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D'TIRANO, A BEF. R°SZ
Jure Die; Mr. Lopiccolo

TalÀn k¢sû d¢l lesz, mikor magÀhoz t¢r, nem tudja, mibûl, nem tudja, hol. TalÀn em-
l¢kszik rÀ, Julien Renal hogyan hozta ide: nem volt ismerûs az Ãtvonal, a jellege. Nem
lehet Vincennes, ezt gondolja talÀn. A hÀz, ahol temettek. Jure-ral. Ahogy Julien Re-
nalt r´vidÁtett¢k, ha rÂla volt szÂ.

Nem tudja, mirûl van szÂ. AjtÂkat nyit, k´rbejÀr, erre rÀj´n v¢g¡l, k´rbe. °s hogy
a f´ld alatt.

A falak neonf¢nnyel vilÀgÁtanak, sugÀrzÂ fest¢k. Bekapcsolja a t¢v¢t.
Nem sok idû: sajÀt magÀt lÀtja. A bank kamerÀja. Nem ismer, persze, magÀra. JÂ

volt a tr¢ningruha, az Àlarc. FiatalkorÃra vall a bikafej Àbra, az amerikaias felÁrÀs. TalÀn
mÀr nem eml¢kszik, mi is.

TalÀn elt´preng: ¢s ez ¢pp az elsû kikapcsolÂdÀsa: bÀr az igazi szorongÀs m¢g el
sem kezdûdhetett: bÂdulat, amit ¢rez, valami szer utÀni bÂdulat.

Elt´preng, esetleg: Julien Renal ¢s û... de pontosabban ki volt a mÀsik kettû? A be-
mondÂ szerint a halottat nem tudtÀk azonosÁtani. Jure tehÀt csak Ãgy ´sszeszedte va-
lahogy. NyilvÀn nem hagyott nyomot, nyomot ennek sorÀn.

TalÀn ´r¡l, hogy a halott nem Kaufschad. Ahogy a bankhoz hajtottak, ¢s ott ¡lt
elûtte àazÊ ä a mostani halott ä, nem is gondolta, talÀn nem gondolt olyat, hogy ez
Kaufschad.

Kaufschad, ÀlszakÀllal ä ??? ä, ezt gondolja, Kaufschad talÀn az a figura volt a bank-
ban. Az egyik ¡gyf¢l. Aki utÀnuk lûtt. Akire û visszalûtt.

EltalÀlta? Nincs rÂla hÁr. Meg nem halt, ennyi bizonyos. Mert ¡ld´z¢s¡kre indult.
àºld´z¢s¡kre?Ê °s nyoma veszett. Azt az ¡gyfelet, aki a bankrablÂkra lûtt, aki tehÀt
àJohn JonesÊ-t meg´lte, nem talÀljÀk.

A bankrablÂk ¡ld´z¢s¢re indult... talÀn utol¢rte ûket... ¢s...?
A t¢v¢bemondÂ is csupa àtalÀnÊ.
A k´z´ns¢g, ezt lÀtja ott lenn a f´ld alatti, csupa müf¢ny, ablaktalan lakÀsban, tiszta

k¢pet kap a teljes homÀlyrÂl.
Tesz talÀn egy fogadalmat: nem gondol a sajÀt ¢let¢re. A t´bbiekre gondol. Esetleg

¢pp a mÃlt k¢pei kezdenek elûperegni k¢pzelet¢ben: Maury ¢s Morny ¢s Guibert if-
jÃkora, Guibert-rûl semmit nem bÁr k¢pzelni, de TopÂrÂl annÀl t´bbet: az az elsû ¢j-
szakÀja ä d¢lutÀnja? d¢lelûttje? ä tizen´t ¢vesen a nûv¢r¢vel, a f¢ltestv¢r¢vel, Char-
lene-nel, aki rÀerûltette magÀt, elcsÀbÁtotta...

Akkor j´n talÀn a t¢v¢adÀs. Mikor Ãgynevezett gondolataival itt tart. Furcsa, a t¢-
v¢adÀs mennyire konkr¢t. ý maga nem is gondol rÀ: talÀn beadtak neki valamit, szert,
ami a konkr¢t gondolatokat ä utcanevek stb. ä gÀtolja. Alighanem lehetetlen is. Nem
gondol ilyenre.

TalÀn valÂban k¡l´n´s ä û, Ágy, sajÀt magÀnak. A bank magas kamerÀja fel¡lrûl mu-
tatja most. Balra kanyarodik, elûtte ä torz hangjÀra ä testek zuhannak a f´ldre, ¢lûk.
Kaufschad nem lÀtszik. Ha Kaufschad volt az.
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Ha Kaufschad, oda volt telepÁtve.
Julien Renal megbÁzÀsÀbÂl.
Amennyiben, gondolja talÀn, ez csak Julien Renal akciÂja volt.
Vagy Kaufschad talÀlmÀnya.
Ezt k¢rte, a rabolt ´sszeget ä 96 milliÂ francia frank ä Kaufschad v¢gkiel¢gÁt¢s¡l.
V¢g ä ez nem j´n ́ ssze. A v¢g Kaufschad v¢ge is lenne. çtmeneti ́ sszeg a 96 milliÂ.

Ennyit raboltunk, gondolja alkalmasint megh´kkent arccal. Persze nem jÀrja be a la-
kÀst, nem kutat. Tudja, a p¢nz nincs ott. Itt aztÀn, ezt bizonyÀra tudja, nincs.

°s ha itt van?!
TalÀn ilyet is gondol. Semmi lÀzas cselekv¢s, igen, az nagyon lehet, Ágy nyugtatja

magÀt. El¢gedetlen, hogy a t¢v¢ mÀst is sugÀroz. Julien Renal ment a kasszÀhoz. Aki
meghalt ä egy ismeretlen, igen, az nem Kaufschad volt, lehetetlen, Kaufschad r¢v¢n
nyomra j´nn¢nek! Julien Renal ilyen hibÀt nem k´vet el ä k´z¢pen maradt. De nem
is. Behatolt a pÀnc¢lterembe.

A hÁrekben nem szÂlnak rÂla, hogy valaki is ott lett volna mÀr. A trezoroknÀl. Egy
¡gyf¢l. Aki àaz ismeretlenÊ lehetett volna ä a halott. S akkor Kaufschad j´tt vel¡k stb.
ä ¢s a pÀnc¢lteremben ÀlruhÀt cser¢ltek. Ez k¢ptelens¢g.

A bankhivatalnok tudnÀ. ý ezt a vÀltozatot nagy valÂszÁnüs¢ggel elveti.
Kaufschad kihozta az ¢rt¢keket, Julien Renal zsÀkba hÀnyatta a p¢nzt, menek¡ltek.
°s akkor...
Ez el¢gg¢ kÁs¢rteties volt. A hÁrt hÀromszor ism¢telt¢k. UtÀna, talÀn, nagyon hiÀny-

zik neki, hogy t´bbsz´r nem. VÀrnÀ, biztos.
Akkor a f´ld´n heverûk k´z¡l valaki ä ez¢rt nem lehetett szem¢lycsere a trezorok-

nÀl! ez az alak v¢gig a f´ld´n hevert ä felugrott, lûtt. UtÀnuk lûtt.
Ez volt a szakÀllal ÀlcÀzott Kaufschad. Ezt û most mÀr, hogy àerre f´l n¢zteÊ a dolgot,

talÀn Ãgy ¢rzi, biztosan tudja.
UtÀnuk lûtt, eltalÀlta harmadikukat.
ý visszalûtt.
EltalÀlta Kaufschadot?
Julien Renal mi¢rt nem mondott neki bÀrmit, valamit legalÀbb, hogy ez lesz.
Kaufschad oda volt telepÁtve. Julien Renal ordÁt: àGyere! Hagyd!Ê
ý rohan.
Be az autÂba, nyomÀs.
Aki lûtt, ÀllÁtÂlag, motorker¢kpÀrral szÀguldott utÀnuk. ºld´zte ûket.
De û semmi ilyet nem lÀtott. Motoros ûket nem ¡ld´zte. Ott maradt a halott, eltünt

àKaufschadÊ.
Mi¢rt tünt el? El kellett tünnie? A maga ¢rdek¢ben tünt el, Ágy akart eltünni? De

akkor a p¢nzt: megkapta?
Ha Kaufschad k¢nyszerÁtette Julien Renalt a bankrablÀsra.
Zsarolta Julien Renalt, titokban.
Hogy visszat¢rt àa besz¢lûk¢jeÊ, a sokk utÀn, a kÂmÀt k´vetûen: Kaufschad azt val-

lotta, ¡v´lt´tt. Le, a magasbÂl. Az utcÀra. Julien Renal feles¢g¢nek.
Ez akkor Ágy lehetett, gondolja v¢gig û, talÀn, ez Ágy volt talÀn:
Julien Renal fel¢rt az emeletre, kopogtatott, bel¢pett, azt mondta, àHÃ...!Ê, erre

Kaufschad, aki az ablaknÀl Àllt, ´sszerezzent, kiesett az alacsony pÀrkÀnyon, a pÀrkÀ-
nyon Àt, az alacsony ablakon.

Julien Renal, ahogy a szÀlloda szem¢lyzete tanÃsÁtja ä lehet ennyi embert megfi-
zetni? ä, nem ¢rt f´l az emeletre. MÀsok l´kt¢k ki Kaufschadot.



MÀsok, az Anarchist megbÁzÀsÀbÂl. Mert Kaufschad tanÃja volt egy büncselek-
m¢nynek ä tanÃja, elk´vetûje ä, amely ´sszef¡gg´tt az Anarchisttal.

A lÂkamionos meg´l¢se.
Az Anarchist ott kÂmÀba ker¡lt, nem tudott rendesen besz¢lni talÀn ma sem ä talÀn!

esz¢be jut esetleg Charlene; lehet az, hogy Charlene t¢nyleg az Anarchist Aristocrat?
vagy mÀs az, valaki, akit û sosem lÀtott... ¢s Charlene a baleset okozta rekedts¢ggel azt
akarta elhitetni, csupÀn elhitetni akarta vele azt, hogy û, sût esetleg û, igen, hogy eset-
leg û az Anarchist?

Ha Ágy, ha Ãgy: Maury, Charlene, Topo ¢s Morny, alkalmasint a mindenre megfelelû
vÀlasszal elûÀllÂ St. Mondain àa kem¢ny magÊ. Guibert meghalt. Most Julienen lett
volna Ágy a sor?

A büv´s hatos szÀm... Van ilyen buggyant koncepciÂ? Ezen gondolkodna talÀn.
Akkor û ¢s Kaufschad ker¡lne Julien Renal ¢s Jacques Guibert hely¢re?
çltathatja magÀt Ágy? Vagy Julien Renal idezÀrta ût, itt fog meghalni? A j¢gszekr¢-

nyekben ä k¢t j¢gszekr¢ny is volt, hütûlÀda, villanytüzhely, sok vÁz, bÀr csap sehol, ez
az, flakonokban ÀsvÀnyvÁz, az asztalon kÀv¢por dobozokban, cukor kis tasakokban,
nem ciÀn-e valamelyiknek a tartalma, gondolnÀ-e ezt? ä kaja. A t¢v¢. L¢gfrissÁtû, f´ld
alatti szellûzû. Rengeteg ideig lehet itt ¢lni.

Meddig, gondolnÀ.
Itt fogjÀk hagyni?
Elevenen egy f´ld alatti lakÀs k¢t szobÀjÀba temetve? Plusz konyha, v¢c¢lyuk, ez az,

vÁz´blÁt¢s ott se. Egy lyuk. Bele is ugorhatna akÀr.
Bele fogok ugrani? Gondol-e ilyet? Az egyetlen kijÀrat: m¢g m¢lyebbre a f´ld alÀ.

TovÀbb, gondolnÀ talÀn ekkor, vagy sokkal k¢sûbb, vagy mÀr korÀbban is gondolta:
ha Kaufschad most, hogy besz¢dk¢pess¢ge visszat¢rt, azt vallotta: kopogtak, û azt
mondta, àtess¢kÊ, ¢s nem, nem-de-nem Julien Renal Àllt ott, hanem k¢t alak... mond-
juk, a lÂkamionos haverjai... csÁpûfogÂkkal, ¢s a t´k¢re mutattak, let¢pik a t´k¢t... erre
û kiugrott.

Vagy nem ezt mondta?
Ezt Julien Renal mondta csak ä neki, direkt neki?
Kaufschad azt mondta volna: lÀtta lenn Julien Renal feles¢g¢t.
A hotel elûtt, a jÀrdÀn.
Julien Renal ¢s a feles¢ge: àvÀlÂf¢lben voltakÊ. A p¢nz az asszony¢ volt. Hogy meg-

halt, Julien Renal jelentûs ´sszeget ´r´k´lt.
Julien Renal Ãjabban nem adott ki k´nyveket, visszavonult a k´zszerepl¢stûl, a lÂ-

versenyen ¢s az enghieni kaszinÂban jelentûs ´sszegeket vesztett.
Most k´r¡lbel¡l 2 ¢s f¢l milliÂ frank szÀllt rÀ. Semmi sem jutott volna neki ebbûl,

ha elvÀlnak.
Julien Renal l´kte ki Kaufschadot?
Lehetetlen.
Hogy a kirep¡lû testtel, mint eleven bombÀval, megc¢lozza a szÀlloda elûtt rÀ vÀrÂ,

fel-alÀ s¢tÀlÂ feles¢g¢t.
Mit is mondott volna Kaufschad? Hogy a nû, Julien Renal feles¢ge Àt akart menni az

Ãttesten. De j´tt egy kocsi. ý ¡v´lt´tt: Àllj! Erre a nû: vissza. JÂ, de û a lend¡lettûl: ki.
Vagy a csÁpûfogÂkkal j´ttek? Melyik kinek a vÀltozata?
Vagy n¢zz¡k ezt, gondolnÀ talÀn. K´zben kijÀratot keresne m¢g mindig, ezzel las-
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san felhagyna. Itt fognak meg´lni? Gondolna ilyet? Itt v¢gzem. K¢t gyerek¢re gondol,
ez bizonyos. àMauryÊ ¢s àMornyÊ. A leendû hasonmÀsaik, talÀn. Nem lesznek ÀrvÀk.
Ez¢rt lett û bigÀmista.

Valamelyik csalÀd müve lenne ez?
Tucatszor v¢giggondolnÀ.
De ugyan!
Ugyan?
Ugyan hogy is volt.
Julien Renal v¢letlen¡l ´sszeakadt vele a Rivolin. PÀrizsi tavasz.
àºljenek le, gondolnÀ v¢gig, egy teraszon.Ê Le¡ltek.
àVolna valami...Ê
Hogy hÀrman csinÀlnÀk.
Persze hogy szÂ sem volt a figurÀrÂl, aki rÀjuk, utÀnuk lû majd.
Az volt Kaufschad.
Az eg¢szet Kaufschad talÀlta ki. BÁzott benne, hogy Julien Renalt kicselezi? LedurvÀs-
kodja, Ágy?

Egy bankrablÀs p¢nze, hogy hallgasson rÂla: igenis Julien Renal volt az eg¢sz m´-
g´tt.

Hogy û, Kaufschad, Julien Renal feles¢g¢re zuhant a hotelablakbÂl, ¢s agyonverte.
Tiszta k¢ptelens¢g, hogy Kaufschad ebbe àbelementÊ volna.
Akkor, gondolnÀ tucatszor is û, ott tartunk, hogy m¢gis Julien Renal l´kte ki, ¢s

Kaufschad ezt tudja.
°s Julien Renal ez¢rt zsarolja.
àJure DieÊ, igaz lenne, de ki mondta ezt neki, hogy Julien Renal ilyen leveleket

kapott? Mondta ezt valaki? Nem mindig tudna, most lassan mÀr, mindent.
A f´ld alatti lakÀs kezden¢ megtenni a magÀ¢t.

RÀadÀsul, ez tiszta v¢letlen, lÀtna egy filmet, ahol valami buggyantnak az a mÀniÀja,
hogy elevenen akar eltemetni valakiket ä bÀrmit ä a birtokÀn, ¢s ez siker¡lne is neki.
Egy szerelmespÀrral. Elûbb a nû. AztÀn a nyomozÀst abbahagyni nem bÁrÂ, lassan
megbuggyanÂ f¢rfi. Elevenen a f´ld alatt. Meghalnak. K¡l´n-k¡l´n. T́ bb ¢v idûtÀ-
volÀban.

Megbuggyann¢k? Ezt gondolja, talÀn.
N¢zi a t¢v¢t.
Lekapcsolja a t¢v¢t.
A neonf¢nyt nem tudja lekapcsolni.
Valahogyan maga a fal vilÀgÁt.
Mi lehet m¢g ide beszerelve?
A t¢v¢: talÀn m¢rûk¢sz¡l¢k, gondolja talÀn. M¢ri a reakciÂimat? Azt, hogy valÂban
tudom-e àa megoldÀstÊ?

Azt gondolnÀ, minden bizonnyal: fogalmam sincs a megoldÀsrÂl. Hogy mit jÀtsza-
nak itt.

FiÀra gondolna AmerikÀban. Mr. Lopiccolo unokÀjÀra.
KoppenhÀgÀra gondolna. A feles¢g¢re ott, a mÀsik feles¢g¢re.
Telne az idû.
Akkor...



LÀtna egy t¢v¢hÁradÂt, ¢s azt hinn¢, t¢nyleg megbuggyant, talÀn.
Neveket m¢g csak Ágy magÀban, n¢mÀn se merne kimondani.
Kialakulna talÀn ez: semmit a jelen ¢letemrûl. Id¢zz¡k fel, mit tudok, gondolhatnÀ,
a mÃltakrÂl. Maury, Morny ifjÃsÀgÀrÂl, TopÂ¢krÂl, Saint Mondainrûl.

MornyrÂl, hamar ´sszegezhetn¢, Saint Mondainrûl: semmit sem tud.
Semmit sem tudok rÂluk, mondanÀ. Nev¡ket r´vidÁten¢, Ágy gondolkozna, talÀn.
Maury mÀs. Mur, My, Mau, M-AbszolÃt: Ágy gondolnÀ a nevet? Ki tudhatja.
Napok teln¢nek el?
M¢g koppenhÀgai feles¢ge nev¢t is Ágy r´vidÁten¢: P.
Volt egy lÂ, Anja P. volt a mamÀja neve. Dam. Ez angolul a lÂmama.
Topo lett volna velem, gondolja talÀn, Topo! Aki tud magyarul. ý ¢rten¢, mi¢rt

nem hagynÀ ki magyar ember azt a lovat, ahol Anja P. a mama.
°n kihagytam, gondolnÀ talÀn.
Ez l¢nyegtelen. Hogyan veszthetett Julien Renal annyit, annyit? Sehogy. Kaufschad

zsarolta.
De az is lehet: az Anarchist Aristocrat akarta elt´r´lni a balesetnek, a gyilkossÀgnak

a nyomÀt is. Hogy Kaufschad meg´lte a lÂkamionost. Akivel ´sszefutottak valami or-
szÀgÃton.

Akkor Julien Renal az Aristocrat megbÁzÀsÀbÂl cselekedett.
De ä akkor! ä Ágy mi ¢rtelme az eg¢sznek? Ha Kaufschad volt a bankba telepÁtve,

û lûtt utÀnuk?
Kaufschad¢ akkor nem lehetett az Àldozat szerepe, t´prengene talÀn, nyilvÀn nem!

Aki vel¡k volt, harmadikuk, akit Julien Renal talÀn ´sszeszedett valahogy ä nem f¢lt
volna, hogy nyom Ágy mindenk¢pp marad? de engem, gondolnÀ, hogyan szedtek
´ssze? hÀt ez az ä, û volt, az volt az Àldozat.

Rosszul tettem, hogy visszalûttem? Julien Renal, erre nem eml¢kezne talÀn, mon-
dott olyat, hogy lûj´n vissza, ha rÀjuk lûnek? Mondott.

Nem mondott?
Akit eltalÀltam, az az ember, aki lûtt, aki meg´lte àHarmadikatÊ, nem halt meg, sût.

ºld´z¢s¡nkre indult.
Fen¢t indult, gondolnÀ talÀn. Ez volt neki a lel¢p¢s mÂdja. ý volt a kiv¢gzû.
De mi¢rt kellett egy senki harmadik alakot kiv¢gezni?
Honnan tudnÀm ¢n azt, gondolnÀ. HÀtha ez a l¢nyeg! HÀtha nem az a szereposztÀs

volt a l¢nyeg, amit û tud, gondolnÀ. Eg¢sz mÀsrÂl van szÂ. Mi¢rt lenne û a k´z¢ppont-
ban, mi¢rt lenn¢nek azok a figurÀk a k´z¢ppontban, akiket û ismer?

Ez nagyon messzire vezet. MegÀllna talÀn ott, hogy Kaufschad elût´rt¢nete a
l¢nyeg. Vagy zsarolta Kaufschad Julien Renalt, vagy az Anarchist akarta kiiktatni
Kaufschadot.

Vagy... ez is sok vÀltozatot ad, gondolnÀ bizonyosan. °s akkor a t¢v¢hÁradÂ, megint.
P.???

M¢g Ágy, magÀban, teljes magÀnyban, elgondolni is r´vidÁt¢sk¢nt gondolta el a fe-
les¢ge, dÀniai feles¢ge nev¢t.

P.-t DÀniÀban hamis papÁrokkal vette el. JÂszer¢n nem is û.
P.!!! Ez most nem volt papÁr dolog. Ez nem!
P.???
P.
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PÀrizsba ¢rkezett. °s egy iszonyÃ baleset. Viszik el P.-t, egyelûre szÂ sincs rÂla, hogy
kinek a feles¢ge, hogy ez az û feles¢ge...! Viszik el, ponyva alatt.

Mint egy lelûtt lovat.
A taxis... ki ez a taxis?
Kaufschad!!!
Kaufschad?
P. halott.
P. idej´tt PÀrizsba, utÀna, ûutÀna, idecsaltÀk? ¢s meg´lt¢k.
Egy taxis felajÀnlotta a fuvart.
Figyelt¢k P.-t.
Egy taxis odal¢pett hozzÀ.
Az egyik srÀc mÀris f¢lÀrva.
Ha itt halok meg, gondolja talÀn, most mÀr nagyon komolyan, teljesen Àrva. Az

amerikai srÀc f¢lÀrva.
Telefon sincs a lakÀsban. Nem szÂlal meg Mr. Lopiccolo ä az û apÂsa ä hangja Ame-

rikÀbÂl: àNa, ́ csi, akkor...Ê Hogy hÀtha Mr. Lopiccolo van az eg¢sz m´g´tt. Ok¢, ¢lve
hagyja ût, de a koppenhÀgai nûnek vesznie kellett. Mr. Lopiccolo veje nem lehet bi-
gÀmista.

Semmi ilyen telefon, nincs k¢sz¡l¢k. Mobil sincs vele.

Hogy àr´vidÁtveÊ: Mr. LopiccolÂtÂl àtanultaÊ ezt.
P. halott!
Mintha t¢v¢n ¡zengetn¢nek neki.
Ezt gondolja, talÀn. S hogy àel se gondoldÊ. Ne ugorj!
Megbuggyantam. Ezt mind csak Àlmodom, ez volt a filmben. Ahol ¢lve a koporsÂban
a fazon...

KÀv¢t fûz, talÀn. Ne gondolkozz! Akkor pont kÀv¢t?
Cukrot nem tesz bele, biztos, hogy nem tesz. Ilyesmikre kell nagyon is gondolni!

Ezt gondolnÀ?

P. halott.
TalÀn nem ¢rezne semmit.
TalÀn azt gondolnÀ: Mr. Lopiccolo akkor ût Ágy ¢letben hagyja. Mr. LopiccolÂt û ha-
lÀlosan tisztelte?

Mit is mondott, gondolnÀ, mondjuk, mit is mondott Julien Renal, mikor idehozta
ût, a kocsiban bek´t´tte a szem¢t ä û hagyta!! ä, mit mondott?

J´v¡nk magÀ¢rt.
MagÀzza ût. MagÀzta.
Na, mindegy volna ez, talÀn.
VÀrjon t¡relemmel. T¡relem, barÀtom. Hogyan is mondta?
J´nni fognak magÀ¢rt? J´v¡nk?
K¢t ¢s f¢l nap telt el azÂta.
Kezdene rÀkapni az italk¢szletre.
Egy ¡veg konyak... egy ¡veg whisky fogyna el. A t¢v¢t elfelejten¢ talÀn rendszeresen

kinyitni. De semmi ¢rdekes, ha kinyitja is. P.-rûl, persze, semmi, mi¢rt is. Az û dolguk-
ban a nyomozÀs nagy erûvel folyik. Nyomok?

1424 ã Tandori Dezsû: D'Tirano, a bef. r¢sz



Tandori Dezsû: D'Tirano, a bef. r¢sz ã 1425

Kezdene àvisszazuhanniÊ a mÃltba?
Maury ifjÃkora...
Ezen mÀr r¢g szeretett volna ä talÀn ä elgondolkozni. Elgondolkozni, mi az?
Zajt hallana? Mi az?
Nem hallana?
Az ajtÂt sokszor megvizsgÀlta volna, nem is kell r¢szletezni, gondolnÀ. Mit vÀrhatott?
ZÀr sincs. KÁv¡l rÀtolhattak egy tolÂreteszt.

Egy reteszt.
Harmadik napja nem j´nnek.
N¢zte mindennap a t¢v¢t?
Furcsa az àidûjÀrÀsÊ.
M¢gis Vincennes? St. Maurice? A k´zelben futnak az ¡getûlovak?
Aligha. Ezen a k´rny¢ken... nagyon is nevezetes szervezetek t´rzshelyei vannak.

Gondolja û. Hogy mintha Ágy hallotta volna.
Akkor lehetetlen. Hogy Vincennes erdeje lenne. Ahol a hÀrom testûr raboskodott,

azaz kettû, ûk is.
Teljesen mindegy, gondolnÀ, hol vagyok. Inna. Van tojÀs, k¢szÁtene rÀntottÀt, jÂ

hagymÀsat. Van hÃs, csinÀlna p´rk´ltet. Ha most j´nne Mr. Lopiccolo.
A fiam AmerikÀban. Gondolna ilyet? A nagy terv mÀr megbukott. Gondolna-e

rÀ, hogy Mauryt ¢s Mornyt akarta volna àreprodukÀlniÊ? Gondolna viszont az igazi
Maury ifjÃsÀgÀra. Az igazi Maury pillanatnyi ¢lete semmit sem jelentene neki, arra
nem is gondolna. HibÀsan?

HÀny nap telt el, tudnÀ. Nem hinn¢. ¹t nap telt el. A kÀv¢t cukor n¢lk¡l innÀ. Egy
d¢lben elaludna ä a delet a t¢v¢ jelezn¢. Ahogy fel¢bredne, c¢dulÀt talÀlna az asztalon:
àJure Die.Ê Haljon meg Julien Renal? Egy mÀsik alkalommal: àA k¢k tasak cukor
Mauritian.Ê

Igaz, hogy Maury mindig hord magÀnÀl ciÀnt? Ezt gondolnÀ talÀn? Elk¢pzeln¢,
hogy vannak a fiv¢rek? Morny, a t´rv¢nyes nagydarab alak, Maury, akinek apja Morny
apja volt, anyja Madame Guibert. °s Jacques Guibert halott, a fia halott, Madame Gui-
bert halott.

Lehetetlen, hogy Maury akarta volna Ágy, gondolnÀ.
Mauryt lÀtnÀ maga elûtt, az int¢zetben, ahovÀ beadtÀk. De ahonnan Maury m¢g

nyÀron sem j´tt el, nyolc ¢ven Àt. Nyaranta egy h´lgy lÀtogatta. Az anyja. Csak nya-
ranta.

A k¢k tasak a ciÀn...
Kibontana egy feh¢r tasakot, gy´ngy´zik-e a pohÀr vÁzben? Nem gy´ngy´z´tt.
Nem tudnÀ, mit is csinÀl a ciÀn. T¢nyleg kellene-e gy´ngy´znie? K¢k tasak csak

egy van.
Mi ez a levelez¢s? àItt volnÀnak felette, magÀban a hÀzban?Ê KockÀztatjÀk, hogy

ide lÀtogatnak? Mif¢le hÀz lehet ez egyÀltalÀn, gondolnÀ, van-e hÀz? Vagy csak ez a
f´ld alatti traktus?

Mi lesz a k´vetkezû ¡zenet?
Akkor, tizenh¢t ¢vesen, Maury, a szobÀjÀban ä kong az eg¢sz koll¢gium ä megerû-

szakolja a h´lgyet. Madame Guibert nem k´zli vele, hogy û az anyja.
Leveleznek. A h´lgy nem megy t´bb¢ Mauryhoz. Maury t¢l elej¢n megsz´kik, ab-

bahagyja tanulmÀnyait. Ezt ilyen furÀn gondolnÀ? Azt hitte volna, ¢lvezet lesz ezt mind
felszÀmlÀlni. Szinte vÀgyott is r¢g erre a cs´ndre.
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Feles¢ge halÀla ritkÀn jutna esz¢be.
K¢t fiam van, ritkÀn gondolnÀ.
Eljutok az¢rt m¢g AmerikÀba, ¢letem egyszerüen ¢lem. Gondolna ilyet? Gondolna

ilyeneket.
Mr. LopiccolÂra gondolna, az apÂsÀra.
Ki tud rÂla, hogy bigÀmista voltam, t´prengene. MÀr nem vagyok az. DÀniai fe-

les¢ge mi¢rt j´tt PÀrizsba? Hogy meghaljon. Ezt ki csinÀlja?
DÀnia. ElgondolnÀ: Maury¢val pÀrhuzamosan elindul egy mÀsik t´rt¢net. Char-

lene, Topo d'Azaray nagyon is t´rv¢nyes f¢ltestv¢re elcsÀbÁtja TopÂt.
Topo szÀmÀra is furcsa, ami ebbûl marad. De talÀn ugyanÃgy int¢zûdik el, ahogy

neki a feles¢ge halÀla, mindenf¢le terve. Hogy Maury ¢s Morny Àltala Ãjraindul.
Nem gondolnÀ el k¡l´n, hogy ebbûl Ágy semmi sem lesz. Hirtelen merûben k´z´m-

b´ss¢ vÀlna szÀmÀra, mi lesz dÀniai fiÀbÂl? Maury b¡szke volt, hogy ût nyaranta àa
h´lgyÊ lÀtogatja!

Mr. Lopiccolo tudja mÀr, hogy a veje bigÀmista? àA vejeÊ, ostoba szÂnak tartanÀ?
Vagy Mr. Lopiccolo az ittenieknek olyan fontos, hogy az û sorsÀn fordÁtaniok kellett
egyet? Ez¢rt volt Julien Renal eg¢sz akciÂja?

Elindul a mÀsik cselekm¢nyvonal. N¢zn¢ a tenyere vonalait?
Charlene megismerkedik Mornyval. Innen egyenes az Ãt: felbukkan Maury. A ko-

mor, fakÂszûke, hosszÃ k¢pü, csupa Án ¢s bûnyeg ¢s csont k´ly´k. Amilyennek meg is
maradhatott. Nem tudnÀ hirtelen, ¢let¢ben lÀtta-e valaha is Mauryt, Mornyt ¢lûben?

Londonban?
SajÀt ¢let¢re nem gondolna. Nem akarna tudni rÂla. De ez nem volna semmi ilyes-

mi: àakkor talÀn itt sem vagyok, akkor ez mind nincsÊ. Ilyeneket k¢ptelen volna gon-
dolni.

Enghien, a rue Amelie? Ez a hÀz, ott volna? Ahol Charlene ¢lt Mornyval, amÁg a
feles¢ge volt? Ahol Morny egy d¢lutÀn Mauryval talÀlta ût az Àgyukon?

Akkor volt a fiv¢rek pÀrbaja.
Jacques Guibert lett volna àa bankÀrÊ?
De mi¢rt ´lt¢k meg? Nem gondolkozna a sajÀt ¢let¢n. Volt egy vÀltozat: Maury lÀ-

nya, Coline.
Maury nem tudhatta, hogy az û lÀnya.
Charlene-tûl?
A vÀlÀs utÀn, meg a buszmer¢nylet ä a pÀrbaj! ä miatt Maurynak ¢s Mornynak nem

lehetett maradÀsa FranciaorszÀgban.
Mikor tünik fel az Anarchist Aristocrat?
De hÀt nem lehet Charlene az! M¢gse.
SajÀt ¢let¢nek ezeket az esem¢nyeit f¢lretologatnÀ. Hatodik nap nem kapna ¡ze-

netet.
Maury ¢s Charlene ́ sszehÀzasodik, de Coline nem ¢l vel¡k. Coline int¢zetbe ker¡l.

Milyen lehet Coline? Nem akar Coline-nal k¢pzelûdni!
Nem akarna? ValÂban?
Visszamegy egyeb¡v¢. Az az orszÀgÃt. Kaufschad a volÀnnÀl. M´g´tte ä mellette?

ä az Aristocrat.
Belerohannak a lÂkamionba. Bel¢j¡k szalad a lÂkamion? Kizuhannak a f¢lholt lo-

vak. Kaufschad agyonveri a lÂkamionost.
UtÀna mi t´rt¢nik?
Kaufschad viszont igenis tudta akkor, ki az Anarchist. De ki az Anarchist? Mi?
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Az ajtÂt n¢zn¢, igen, hogy hirtelen m¢gis bel¢p valaki. Keskeny ajtÂ, m¢lyen a falba
vÀgva, vastag a fal.

çtmenne a mÀsik szobÀba. Fej¢t egyszer sem tÀmasztanÀ a halvÀnyk¢k, ciÀnf¢nyben
derengû falnak.

Ez lenne ¢lete egyetlen ilyen talÀlmÀnya: hogy a falat ciÀnlÀngk¢knek nevezn¢.
LÀtna egy esernyût, ahogy a magas emeletrûl a f´ld fel¢ vitorlÀzik. Hagyja a sajÀt

¢let¢t!
Kaufschad zuhan...
De nem, de nem m¢g. Kaufschad a f¢lhalott Aristocratot elszÀllÁtja valahova. Hova?
Kaufschad tudja egyed¡l, mi t´rt¢nt ott az orszÀgÃton. Julien Renal, Charlene ¢s

a t´bbiek: KaufschadtÂl tudnak csak egy vÀltozatot.
De ha Charlene az Aristocrat?
Vagy ezt csak neki jÀtszotta el?
Ez mÀr a sajÀt ¢lete megint, ezt f¢lrel´ki. Nem kell neki. Akkor Mr. Lopiccolo uno-

kÀjÀra kellene gondolnia, aki az û fia, a srÀcra. Az amerikai srÀc lett volna a Maury, a
dÀniai a Morny?

SajÀt ¢lete...!
Kaufschad hova hozza az Aristocratot? TalÀn Guibert-hez. De mi¢rt gondolnÀ, ezt

gondolja, hogy Jacques Guibert volt a Hatok k´z¡l a leglÀgyabb szÁv?
St. Mondain volt a legtevûlegesebb. K¢pl¢keny, semmi gÀtlÀs, mindenhovÀ àbe-

ÀramlÂÊ anyag.
Egyszerre most akkor St. Mondainre sem akar gondolni. Esz¢be jut, hogy Mr. Lo-

piccolÂt, mikor elûsz´r j´tt Àt AmerikÀbÂl, elûsz´r kereste meg àûketÊ ä gondolnÀ-e,
àminketÊ? nem merne ilyet gondolni ä, St. Mondainn¢l k´t´tt ki. A F¡vezûn¢l. Amikor
a megbÁzÂja ezt k¢rte, vagy ezutÀn k¢rte? hogy a vej¢t, vagy kit, gyept¢glÀk formÀjÀban
akarja taposni a hÀza elûtt? Semmibûl sem Àllt, hogy ezt St. Mondain, a pÀlya- ¢s kert-
f¡vezû megcsinÀlja. Meg´lni egy embert, eml¢kezne valami reg¢nyre, semmibûl sem
Àllt St. Mondainnek. ElhamvasztÀs, füszûnyeg. Feltekerhetû.

Fü van-e a feje f´l´tt, gondolna ilyet mÀr a hetedik napon?
Levegû ä szellûztet¢s ä van, minden mük´dik. EnnivalÂ van. A hütûlÀdÀkat is meg-

talÀlta. Fagyasztott keny¢r, a pinc¢ben, mert m¢g az is volt k¡l´n, bor, s´r, pezsgû el¢g.
Nem akarna berÃgni?
Egy este leinnÀ magÀt.
Akkor ereszkedne le a v¢c¢gÀdoron. így nevezn¢: v¢c¢gÀdor. Holott a szÂ nem vol-

na pontos. Azt hinn¢, àgÀdorÊ: lejÀratot jelent, barlangutat. Holott a àgÀdorÊ, gyanÁ-
tanÀ, àelût¢rÊ inkÀbb, pince àbel¢pûjeÊ.

R¢szeg lenne. Lemegyek a gÀdoron, mondanÀ. V¢gre az ¢n ¢letemre is kÁvÀncsi
vagyok, gondolnÀ vigyorogva?

A szerelûruhÀt hamar f´lfedezn¢, ott lÂg a f¡rdûszoba egyik fogasÀn. N¢zn¢ arcÀt
a t¡k´rben? N¢zn¢ magÀt a ciÀnk¢k szerelûruhÀban? CsatornatisztÁtÂ-kezeslÀbas, in-
kÀbb. Ezt gondolnÀ?

àAlÀszÀllok a csatornÀba?Ê Ezt? Ki tudja.
àKi tudja, mi vÀr lent.Ê GondolnÀ ezt, r¢szegen?
Julien Renal itt v¢gzi vajon? Ezt gondolnÀ hirtelen? Nem gondolna olyat, hogy va-

laki hamarosan meg fog jelenni nÀla szem¢lyesen?
Mikor van àhamarÊ? Mi¢rt jelenne meg bÀrki is szem¢lyesen? Lent vÁz csobogna,

nagyjÀbÂl tisztasÀg fogadnÀ, az ¡r¡l¢k¢t, vizelet¢t ez a vÁz viszi el? Milyen egyszerü.
HovÀ vezet a meder?



K´nnyübÃvÀr-szerel¢s nem lenne.
K´rbekopogtatnÀ a falakat. ºregesen konganÀnak. VisszamÀszna a k´t¢len, melyet

a v¢c¢mosdÂ porcelÀnlÀbÀhoz k´t´tt.
így jÀrna el?
Csakis k´t¢len ereszkedhetett le.
Megkeresi, nincs-e szerszÀmkamra.
TalÀlna szerszÀmkamrÀt?
Keresne egyÀltalÀn?
Lelne erûs fÃrÂt hosszÃ vezet¢kkel? Levinn¢ a villanyfÃrÂt àodaÊ?
FÃrni kezden¢ a kongÂ hÀtteret bongatÂ falakat? Csak az egyiket? VÀgna ÀtjÀrÂt?
Eljutna valahova, egy v¢gk¢pp zÀrt t¢rbe?
Kijutna egy f´ld alatti folyosÂn a szabadba?
MegÀllna a csillagok alatt, nagy, csillagos ¢j lenne?
Hirtelen els´t¢t¡lne elûtte a vilÀg? Le¡t´tt¢k. Ez t´rt¢nne?
A ciÀnk¢k falak k´z´tt t¢rne magÀhoz, a t¢v¢ hajnali klipmüsora menne, 4 Âra 27

perc volna? Honnan tudhatÂ ez? 3 Âra 53?
TalÀlna az asztalon Ãjabb c¢dulÀt?
A nyolcadik nap.
ForgatnÀ a k¢k tasakot.
Egy feh¢r ¢s egy k¢k tasak.
K¢t cs¢sz¢t k¢szÁtene elû. KÀv¢t fûzne. A termoszban meleg marad a kÀv¢.
Ha k¢t tasak cukrot odak¢szÁt... Nem, a k¢k legyen jÂl lÀthatÂ. Aki j´n, majd kÀv¢t

k¢r. KÀv¢t kÁnÀl. Aki j´n... honnan tudnÀ, hogy valaki j´n?
VisszamÀszott volna a v¢c¢gÀdoron, vagy kintrûl cipelt¢k volna be a hÀzba megint?
Ebbûl tudnÀ, hogy most mÀr j´nni fognak?
A k¢k tasakot a keze ¡gy¢ben kell tartania, ezt gondolnÀ. Ezt?
Valaki j´nni fog, mi¢rt ¢rezne ilyet?
Persze hogy ilyet ¢rezhetne. Ez a legterm¢szetesebb volna.
Keveset gondolkozna. így lenne ez? Inni kezdene nappal is? Cigaretta? Tüzszer-

szÀm? Nem lenne vele, ilyesmit nem hagytak volna nÀla?
RobbanÂeszk´zt aligha. Annak a f´ld alÂl is zaja lenne.
Julien Renal nem akarta bevonni St. Mondaint. JÂ, Maury ¢s Morny esetleg el¢r-

hetetlen volt. Topo? Julien Renal magÀnakciÂja volt, gondolhatnÀ, a rablÀs.
HÀrom ember kellett az akciÂhoz, Kaufschad a kontrÀhoz.
Mi¢rt ¢pp Kaufschad? Visszat¢rne korÀbbi elm¢let¢hez. Vagy ez mÀr csak vissza-

derengene, nagyon messzirûl?
Julien Renal egymaga d´nt a sorsomrÂl: gondolna ilyet? Vagy Kaufschad. Vagy

Kaufschad ¢s Julien Renal? Mi ez a àJure DieÊ?
Idej´n majd Julien Renal, neki kell meg´lnie a ciÀnnal? Mer¢sznek talÀlnÀ ezt az

elk¢pzel¢st?
Neki kell Ágy v¢geznie magÀval, errûl lenne szÂ? Persze hogy azonnal gondolna

ilyet. Igen?
Julien Renal nem szadista. Nem gondolnÀ el Ágy: gÀtlÀstalan gyilkos, de nem sza-

dista. Nem gondolnÀ?
KÁnzÀs lenne, hogy bezÀrtÀk ide?
Mi¢rt t´lti itt mÀr a kilencedik napot is? Nem tudnÀ. Nem tudnÀ, hogy hamarosan

megtudja?
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Hamarosan meg¢rkezik valaki.
Mit fog mondani, aki meg¢rkezik, ad magyarÀzatot a kilenc napra, ha a kilencedi-

ken j´n, a tÁzre, ha a tizediken?
Mi¢rt kellene az ¢rkezûnek magyarÀzatot adnia? Mi¢rt ne adna!
A v¢c¢gÀdoron nem mÀszik le t´bbet.
Hat-h¢t m¢teres m¢lys¢gbe.
Nem mÀszik le?
Ha ki¢rt a csillagok alÀ, nem akarnÀ megprÂbÀlni Ãjra? Csak hogy tudja, igenis itt

vannak. Mikor ki¢rt, ha ki¢rt a szabadba, mi¢rt nem kiÀltott? Azonnal lesÃjtottak?
Kalandos elk¢pzel¢s?!
Egyre t´bbet aludna?
Hirtelen zajra riadna fel...?
çlmodna? Kaufschad kin¢z az ablakon... zajt hall... j´nnek. Kik j´nnek?!
A h´lgy j´n. Akkor hogyan? Maury egy nap csak Ãgy rÀveti magÀt? Topo elbesz¢-

l¢s¢bûl tudhatnÀ: a levelez¢s!
Maurynak a h´lgy, àa H´lgyÊ volt àa SzerelemÊ. Maury f´lfedezte magÀnak a sze-

relmet.
Hogy leveleivel ne ostromolja ä Madame Guibert-nek f¢rje volt, csalÀdja, vegy¡k

csak Jacques-ot! ä, Madame Guibert eljÀr Maury kedv¢¢rt egy luxusbord¢lyhÀzba.
A luxusbord¢lyhÀz ´t´dik emelet¢n, ezt ÀlmodnÀ, kin¢z az ablakon Kaufschad.
Kaufschad¢ a hÀz!
Topo elbesz¢l¢s¢bûl tudhatta: Kaufschad egy luxusbord¢lyhÀz ablakÀbÂl zuhant ki,

az ´v¢ volt az a szÀllÂ, a megszÀllÂ, a kvÀrt¢ly.
àKvartellÊ, ez volt a szÀllÂ neve. Kaufschad¢ volt a szÀllÂ.
A lÂkamionos baleset utÀn ide menek¡lt. Az Aristocratot leadta valahol.
Ezt ÀlmodnÀ? Erre gondolna?
Kaufschad akkor jelent¢ktelen kis szem¢ly volt. Nem, dehogy jelent¢ktelen. Az

Anarchist g¢pkocsivezetûje nem jelent¢ktelen szem¢ly, erre riadna fel?
öjabb c¢dula sehol? A kilencedik nap?
HÀtrafordul, ott Àllnak az ajtÂban. Kez¡kben hatalmas villanyfÃrÂ. CsatornatisztÁ-

tÂ-overallban ¢rkeznek.
Nem!!
°s kiveti magÀt az ablakon. Az egyik mÀr a t´ke fel¢ mutogatott. A fÃrÂval.
Ezt ÀlmodnÀ? Erre riadna fel.
Az ajtÂban ott Àllna valaki.
Valaki. °s nem Àllna m´g´tte Julien Renal.
A valaki ä a valaki sem Julien Renal lenne.
Ott Àllna az ajtÂban, ¢s a kez¢ben semmi fÃrÂ, Mr. Lopiccolo.
Fegyver nem dudorodna?
Mr. Lopiccolo Àllna ott, azt mondanÀ ä magyarÀzatul, de semmi magyarÀzkodÀs,

persze, semmi magyarÀzkodÀs ä: àNem tudtam elûbb j´nni. A lÀnyom Àgya mellett
¡ltem kilenc napig.Ê MegmondanÀ az ideggyÂgyint¢zet, az egyik legdrÀgÀbb magÀn-
klinika nev¢t? MegmondhatnÀ, aligha mondanÀ.

Mr. Lopiccolo a v¢c¢hez s¢tÀlna.
Visszaeml¢kezne egy r¢gi, egy r¢ges-r¢gi szÁnhelyre? VÀltoztatna ez bÀrmin?
SajÀtos, ezt gondolnÀ? A maga ¢let¢nek kezdetei j´nn¢nek elû, valÂszÁnütlen¡l

messzirûl?
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Ez nem volna l¢nyeges.
çllnÀnak n¢mÀn. àºlj´n csak leÊ, mondanÀ neki Mr. Lopiccolo.
ý term¢szetesen le¡lne.
àK¢r egy kÀv¢t?Ê Ezt megk¢rdezn¢.
N¢mÀn bÂlintana Mr. Lopiccolo? °s û... hogy û...! Akkor hÀt. Gondolna-e û ilyet?

Hogy akkor hÀt û. Ez¢rt j´tt Mr. Lopiccolo, az apÂsa ä egyed¡l? Vagy Julien Renal,
Kaufschad netÀn, St. Mondain netÀn ä kint vÀr? Valamelyik¡k?

àCukorral?Ê Elhangzana ez?
Nem cukorral k¢ri, ezt feleln¢ Mr. Lopiccolo.
ElûhÃzna egy papÁrlapot.
àEzt Árd alÀ, patkÀnyÊ, mondanÀ. Mondana ilyet?
ý alÀÁrnÀ. A mozdulat: mintha a k¢k tasakot hÃznÀ magÀhoz.
De a k¢k tasakot akkor Mr. Lopiccolo hÃznÀ magÀhoz! Most mÀr û ezt nem is na-

gyon ¢rz¢keln¢ pontosan?
àK´z´s megegyez¢ssel vÀltok el, patkÀnyÊ, mondanÀ Mr. Lopiccolo. így t´rt¢nne ez?
Maury, Morny? Ez futkosna az û agyÀban?
Melyik fia melyik?
Mr. Lopiccolo a k¢k tasak tartalmÀt kÀv¢jÀba hinten¢. àCukormentesÊ, Àllna a ta-

sakon? Vagy mÀs sz´veg? Cukormentes cukor?
A tasak tartalma, a k¢k tasak tartalma is ciÀnmentes volt, ezt û lÀtnÀ akkor?
Nem hagytak volna, v¢letlen¡l se, kibÃvÂt. Felakaszthattam volna magam, gondol-

nÀ ezt?
Itt tartana, minden, hirtelen?
àEgy¢l valamit, patkÀnyÊ, mondanÀ Mr. Lopiccolo. A hÂh¢r vacsorÀja. 19 Âra 47

perc. A vincennes-i ¡getût k´zvetÁti a televÁziÂ.
àN¢zd m¢g egy kicsitÊ, mondanÀ Mr. Lopiccolo?
így t´rt¢nne? MÀsk¢pp?
IdeggyÂgyint¢zet. Gondolna ilyet? A feles¢gem tehÀt tudja? GondolnÀ ezt? MÀr

csak egy feles¢ge van. TehÀt àa feles¢geÊ.
Maury? Morny?
çrvÀn nûnek fel ûk is. A fiaim, nem gondolna ilyet. SajÀt magÀra sem gondolna?

SajÀt magÀt sem gondolnÀ?
TalÀlgatnunk csak abbÂl lehet, amit Topo elbesz¢l¢s¢bûl tudunk. Hogy milyen is

lett volna û, milyen is volt hÀt.
àAz egyik tasakban ciÀn van, a feh¢rek k´ztÊ, ezt mondanÀ Mr. Lopiccolo?
Tûle magÀtÂl nyilvÀn senki meg nem tudja, mi t´rt¢nt. Topo annyit tud csak, hogy

ott volt az m.-i hÀzban. TehÀt nem Vincennes, nem Enghien. Ennyi kider¡l. De hogy
M. melyik elûvÀros? ElûvÀros-e?

ý sosem szÀmolhat be rÂla mÀr, milyen hosszÃ volt odÀig az Ãt Julien Renal lopott
kocsijÀn.

àHÃzz egyetÊ, mondanÀ Mr. Lopiccolo, ha ez t¢nyleg Ágy megy.
ý habozÀs n¢lk¡l hÃzna. Topo elbesz¢l¢s¢nek ä àjellemrajzÀnakÊ ä megfelelûen

nem ¢rezne semmit. A tasakban nem lenne ciÀn.
Mr. Lopiccolo aligha hÃzna elû a tÀskÀjÀbÂl ä nem is lenne tÀskÀja ä egy ¢lû, igazi

patkÀnyt. Hogy a t´bbi tasakot felt¢pve, a patkÀnyt etetve, egyszerre felkiÀlthasson:
àEbben volt, lÀtod, te patkÀny!Ê °s a patkÀny gyors rÀngÀsokkal kimÃlna.

Ki tudja, hogyan der¡lne ki, melyik tasakban volt a megvÀltÂ halÀl.
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àAkkor mozgÀsÊ, mondanÀ Mr. Lopiccolo.
ý jÂl tudnÀ, most nem lesz fÃrÂ, nem lesz kijÀrat ä ha volt ugyan! ä, fal, fal... ¢s

a vÁz.
K´t¢len le kell ereszkednie.
Ez t´rt¢nne?
Mr. Lopiccolo, akkor, persze, a k´telet visszarÀntanÀ. MÀsk¢pp esne a dolog?
Mr. Lopiccolo rÀcsuknÀ a v¢c¢re a f¢mtetût. Odalent teljes lenne a s´t¢t. Csobogna,

bugyogna a vÁz.
MÀr nem hallatszana le, ha egyÀltalÀn mondana ilyet Mr. Lopiccolo ä ¢s ha ez Ágy

t´rt¢nt volna! ä: àTe patkÀny.Ê
àTe patkÀny!!Ê ä ?
àPatkÀny!Ê ä ??
ý ott lenne lent.
Itt vagyok, gondolna-e ilyet?

Topo besegÁten¢ a kocsiba Mr. LopiccolÂt, aztÀn a volÀn m´g¢ ¡lne û maga, elhajta-
nÀnak.

K´zben azt gondolnÀ-e? ezt: sok bajt okozott nek¡nk azzal az egyetlen mozdulatÀval.
K¡l´nben a l¢gynek sem Àrtott.

Nem is tudja, gondolnÀ Topo, hogy û lett a Nagy V¢grehajtÂ. Hogy Kaufschadra
visszalûtt.

Sok bajt okozott; de sok bajtÂl meg is szabadÁtott minket.
El kellene hagyniok PÀrizst.
Maury ¢s Morny, persze, nem is volt ott. De nekik, t´bbieknek. Kaufschad a mo-

toron elv¢rzett. Ahogy à¡ld´zteÊ Julien Renalt ¢s...
Belefordult egy Àrokba.
AzonosÁtottÀk.
A t¢v¢ errûl nem adott hÁrt. Itt t´bbre ment a jÀt¢k. Ez mÀs dolog volt. Charlene

azonnal utazott ä Luxemburg fel¢ vette ÃtjÀt.
Mr. Lopiccolo sem ¢rezte volna biztonsÀgosnak, hogy az elsû h¢ten felbukkanjon.

K¡l´nben is, a lÀnya ÀgyÀnÀl ¡lt.
Julien Renal ¢s Coline egy¡tt menek¡lt. A rabolt p¢nzt sz¢tosztottÀk valamennyi¡k

k´zt, Julien Renalnak megbocsÀtottak àa marhasÀg¢rtÊ?
Senki sem hitte, hogy nem Julien Renal adta az utasÁtÀst: lûni kell Kaufschadra?
A halott, a harmadik rablÂ, valÂban àSenki SimmiÊ volt. (Julien Renal felszedte

valahol.) (Ennek nem maradt nyoma.) Senki nem sejtette, hogy Julien Renal lett vol-
na àazÊ.

De akkor bÀrmelyik¡k lehetett.
St. Mondainrûl senki sem tudta, merre s¡llyedt el. TalÀn lement àMarseille-n¢l is

d¢lebbreÊ, szokÀsa szerint, ¡lt egy hajÂn, jÀtszotta a hÀrmas-n¢gyes-´t´s fogadÀst.
Topo maradt utolsÂnak.
à°s most?Ê Ezt k¢rdezte Mr. Lopiccolo. àFelrakom egy g¢pre.Ê
Hogy vissza ne menjek, le ne l´kjek neki egy akÀrmit, v¢gezzen magÀval. BÀr Ãgyis

rÀ fog j´nni a megoldÀsra.
àRendben, fiamÊ, mondta Mr. Lopiccolo, ahogy Topo egy mauritiusi jÀratra buk-

kolt.
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àMauryÊ, mondta Topo, à´r´kÊ.
àMaguk tudjÀkÊ, mondta Mr. Lopiccolo.
Vagy legalÀbb valahogy Ágy volt?

S´t¢t volt. K´rbetapogatta a falakat. VisszamÀszni nem tud, ezt àlÀttaÊ. K¢t tenyere
volt a k¢t szeme, ujjai: tÁz szembegy.

K´rbetapogatta a falakat.
Rekesz, polc.
Semmi.
Ez t´rt¢nt?
A vÁz.
BelelÀbolt.
K¢tm¢teres meder. Hirtelen lejteni kezdett. Hanyatt fek¡dt, lÀbÀt elûrenyÃjtotta?
Bef¢rt.
Ne m¢g.
Gondolta volna Ágy k¡l´n?
¹v¢ a teljes ¢let. Annyi Âra, perc, amennyit akar, amennyit szÀn magÀnak.
¹nmagÀt hozza l¢tre, ´nmagÀt sz¡nteti meg. K¢t napig is kibÁrhatÂ Ágy, talÀn, gon-

dolnÀ talÀn.
Vagy t´bbig. Csak unalmas.
Egy-k¢t ÂrÀt ¢lek m¢g, gondolt volna ilyet?
AztÀn... lÀbbal elûre. Vajon hovÀ jut? Gondolkodott volna rajta? Egy folyÂba, ki?

Egy g´d´rbe zuhan, valami aknÀba?
Mr. Lopiccolo sem volt szadista. Gondolta ezt? Befekszik a mederbe, lÀbbal elûre-

araszol, a feje a barlang szÀjÀnÀl, akkor egyetlen mozdulat, tovÀbbl´ki magÀt, mÀr bent
van a jÀratban, a gÀdorban, Ágy nevezte ä hibÀsan ä, ¢s viszi a vÁz, fulladozni kezd,
elÀjul, nem tudta?

ºlt a vÁz sz¢l¢n. Levetette a cipûj¢t. A zakÂjÀt. A nyakkendûj¢t. Meleg volt itt.
ºlt alsÂnadrÀgban, szÀras alsÂban, ujjas feh¢r trikÂban. Iskolatinta-v´r´s àv¢rÊ ¢s

tintaceruzak¢k àvirÀghabÊ lett volna az a tetovÀlÀs? Ezen gondolkodott volna?
Madame Guibert-re gondolt, ¢s m¢g egyszer el¢lvezett? Pergamenszerü, nem, per-

gament-szÁnü teste volt Maury ¢s Jacques anyjÀnak, ezt hallotta TopÂtÂl? Hallotta azt
is, az egyetlen adal¢kot ä ha igaz volt ez! ä, amit Maury szolgÀltatott, de hÀt tett-e ilyet
Maury, elk¢pzelhetû-e, mif¢le ÂrÀjÀn t´rt¢nhetett? Hogy hÀromszor volt ott benn, ere-
det¢nek hely¢n, nem bÁrta t´bbsz´r, Kaufschad bord¢lyÀban ker¡lt sor a mÀsodikra
¢s a harmadikra. Vagy Topo Jacques Guibert-tûl hallotta, inkÀbb tûle. Ez lehetett. °s
Madame Guibert vallott Jacques-nak. °s hogy Maury mÀsodszorra ànagyon ¢lvezteÊ.

àA tetovÀlt hasad...Ê Ezt h´r´gte, ahogy el¢lvezett m¢g egyszer a bugyogÂ-vizes s´-
t¢tben?

Madame Guibert-nek tetovÀlt hasa volt, pergamen, rajta, f¢rje Ázl¢se, a v´r´s ¢s a
rÃt-k¢k. àEljÀtszadozol a fattyÃ fiaddal a...Ê Jaj! A helys¢g neve k´vetkezett. Ezt Gui-
bert mondta az anyjÀnak. Apja meg ne tudja! ý kerÁtette el Kaufschad luxusbord¢-
lyÀba az anyjÀt? A szelÁd, oml¢kony Jacques Guibert, ahogy Topo mondta!?

Megtudta volna Maury v¢g¡l ezt? Valaha is megbÀnta, hogy...? MauryrÂl semmit
sem lehetett tudni. Mornyt Maury Ágy sosem ¢rdekelte. De ugyanÁgy nem hagyta vol-
na, hogy Mauryt bÀrki meg´lje, ahogy TopÂt se, Julien Renalt se. Mi¢rt? HÀt St. Mon-
dain helye? Hol van û?

1432 ã Tandori Dezsû: D'Tirano, a bef. r¢sz



S û ott lent? Befek¡dt a mederbe? F¢l napra rÀ, hogy odazÀrtÀk? K¢t Âra mÃlva? àMa-
dame Guibert f¢lÂrÀnk¢nt leszedte ûket...Ê Gondolt ilyenre? Honnan tudta ezt Topo?
Topo hosszÃ idûre eltünt a szemem elûl. Nyitva hagyott sok k¢rd¢st. Madame Guibert
hogy vette, ahogy ¢lt?

A holttest sosem ker¡lt elû. A nev¢t se tudtÀk, ki volt, mikor... Nem is kereste senki.
Kaufschad ¡gy¢ben àa nyomozÀs elakadtÊ.

Teljes lett a csend. De a csend nem teljes soha, nem lehet.
A nadrÀgomat feltettem erre a reg¢nyre, az utolsÂ lap papÁron napokig az alsÂnad-

rÀgomat tartottam B¢csben egy sz¢ken. így is csak: ez. De annyi feltehetû, hogy ez
lett.

M¢g valami

M¢g valami. Hogyan halt meg Madame Guibert?
Sok ä nagyon sok! ä k¢rd¢st nem lehet, nem is kell f´ltenni: nem volna vÀlasz.
Mi¢rt van akkor itt ¢pp?
Topo szerint: bÀrki bÀrmit ÀllÁt errûl: hogyan halt meg Madame Guibert, àtÀj¢kozat-
lanÊ. Ez ¢rdekes. Topo honnan ilyen tÀj¢kozott?

Maury el nem mondhatta neki.
Morny k´z´ny´ss¢ge ugyanÁgy eleve akadÀlya mindig az ilyesminek.
Az besz¢lt, aki meg´lte? Kaufschadhoz jutott el a hÁr? Kaufschad eleve tudta? Hogy

ez j´n... csak azt nem, hogy Ágy.
Az Anarchist AristocratrÂl tÃl r¢g megfeledkezt¡nk, mondanÀm ä ezt kellene mon-

danom! ä k´nyv¡nknek e v¢gpontjain.
°n TopÂtÂl tudom. àNem tudsz vele tÃl sokatÊ, mondta Topo D'Azaray. àK¡l´n-

ben...Ê
Hogy k¡l´nben àtÃl sokat-eÊ? De mi¢rt tudhatok? Ezt ¢n is gyakran k¢rdezem ma-

gamtÂl. Persze, a àD'AzarayÊ is Àln¢v.
Maury ¢s Morny temette el. Hivatalosan: àeltüntÊ. Nyomoztak az ¡gyben, kider¡lt:

oka felt¢tlen lett volna rÀ. Volt egy argentin fregattkapitÀny, Kaufschad bord¢lyÀban
talÀlkozgattak. Megsz´k´tt volna vele?

Ennek jÂ hÃsz ¢ve. BÀrki lÀtta volna azÂta Madame Guibert holttest¢t, lÀtta volna
ànemr¢g meghalniÊ ût: t¢ved. így Topo.

Mellesleg: mikor Maury meglÀtta a nyÀri lÀtogatÂ h´lgy meztelen, tetovÀlt test¢t,
v¢gk¢pp nem hihette, hogy ez az anyja. Sebaj. Ki k¡ldte oda Mauryt? A gyilkosa? Mi¢rt
kellett meg´lni a h´lgyet? GyilkossÀg volt-e valÂban?

Vagy csak egy jÂ alapos fenyÁt¢snek indult? Ez megt´rt¢nt. S utÀna maga Madame
Guibert v¢gzett magÀval? Az erûs altatÂ... mÀr-mÀr m¢rgez¢si t¡netek... valami tÃl-
adagolÀs?

Morny felboncolta!!!
Morny orvos? Boncnok? Topo csak bÂlogatott. Gondoljak, amit akarok. Labork´-

r¡lm¢nyek, persze, nem lehettek. Csak Ãgy gyanÁtjÀk. GyanÁtottÀk.
Mindk¢t keze sz¢t volt l¢pve, az Àllkapcsa àle volt rÃgvaÊ.
Mi¢rt ¢pp a keze? Mi¢rt az Àllkapcsa? N¢gyk¢zlÀb Àllt, mikor a kez¢re l¢ptek. Nem

alhatott. A nyomok erre utalnak. ElÀjul; kapott egy injekciÂt? Aludjon? Fogalmam
sincs, hogyan van ez. Majd ¢rdeklûd´m.

Majd bolond leszek.
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Mi¢rt rÃgtÀk le az ÀllkapcsÀt? MÀs k¡ls¢relmi nyom nem volt. Az ilyesmibe nem
lehet belehalni. TÃl¢lni se sz¢p.

HomÀlyos volt az eg¢sz, ez az eg¢sz.
Valamit, persze, Ãjra tudtam, megint valamivel t´bbet.
TopÂnak hÁr¢t se hallom, szÁn¢t se lÀtom ¢vek Âta. Nem j´n semmi jelz¢s, hogy ne-

kem bÀrki szerint k´z´m lenne àezekhez a dolgokhozÊ. Hogy tudomÀsom lenne rÂluk;
¢s, ahogy mondani szokÀs, ne is legyen.

V°GE

Handi P¢ter

LATERNA MAGICA

Ell¢pve n¢ha ´nmagamtÂl, mint
filmeken a tr¡kk´s dupla k¢pek;
sz¢tvÀlok, s kÁv¡lrûl szeml¢lem
ä asztrÀltestk¢nt ä az omlÂ vid¢ket.

Keretbe fogja alakom a f¢ny,
gy¢mÀntkarcolÀsos f¢mlap a tenger.
ºvegt´rmel¢ke tolul fel¢m;
arck¢p vagyok, ¢vszakos hÀtterekkel.

F¢lelmem, hogy Ágy ker¡l´k majd
eml¢kk¢pk¢nt keretbe zÀrva
az elakadt idû alakjak¢nt
unokÀim szobafalÀra,

mint hült tüzhÀnyÂ, mely nem okÀd
mÀr k¡rtûj¢bûl lÀvÀt: vers-valÂt,
s szonda sem lesz majd, mi mutatnÀ
a m¢lyben kavargÂ magma hûfokÀt.

LÀthat-e majd, hogy lÃdpehely-napok
vÀnkosÀn is van arc-nyomatom,
a karcok alatt pasztell-vÁzjelek
tÀn lÀgyÁtanak a kem¢ny vÀzlaton.

Mint filmeken a tr¡kk´s dupla k¢pet
a vetÁtû ä visszaigazÁtom magam,
¢les kontÃrjaimba visszal¢pek
felismerhetûn ä m¢gis alaktalan.
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