikor beért a kaszinóba, Levi lement a vörös szőnyeges lépcsőn, 

maga mögött hagyta a jobbra lévő csoportoknak szánt recepcióspultot és a balra lévő Roxy 

Éttermet, ahol a DJ ötvenes évekbeli számokat játszik, a pincérek pedig énekelnek. Mivel 

szombat volt, kora este, a Roxyban „tuti, hogy nagy volt a pörgés”, ahogy az egyik pincér, 

Johnny Pot Roast fogalmaz, aki úgy emlékszik, hogy aznap dolgozott. „És ki tudja, 

valószínűleg a Greased Lightningot énekeltem, mert az egy pörgős dal, és az passzol a szombat 

estéhez.” Amikor Johnny énekelni kezd, a pincérnők mikrofont rántanak elő a kötényük 

zsebéből, és mind beugranak egy-egy boksz elé. A jegyzettömbjüket a levegőben lengetik és 

simiznek, miközben a vacsorázók krumplival tömik magukat, Johnny pedig felugrik a 

levegőbe, majd a fél térdén landolva, lehunyt szemmel hosszan kiénekli az ing-et, a „lightning” 

szó utolsó magas hangját. Levi ezután elsétált a kaszinó negyvennyolc kártyaasztala és 1200 

nyerőgépe mellett, melyek közül néhányat népszerű amerikai tévéműsorok alapján neveztek el 

– JEANNIE, A HÁZISZELLEM, SZERENCSEKERÉK, HOGAN HŐSEI –, és néhányat 

népszerű amerikai márkák alapján – SPAM, HARLEY-DAVIDSON –, és néhány névnek nem 

volt semmi előzménye – PÉNZVERDE, APRÓJÁTÉK, NYOMÁS NYOMÁS NYOMÁS –, 

és aztán Levi elsétált a nő felé, aki a lift lábánál egy a melle alatt lógó kis tálcáról cigarettát, 

szivart és elemes nyakláncokat árult. Van egy kék csillagos nyaklánc, és van egy piros 

gyöngyös nyaklánc, és sárga keresztes nyaklánc is kapható, mindegyik világít vagy villog, sőt 

van, ami „alkalmazkodik az Ön hangulatához”. Amy, aki aznap este volt műszakban, azt állítja, 

hogy Levi nem vett semmit, mert arra emlékezne, ha egy fiú nyakláncot vett volna. „Általában, 

ha srácok vesznek ilyet, akkor rave partyba mennek, és arra mindig rákérdezek, mert azokat én 

is imádom.” Aztán felment a lifthez. Levi sorban állhatott a hotel jegypénztáránál, hogy jegyet 

vegyen a kilátóba. Mivel szombat volt, és kora este, biztos nagy sor lehetett. Levi övtáskák és 

haspólók és sörösdobozok és strandpapucsok között állhatott, és akár észre is vehette a 

jegypénztár mögött a közeledő, szeptemberi Billy Ray Cyrus koncert plakátját vagy a 

novemberi Női Boksz Bajnokságét vagy a Stratosphere Új Garantált Pénzvisszafizetési 

Programjáét, ami szerint a szerencsejátékosoknak visszafizeti az elvesztett pénz 15 százalékát, 

és aztán megvehette a jegyét a három pénztáros egyikénél négy dollárért a hat helyett, mivel 

helyi lakos volt, és végül elindulhatott a torony liftje felé, át a bevásárlóközponton. Elment a 

Zászlómánia mellett. A Pete Alpakkája mellett. A Csodálatos Las Vegas-i Bűvészbolt, a Nagy 

Mágnesfal, az Aranyapa mellett, ami centire árulja az aranyláncokat. Levi elment az Aqua 



Masszázs mellett. Häagen Dazs. Henna Tetoválás. A Parfümmánia, a Bőr Shop, a Plusz 

Ajándékbolt, az Árkád mellett. AZ EZEN A HELYEN NEMSOKÁRA EGY ÚJABB 

IZGALMAS BOLT NYÍLIK mellett. A Boszorkányöltés nevű sapkahímző bolt mellett. A 

Vegas hatalmas gyertyaakció mellett. A Wetzel Perec, a Cleo Ékszerbolt, a CJ 

Kaszinóbirodalom mellett, ami „1991-es retró” nyerőgépeket árul 4995 dollárért. Levi elment 

a Lélegzet oxigénbár előtt, ami „felüdülés a testnek, élénkíti a szellemet, ellazítja az elmét” 

tizenöt dollárért tizenöt percig, és ebben benne van egy az olyan tizennyolc választható 

ajándékaroma közül, mint például a Nirvana, Dinnye, Tisztaság, Barack, Éter, Cappuccino, 

Álom, Csokoládé, Revitalizáló vagy Tangerine. A lányok a Lélegzetben nem emlékeznek, hogy 

Levi beugrott volna aznap este, de arra emlékeznek, hogy amint az ugrás megtörtént, ők 

hallottak róla. „Én csak azt mondom – mondta Jenny, a menedzser –, hogy borzalmas, hogy 

ilyen történt, de az biztos, hogy nem volt a szervezetében megfelelő oxigén, amikor megtette.” 

Aztán Levi elért a bevásárlóközpont végébe, és felment a rámpán, hogy beálljon a sorba. Mivel 

szombat volt, és kora este, hosszú sor kanyaroghatott a kifeszített kötelek között. Harold, a 

biztonsági őr, megkérdezte Levi-t, hogy van-e nála fém, és mivel volt, Levi betette a 

kocsikulcsot a kis fehér nyerőgép alakú dobozba, átment a fémdetektoron, elvette a kulcsot, és 

elindult a keskeny folyosóra, ahonnan a lift elindul fel a toronyba. Mivel szombat volt, és kora 

este, az a csoport, akikkel Levi is sorban állt egy kicsit, még tovább várakozott. Zsúfolt lehetett, 

fülledt, és a fények sárgák lehettek, miközben Levi várt, talán átpillantott a védőkorláton, alatta 

ott volt a szálloda Strat-O-Fair nevű vidámparkja, egy sor játék a medence mellett. Volt egy 

labdadobálós játék, a „Hess Cica”, egy karikadobálós játék, az „Orrbatosz”, és egy csak saját 

felelősségre használható mechanikus bika, a „Vegas Cowboy”: „Figyelem! Ez a mechanikus 

bika egy élő bika mozgását szimulálja. Így a használót a mechanikus bika nagy eséllyel ledobja 

és/vagy megsértheti. Ez a mechanikus bika egy nehéz gépezet, ami hevesen, szabálytalanul és 

kiszámíthatatlanul mozgatja és pörgeti a használót magas sebesség mellett. Csak tizenhárom 

éven felülieknek.” Belépett a liftbe. Odabent Levit egy fiatal nő üdvözölhette, talán éppen 

Caroline, aki fekete nadrágot és rózsaszín Stratosphere feliratú pólót viselhetett, és aki 

elmondhatta, hogy miután az ajtók bezáródtak, Levi és a többi huszonöt utas hamarosan 33 

kilométeres sebességgel utazik majd fel a Stratosphere torony tetejébe, bár valójában csak 261 

métert utaznak együtt a liftben, ami annyira zsúfolt, hogy az utasok meg sem tudnák számolni 

magukat, néhányan talán már részegek, néhányan talán végigbeszélik a felfelé utat, néhányan 

talán többször is megkérdezik vihogva Caroline-t, hogy hányszor teszi meg az utat fel és le egy 

műszak alatt. Ezután Levi kiléphetett a liftből, és besétálhatott a kétszintes kilátó alsó szintjének 

kéken megvilágított folyosójára, elmehetett egy bezárt ajándékbolt mellett, egy bezárt snackbár 



mellett, a képekkel lefóliázott rádióállomás mellett, ami már évek óta nem sugárzott semmit, és 

beléphetett a fedett, szőnyegpadlós kilátótérbe, ahol a kifelé dőlő, padlótól plafonig érő 

ablakokon át a látogatók, miközben Las Vegast nézik, megtapasztalhatják azt az élményt is, 

amit 1994-ben, a hotel nyitása előtt a sajtóközlemény „szabadesésnek” hívott. Aztán felsétált a 

külső teraszra. Szombat volt, és kora este, és sokan voltak. Néhány gyerek rohangál a betonon. 

Néhány felnőtt az érmedobálós teleszkópokba bámul, megbizonyosodva afelől, hogy érme 

nélkül nem működnek. Néhány idősebb ember a láncos korlátba kapaszkodik, és kicsit 

szorosabban markolják, amikor egy-egy helikopter arra repül. Levi balra ment, keletre, háttal a 

lemenő napnak, és egy rövid időre nekidőlt az egy méter húsz centi magas védőkorlátnak, 

miközben egy menyasszony és egy vőlegény egymást fotózta, majd a kilátást, majd a torony 

felettük lévő utolsó száz méterét. Aztán Levi átmászott az egy méter húszcentis védőkorláton, 

és ezzel belépett arra a területre, amit a biztonságiak „sáncnak” hívnak, egy két méter széles 

sáv az egy méter húszcentis védőkorlát és a közvetlen peremen lévő háromméteres külső korlát 

között, és aztán Levi átmászott a háromméteres külső korláton is, és leült. Szombat volt, és kora 

este, és a riasztó megszólalt a szálloda biztonsági irodájában. Levi negyvennyolc másodpercig 

ült a peremen, míg valaki odaért. És a nap ekkor lement. A szombat átfordult éjszakába. És a 

völgy, ahol Levi felnőtt, felragyogott, és csak ragyogott, körben a láthatatlan fekete hegyek, a 

fal, amely örökké jelenlegi formájában tartja a várost. Frank, a biztonsági őr ekkor elindult Levi 

felé, balról, keletről, és azt mondta „Hé” vagy hogy „Hé, fiam” vagy, hogy „Fiam, ne”, vagy 

nem mondott semmit, és Levi csak megérezte a jelenlétét, és elfordult felé balra, felállt a 

peremre, intett a biztonsági őrnek, aki nem látszik a videofelvételen, amin Levi integet, és 

leugrott.  

 


