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XXX-N°
çdÀm P¢ter fordÁtÀsa

MÀrcius havÀnak 28. napjÀn mÀr kora reggel elmentem a h´lgyek¢rt, akik ¢pp Lam-
bertinin¢l reggeliztek Tireta tÀrsasÀgÀban, majd Märe kisasszonyt a kocsiban t¢rdem-
re ¡ltetve, elvittem ûket a Grªve t¢rre. Odafent mindhÀrom h´lgy odaÀllt szorosan
az ablak el¢ egy kicsit elûrek´ny´k´lve, hogy el ne takarjÀk elûl¡nk a kilÀtÀst. K¢t l¢p-
csûfok vezetett fel az ablakhoz, ûk a mÀsodikon Àlltak, ¢s mi is k¢nytelenek voltunk
feljebb l¢pni, mÀsk¡l´nben semmit sem lÀttunk volna. Alapos okom van rÀ, hogy ezt
az aprÂsÀgot is tudassam az olvasÂval.

JÂ n¢gy ÂrÀn Àt kitartottunk a hely¡nk´n, pedig rettenetes volt a lÀtvÀny. Amirûl
itt nem kÁvÀnok beszÀmolni, nem szeretn¢m elnyÃjtani a dolgot, ¢s egy¢bk¢nt is k´z-
ismert az esem¢ny. Damiens aff¢le rajongÂ volt, fej¢be vette, hogy meg kell ´lnie XV.
Lajost, ¢s hogy ez a gyilkossÀg legszentebb k´teless¢ge. A kirÀlyt ¢ppen csak megkar-
colta, ez azonban nem hatotta meg a bÁrÀkat. A kiv¢gz¢sre ́ sszecsûd¡lt t´meg pokolra
valÂ sz´rnyetegnek nevezte, ami¢rt tûrt emelt a kirÀlyok legjobbikÀra, akit a n¢p ä
abban a hitben, hogy imÀdja ä hûn szeretett Lajosnak nevezett. Pedig ugyanaz a n¢p
nyakazta le az eg¢sz kirÀlyi csalÀdot, a nemess¢g szÁne-javÀt ¢s mindazokat, akiknek
hÀla a k¡lf´ld nemcsak becs¡lte, szerette, de sok mindenben p¢ldak¢p¢nek tartotta
FranciaorszÀgot. De hÀt a francia n¢p, ezt mÀr Voltaire is megmondta, a legsz´rnyü-
s¢gesebb minden n¢p k´z¡l. Olyan szÁnevÀltÂ kam¢leon, amellyel sok jÂt v¢ghezvihet
egy uralkodÂ, de sok rosszat is.

A kiv¢gz¢s alatt el kellett fordÁtanom a fejemet, olyan irtÂzatosan ¡v´lt´tt a szeren-
cs¢tlen, amikor mÀr csak alig fele volt meg a test¢nek; Lambertini ¢s XXX-n¢ viszont
nagy szemeket meresztve n¢zte a lÀtvÀnyt; nem mintha ´r´m¡ket lelt¢k volna Dami-
ens kÁnszenved¢s¢ben. Ahogyan k¢sûbb elmondtÀk, ¢s ¢n olyan k¢pet vÀgtam, mint
aki el is hiszi a dolgot, az ilyen sz´rnyeteg, aki szeretett kirÀlyukra tÀmad, szikrÀjÀt
sem ¢rdemli a k´ny´r¡letnek. BÀr az is igaz, hogy Tireta olyan alaposan elfoglalta
XXX-n¢t a kiv¢gz¢s eg¢sz ideje alatt, hogy k´nnyen lehet, ¢pp ûmiatta maradt moc-
canatlanul a hely¢n, ¢s n¢zett merûn maga el¢.

Mivel Tireta k´zvetlen¡l m´g´tte Àllt, szinte hozzÀpr¢selûdve, felemelte XXX-n¢
szoknyÀjÀt, hogy rÀ ne l¢pjen; nem volt ebben semmi kifogÀsolnivalÂ. Csakhogy, ami-
k¢nt lornyonnal lÀttam, a kellet¢n¢l jobban felgyürte azt a szoknyÀt; mihelyt ¢szrevet-
tem a dolgot, feltettem magamban, csupa tapintat leszek, csak hogy XXX-n¢ teljes
biztonsÀgban ¢rezhesse magÀt, ¢s hogy meg ne zavarjam valamivel barÀtom buzgÂl-
kodÀsÀt, ez¢rt f¢lrehÃzÂdva valÂsÀggal elrejtûztem imÀdottam hÀta m´g¢, Ãgyhogy
n¢nik¢je biztos lehetett benne, hogy nem lÀtjuk, sem ¢n, sem az unokahÃga, hogy
Tireta mit müvel vele. K¢t teljes ÂrÀn Àt hallottam az egymÀshoz d´rzs´lûdû ruhÀk
neszeit, de annyira kedvemre valÂ volt a dolog, hogy mindv¢gig kitartottam elhatÀ-
rozÀsom mellett. Ezenk´zben nem is annyira Tireta vakmerûs¢g¢t csodÀltam, mint
inkÀbb jÂ ¢tvÀgyÀt, utÂv¢gre tettem ¢n is mÀr, m¢ghozzÀ nem is egyszer, ugyanilyen
vit¢zs¢grûl tanÃbizonysÀgot.
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Amikor lÀttam, hogy XXX-n¢ a müvelet befejezt¢vel felegyenesedik, ¢n is elûbÃj-
tam. A barÀtom szemlÀtomÀst derüs volt, friss ¢s jÂkedvü, mintha mi sem t´rt¢nt volna.
A h´lgy viszont tünûdû ¢s komorabb, mint szokott. SzÂ, ami szÂ, kutyaszorÁtÂba ker¡lt,
muszÀj volt n¢mÀn türnie, amit ez az otromba frÀter müvel vele, csak hogy Lambertini
csÃfot ne üzz´n belûle, ¢s hogy fel ne fedje unokahÃga elûtt mindazokat a rejtelmeket,
amelyekrûl amannak m¢g nem volt ildomos tudnia.

Hazavittem Lambertinit, ¢s megk¢rtem, hogy a barÀtom hadd maradjon m¢g ve-
lem egy kicsit. Majd elvittem XXX-n¢t is Saint-Andr¢-des-Arts utcai hÀzÀhoz; amikor
meg¢rkezt¡nk, arra k¢rt, hogy mÀsnap okvetlen¡l menjek el hozzÀ, mert besz¢lni
Âhajt velem. A barÀtomtÂl el se bÃcsÃzott. TiretÀval Landelhez ment¡nk vacsorÀzni;
ennek a Landelnek borkeresked¢se volt a Bucy utcÀban, de potom hat frank¢rt fe-
jenk¢nt enni is lehetett nÀla, ¢s nem is rosszul, akÀr hÃsos ¢telt, akÀr hÃstalant.

ä Mit müvelt¢l te XXX-n¢ m´g´tt?
ä Csak nem azt akarod mondani, hogy lÀttÀl valamit?
ä LÀtni nem lÀttam semmit, csak az elûk¢sz¡leteket, ¢s sejtve, mit forgatsz a fejed-

ben, Ãgy helyezkedtem el, hogy Märe kisasszony ¢s Lambertini ¢szre ne vegyen vala-
mit. Nem neh¢z elk¢pzelni, hogy mi t´rt¢nt, ¢s komolyan mondom, csodÀlom az ¢t-
vÀgyadat; XXX-n¢ viszont valami¢rt megorrolt rÀd.

ä Dehogy, ha nem ¢lvezi a dolgot, csak tiltakozik, de û meg se nyikkant eg¢sz idû
alatt.

ä °n is amondÂ vagyok, hogy ¢lvezte; de b¡szkes¢g¢ben nyilvÀn azt gondolja, hogy
tiszteletlen voltÀl vele, ¢s Ágy is van! Hiszen lÀtod, hogy haragszik rÀd, ¢s hogy holnap
besz¢lni akar velem.

ä De hogy nem errûl az enyelg¢srûl, az biztos. Annyira nem bolond.
ä Ugyan mi¢rt nem? Ismered is te a szenteskedû nûket! Az ilyen szinte ¢lvezi, ha

meggyÂnhatja valakinek a büneit, kivÀlt a rÃtabbja. Ki tudja, lehet, hogy XXX-n¢ is
ilyen ¢lvezetre vÀgyik, ¢s ¢n nem fogom megtagadni tûle, az biztos.

ä K´tve hiszem, hogy ́ r´m¢t leln¢ ilyesmiben. Ha nem lett volna kedv¢re a dolog,
bel¢m is rÃghatott volna, akkorÀt, hogy menten hanyatt esem.

MÀsnap, d¢lfel¢, gyalog mentem XXX-n¢hez; az unokahÃga is ott volt nÀla. Ne-
gyedÂra mÃlva XXX-n¢ megk¢rte, hogy hagyjon magunkra benn¡nket, majd Ágy szÂlt
hozzÀm:

ä Lehet, hogy meglepi majd, amit hallani fog. RendkÁv¡li ¡gyben szeretn¢k ́ nh´z
folyamodni, m¢gpedig minden habozÀs n¢lk¡l, mert az ¡gy kÁnos, ¢s nem tür halasz-
tÀst. Az k¢sztetett erre az elhatÀrozÀsra, hogy beigazolÂdott, ´n csakugyan olyan em-
ber, mint amilyennek elsû alkalommal megismertem. ¹n b´lcs, tapintatos, talpig be-
cs¡letes, jÂravalÂ f¢rfi, ¢s m¢lyen vallÀsos; mÀrpedig ha most mell¢fogok, csak tet¢zem
a bajt, mert minden lehetûs¢gem megvan rÀ, hogy megtoroljam a rajtam esett s¢rt¢st;
s mivel az illetû ´nnek jÂ barÀtja, ennek aligha ´r¡lne.

ä Csak nem TiretÀra gondol?
ä De bizony ûrÀ. PÀrjÀt ritkÁtÂ galÀdsÀg, amit velem müvelt.
ä Nem hiszem, hogy û k¢pes ilyesmire. De hÀt mif¢le s¢rt¢srûl van szÂ? Bennem

megbÁzhat.
ä Azt ¢n sohase fogom ́ nnek elmondani; de rem¢lem, en¢lk¡l is kitalÀlja. Tegnap,

ennek a pokolfajzat Damiens-nek a kiv¢gz¢s¢n, nem Àtallott vissza¢lni a helyzettel,
azzal, hogy ott Àllt k´zvetlen¡l a hÀtam m´g´tt.

ä Ne is folytassa, asszonyom, mindent ¢rtek. ¹nnek igaza van; ¢n is m¢lys¢gesen
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elÁt¢lem TiretÀt; amit csinÀlt, az csakugyan v¢rlÀzÁtÂ; de azt is meg kell mondanom,
hogy egyÀltalÀn nem megy ritkasÀgszÀmba az ilyesmi; ¢s azt hiszem, ez esetben m¢g-
iscsak enyhÁtû k´r¡lm¢ny a szerelem, a kedvezû alkalom meg a bün´s fiatalsÀga. M¢g
mindent helyre lehet hozni, t´bbf¢lek¢ppen is, m¢gpedig a felek teljes egyet¢rt¢s¢vel.
Tireta nûtlen ¢s jÂravalÂ nemesifjÃ, Ãgyhogy semmi akadÀlya a hÀzassÀgnak, vagy ha
´nnek nem ez az elk¢pzel¢se, mÀs mÂdon is vezekelhet, Àllhatatos barÀtsÀggal is ki¢r-
demelheti az ´n bocsÀnatÀt. UtÂv¢gre Tireta is csak f¢rfi, f¢rfi mivoltunk valamennyi
esendûs¢g¢vel. °s azt se feledje, hogy nyilvÀn az ´n bÀjai is k´zrejÀtszhattak abban,
hogy Ágy elvesztette a fej¢t. °nszerintem m¢ltÀn tarthat ig¢nyt az ´n bocsÀnatÀra.

ä BocsÀssak meg neki? Igaz kereszt¢nyi l¢lekre vall, amit mond; de attÂl tartok,
f¢lre¢rti a helyzetet; ́ n nem tudja, mi is t´rt¢nt valÂjÀban. Hogyan is tudhatnÀ? Ilyen-
re ÀlmÀban sem gondolna az ember!

XXX-n¢nek n¢hÀny k´nnycsepp futott v¢gig az arcÀn; egyre kÁnosabban ¢reztem
magamat. MÀr nem tudtam mire gondolni. Csak nem lopta el a bugyellÀrisÀt az a
nyavalyÀs? XXX-n¢ felszÀrÁtotta k´nnyeit, majd Ágy folytatta:

ä Az a bün, amelyre ´n gondol, m¢g fel¢rhetû ¢sszel, ¢s ¢ppen ez¢rt helyre¡thetû
az illendûs¢g szabÀlyai szerint; de amit ez a dÃvad müvelt velem, az sz´rnyü gyalÀzat,
arra jobb nem gondolni, mert megbolondul tûle az ember.

ä Nagy Isten! JÂl hallok? ä V¢gigfutott rajtam a hideg. ä JÂsÀgos ¢g! Csak nem...?
ä De bizony! °s elk¢pzelni se lehet annÀl rosszabbat. LÀtom, megd´bbenti a dolog.

Pedig Ágy van. BocsÀsson meg, k¢rem, hogy sÁrtam; a tehetetlen d¡h meg a sz¢gyen
fakasztotta a k´nnyeket.

ä Meg az ´n ÀjtatossÀga.
ä Az is. Sût leginkÀbb az. Nem is tudtam, hogy ´nnek szint¢n szÁv¡gye a vallÀs.
ä Amennyire csak lehet.
ä HÀt hagynÀ, hogy pokolra jussak? Mert ezt nem hagyhatom megtorlatlanul.
ä Asszonyom, az ¢gre k¢rem, mondjon le terv¢rûl; nem, ¢n nem leszek cinkosa,

erre k¢ptelen vagyok, vagy ha mindenÀron ki akar tartani mellette, ¢nrÀm ne szÀmÁt-
son, ¢n tudni sem akarok rÂla. Azt is megÁg¢rem, hogy hallgatni fogok, mint a sÁr,
pedig, mivel Tireta nÀlam lakik, figyelmeztetnem k¢ne a vend¢gszeretet t´rv¢nye
szerint.

ä Azt hittem, Lambertinin¢l lakik.
ä Tegnap elk´lt´z´tt. ValÂsÀgos bünbarlang az a hÀz. Nem mÃlik el nap botrÀny

n¢lk¡l. De ¢n kihoztam onnan.
ä Csakugyan? Ezt nem is tudtam. Ne ¢rtsen f¢lre, ¢n nem a halÀlÀt akarom; de

belÀthatja, hogy ezek utÀn m¢giscsak el¢gt¢tellel tartozik nekem.
ä BelÀtni ¢ppens¢ggel belÀtom; csak azt nem tudom, mif¢le el¢gt¢tel lehet arÀny-

ban az ilyen tiszteletlens¢ggel. TalÀn csak egy, de biztosÁthatom, hogy azt meg fogja
kapni.

ä °s mi volna az?
ä Rajta¡t´k, nyakon csÁpem, idehozom, ¢s egyed¡l hagyom magukat, kiszolgÀltatva

ût az ́ n jogos bosszÃjÀnak; de csak azzal a felt¢tellel, hogyha ä m¢gpedig Tireta tudta
n¢lk¡l ä ¢n is ott lehetek a szomsz¢dos szobÀban, utÂv¢gre felelûs vagyok az ¢let¢¢rt.

ä Semmi akadÀlya. Itt ez a szoba, azt hiszem, megfelel, ¢n majd a mÀsikban fogom
fogadni ´n´ket; de errûl neki nem szabad tudnia.

ä Titokban fogom tartani, hogy ´nh´z j´v¡nk, ¢s azt is, hogy tudok errûl a sz´r-
nyüs¢grûl. AztÀn valamilyen ¡r¡ggyel egyed¡l hagyom magukat.
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ä °s mikor j´nn¢nek? Mi tagadÀs, alig vÀrom, hogy azt az otromba frÀtert meglec-
k¢ztethessem. Reszketni fog, mint a nyÀrfalev¢l! El se tudom k¢pzelni, mit fog ment-
s¢g¡l ´sszedadogni.

Majd ott fogott eb¢dre; des Forges abb¢val ¡lt¡nk asztalhoz, aki egy Ârakor ¢rke-
zett. Az abb¢ a hÁres auxerre-i p¡sp´knek volt tanÁtvÀnya. Eb¢d k´zben akkora h¢vvel
besz¢ltem a kegyelemrûl, annyiszor emlegettem Szent çgostont, hogy az abb¢ ¢s a hÀz
tÃlbuzgÂ Ãrnûje mÀr-mÀr azt hitte, lelkes janzenistÀval van dolga, holott feltev¢s¡k
sz´ges ellent¢te volt a valÂsÀgnak. Märe kisasszony pillantÀst sem vetett rÀm, ¢n pedig
ä abban a hiszemben, hogy alapos oka lehet a tartÂzkodÀsra ä eg¢sz idû alatt mindig
csak a t´bbiekhez besz¢ltem, ûhozzÀ soha.

XXX-n¢nek eb¢d utÀn megÁg¢rtem, hogy mÀr mÀsnap kiszolgÀltatom a bün´st k¢-
nye-kedv¢nek; a Com¢die Fran§aise-bûl kij´vet majd errefel¢ vessz¡k utunkat, a s´-
t¢tben Ãgysem fogja a hÀzat felismerni.

Tireta csak nevetett, amikor t´virûl hegyire elmes¢ltem neki a t´rt¢nteket, f¢lko-
molyan szem¢re lobbantva a sz´rnyüs¢get, amit egy ilyen minden szempontbÂl tisz-
teletre m¢ltÂ h´lggyel müvelt.

ä çlmomban sem gondoltam volna ä vÀlaszolta ä, hogy bÀrkin¢l is panaszt emelhet
emiatt.

ä De azt, ugye, nem tagadod, hogy ezt a borzalmas dolgot csakugyan megcseleked-
ted?

ä Ha egyszer azt ÀllÁtja, ¢n nem fogom meghazudtolni, de nem mern¢k rÀ meges-
k¡dni, hogy csakugyan Ãgy volt. Lehet, hogy abban a helyzetben nem is volt mÀs meg-
oldÀs. De ne f¢lj, valahogy majdcsak helyre¡t´m a dolgot, ¢s igyekezni fogok, hogy
ne kelljen sokÀig vÀrakoznod.

ä Igyekezni? M¢g mit nem! °pp ellenkezûleg, azt kÁvÀnja mindkettûnk ¢rdeke,
hogy, amennyire csak lehet, hÃzd el a dolgot; rÀm pedig ne legyen gondod, nem fogok
unatkozni, az biztos. Neked nem szabad tudnod, hogy ¢n is a hÀzban vagyok; ¢s ha
egy Âra alatt v¢gzel, hÁvass kocsit, ¢s tünj el. Mindig vÀrakozik egy-kettû az utcÀban.
Gondolhatod, hogy XXX-n¢ben van annyi illendûs¢g, hogy tüzrûl is gondoskodj¢k,
meg arrÂl, hogy legyen tÀrsasÀgom. Tudod, hogy elûkelû szÀrmazÀsÃ, gazdag ¢s m¢-
lyen vallÀsos. Igyekezz hÀt megnyerni barÀtsÀgÀt, ¢s lehetûleg ne hÀtulrÂl, hanem fa-
ciem ad faciem,* ahogyan a porosz kirÀly mondta. Mindenk¢pp hasznodra vÀlhat a do-
log. °s ha megk¢rdezi, mi okbÂl k´lt´zt¢l el Lambertinitûl, a vilÀg¢rt se mondd meg,
hogy mi¢rt. TapintatossÀggal biztosan megnyered a tetsz¢s¢t. Csak azon igyekezz,
hogy levezekeld iszonyÃ bün´det.

ä °s mi¢rt ne mondhatnÀm meg az igazat? Azt, hogy nem tudtam, hol vagyok.
ä Nem is rossz ments¢g, ¢s fûleg ûszinte.
SzÁnhÀz utÀn elk¡ldtem a kocsimat, ¢s elvittem a bün´st a korosodÂ h´lgyh´z, aki

udvariasan fogadott benn¡nket, majd megjegyezte, hogy û ugyan sohasem vacsorÀ-
zik, de ha j´tt¡nkrûl ¢rtesÁtett¡k volna, bizonyÀra kerÁt valami harapnivalÂt. Elmond-
tam neki az ́ sszes friss pletykÀt, amit a szÁnhÀzban hallottam, majd annak ́ rv¢n, hogy
egy k¡lf´ldi urat kell s¡rgûsen felkeresnem az H³tel d'Espagne-ban, eln¢z¢s¡ket k¢r-
ve magukra hagytam ûket.
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ä Ha negyedÂrÀn bel¡l nem vagyok itt ä mondtam TiretÀnak ä, ne is vÀrj. Kocsit
mindig talÀlsz az utcÀban. Holnap talÀlkozunk.

De nem mentem le a l¢pcsûn, hanem a folyosÂrÂl beosontam a szomsz¢dos szobÀba.
¹t percet sem kellett vÀrnom, mÀr nyÁlt is az ajtÂ, Märe kisasszony l¢pett be kez¢ben
gyertyatartÂval; lÀttomra elmosolyodott, ¢s azt mondta, olyan ¢rz¢se van, mintha Àl-
modn¢k.

ä A n¢nik¢m meghagyta, hogy ne hagyjam magÀt egyed¡l, ¢s hogy szÂljak a szo-
balÀnynak, csak akkor j´jj´n fel, ha cs´nget¡nk. °s azt is meghagyta, hogy ne han-
goskodjunk, mert Dirr-durrnak, akit egyed¡l hagyott vele, nem szabad tudnia az ´n
ittl¢t¢rûl. De megtudhatnÀm, mi is ez a furcsa histÂria? Bevallom, meg´l a kÁvÀncsisÀg.

ä Mindent a maga idej¢ben, t¡nd¢rk¢m. Ez a szoba valÂsÀgos j¢gverem.
ä Azt is lelkemre k´t´tte, hogy jÂl rakjam meg a t¡zet. Egyszerre nagyon jÂszÁvü

lett. M¢g gyertyÀt is adott.
Oda¡lt¡nk a lobogÂ tüz el¢, ¢s r¢szletesen elmes¢ltem az eg¢sz kalandot; û figyel-

mesen hallgatott, csak azt nem ¢rtette, mi volt tulajdonk¢ppen az a sz´rnyü bün, amit
Tireta elk´vetett. K¢szs¢gesen megadtam a sz¡ks¢ges felvilÀgosÁtÀst, a lehetû legegy-
szerübben fogalmazva, nemcsak szabatosan elmagyarÀzva, de meg is mutatva a dol-
got, û csak nevetett, ¢s f¡lig pirult. Azt is elmondtam, hogy siker¡lt megtalÀlnom a
mÂdjÀt, mik¢ppen adhatna a bün´s el¢gt¢telt a n¢nik¢j¢nek, ¢s ev¢gett Ãgy vÀlasztot-
tam meg az alkalmat, hogy ez alatt az idû alatt mindv¢gig mi is kettesben lehess¡nk,
¢s mÀr csÂkolgattam is bübÀjos arcocskÀjÀt; a csÂk´z´nt, mivel a nagyobb bizalmas-
kodÀstÂl egyelûre tartÂzkodtam, vonzalmam k¢ts¢gbevonhatatlan bizonyÁt¢kÀnak te-
kintette.

ä AkÀrhogyan is ä mondta ä, k¢t dolgot nem ¢rtek. Az elsû, hogy mik¢ppen k´vet-
hette el Dirr-durr sz´rnyü tett¢t a n¢nik¢mmel, ugyanis az ilyesmit csak akkor tudom
elk¢pzelni, ha a tÀmadÂ nem ¡tk´zik ellenÀllÀsba; de ahol ellenÀllÀsba ¡tk´zik, ott bi-
zony tehetetlens¢gre van kÀrhoztatva; amibûl arra k´vetkeztetek, hogy, mivel a bün-
cselekm¢nyt m¢giscsak elk´vette, az ¢n jÂ n¢n¢m aligha ellenkezett.

ä NyilvÀn Ágy van, utÂv¢gre ott az ablak elûtt mÀsk¢ppen is Àllhatott volna.
ä De ha Ãgy marad is, azt is megtehette volna, hogy nem ad szabad utat a bün´snek.
ä LÀtja, angyalom, ebben t¢ved. Az igazi f¢rfinak a sorompÂ nem akadÀly. K¡l´n-

ben is, k´tve hiszem, hogy a kedves n¢ni eset¢ben az a bizonyos bejÀrat ugyanolyan
volna, mint az ´n¢ben p¢ldÀul.

ä MÀrpedig ¢n nem ijedn¢k meg ezer TiretÀtÂl sem, az biztos. De van m¢g valami,
amit nem ¢rtek: nem ¢rtem, hogy volt k¢pes ́ nnek elmes¢lni ezt a borzalmat, hiszen,
ha csak egy kis s¡tnivalÂja van is, tudhatta volna, hogy ´n ki fogja nevetni, ahogyan
¢n is kinevetem. °s ugyan mif¢le el¢gt¢telt rem¢lhet egy esztelen dÃvadtÂl, aki talÀn
mÀr el is felejtette ezt a histÂriÀt? Lefogadom, hogy ez a maga barÀtja mindig ezt csi-
nÀlja, valahÀnyszor ûr¡lt pillanatÀban egy szoknya m´g¢ sodorja a v¢letlen.

ä ¹nnek teljesen igaza van. Tireta maga is bevallotta, hogy bejutni minden neh¢z-
s¢g n¢lk¡l bejutott, csak ¢ppen nem tudta, hogy hova.

ä Fura egy szerzet ez a maga barÀtja.
ä Ami azt a bizonyos el¢gt¢telt illeti, amit a kedves n¢ni az alkalomtÂl rem¢l, ¢s amit,

ki tudja? lehet, hogy mÀr meg is kapott, annak mif¢les¢g¢rûl nem esett szÂ k´z´tt¡nk;
de, ha nem t¢vedek, a n¢ni nyilvÀn azt vÀrja, hogy Tireta annak rendje-mÂdja szerint
szerelmet valljon neki, ¢s hogy azzal vezekeljen merû tudatlansÀgbÂl elk´vetett bün¢-
¢rt, hogy lerÂja elûtte legm¢lyebb hÂdolatÀt, Ãgy t´ltve vele az ¢jszakÀt, mintha ma
reggel mÀr hÀzassÀgot is k´t´ttek volna.



ä Ettûl vÀlna ez az eg¢sz histÂria csak igazÀn nevets¢gess¢! Nem, ezt ¢n nem tudom
elhinni. TÃlsÀgosan is el van telve a n¢nik¢m a maga ¢teri ÀjtatossÀgÀval; ¢s k¡l´nben
is, hogyan jÀtszhatnÀ el az a fiatalember a szerelmes f¢rfi szenved¢lyes szerep¢t, ha ott
lÀtja maga elûtt a n¢nik¢m ÀbrÀzatÀt? Mert a Grªve t¢ren, tudjuk, nem lÀthatta. LÀ-
tott-e ´n mÀr valaha is ilyen visszataszÁtÂ arcot? A bûre v´rhenyeges, a szeme csipÀs,
odvasak a fogai, miazmÀs a lehelete. ValÂsÀgos madÀrijesztû!

ä Ugyan, kis szÁvem, csek¢lys¢g, fûleg egy ilyen huszon´t esztendûs, mindig harcra
k¢sz fiatalembernek. A magamfajtÀt azonban csak az olyan bÀjak hozhatjÀk lÀzba, mint
amilyen az ´n¢, ez¢rt vÀrom olyan t¡relmetlen¡l, hogy annak rendje-mÂdja szerint
v¢gre birtokba vehessem ûket.

ä BiztosÁthatom, hogy gy´ng¢d feles¢ge leszek, ¢s hogy Ãgy ûrz´m szÁv¢t, amÁg csak
¢lek, hogy soha senki sem tudja majd elragadni tûlem.

Minthogy egy Âra is eltelt mÀr, ¢s Tireta m¢g mindig nem j´tt ki a n¢nitûl, lÀttam,
hogy komolyra fordult a dolog.

ä Harapjunk valamit ä indÁtvÀnyoztam.
ä Csak keny¢r, sonka meg sajt van k¢zn¢l, ¢s bor, a n¢ni kedvence.
ä Hozza gyorsan, kopog a szemem az ¢hs¢gtûl.
Märe kisasszony k¢t terÁt¢ket tett egy kis asztalra, ¢s mÀr hozta is az ennivalÂt.
A sajt rokfort volt, a sonka isteni. Farkas¢tvÀggyal lÀttunk hozzÀ. TÁz embernek is

sok lett volna, de mivel mÀs nem volt, egykettûre felfaltuk az eg¢szet, ¢s k¢t ¡veg bort
ittunk hozzÀ. Märe kisasszony elbüv´lû volt, ragyogott a szeme a boldogsÀgtÂl. Ezzel
a szer¢ny vacsorÀval is eltelt egy Âra.

ä Nem is kÁvÀncsi rÀ ä k¢rdeztem ä, mi a csudÀt csinÀlhat Dirr-durr a n¢nivel? MÀr
k¢t ¢s f¢l ÂrÀja, hogy egy¡tt vannak.

ä Lehet, hogy kÀrtyÀznak; vÀrjon, van egy kis lyuk a falon. Csak a k¢t gyertyÀt lÀtom,
csonkig ¢gve.

ä Nem megmondtam? Adjon egy takarÂt, elalszom ¢n a kanap¢n; jobb, ha maga
is lefekszik. Menj¡nk, mutassa meg, hol az Àgya.

Azzal Märe kisasszony bevezetett a hÀlÂszobÀjÀba, a kis szobÀban csak egy takaro-
san megvetett Àgy volt, egy imazsÀmoly meg egy nagy fesz¡let. Megk¢rdeztem, nem
szük-e neki az Àgy, azt mondta, nem, sût, meg is mutatta, milyen k¢nyelmesen elf¢r
benne. ImÀdni valÂ kis feles¢g lenne belûle ä gondoltam.

ä K´ny´rg´k, maradjon veszteg, engedje kigombolni a ruhÀjÀt, alig vÀrom, hogy
elborÁthassam csÂkjaimmal rejtett bÀjait.

ä Kedves barÀtom, nincs erûm v¢dekezni, pedig tudom, hogy vÀgya teljes¡lt¢vel
szerelm¢nek is v¢ge szakad majd.

De mivel ruhÀjÀt kigombolva is csak a fele tÀrulkozott fel mindannak, amit lÀtni
szerettem volna, Ãjabb tÀmadÀsba lend¡ltem. V¢g¡l ott fek¡dt elûttem teljes sz¢ps¢-
g¢ben, megadÂan türve, hogy elhalmozzam csÂkjaimmal, ¢s mivel û is ugyanÃgy ¢gett
a vÀgytÂl, ´lel¢sre tÀrta karjÀt, azzal a felt¢tellel, hogy nem fogom megfosztani legna-
gyobb kincs¢tûl. Mit meg nem Ág¢r az ember hasonlÂ pillanatokban! De vajon akad-e
asszony, aki szÀmon is k¢ri kedves¢tûl ezt az Ág¢retet, amikor a szerelmi lÀz v¢g¡l fe-
l¡lkerekedik a jÂzan ¢szen? MiutÀn egy eg¢sz ÂrÀt t´lt´tt¡nk ¢des enyelg¢ssel, amely
m¢g inkÀbb felszÁtotta benne a vÀgyat, ¢s amirûl addig fogalma sem volt, nem is tit-
koltam, mennyire csalÂdott vagyok, ami¢rt Ãgy kell elvÀlnunk, hogy nem mutathat-
tam be hÂdolatomat bÀjainak, holott azok m¢ltÀn meg¢rdemelt¢k volna. Nagyot sÂ-
hajtott.
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MÀr arra gondoltam, Àtmegyek aludni a kanap¢ra, csak takarÂt k¢rtem, mert idû-
k´zben kialudt a tüz, ¢s fÀzni kezdtem. Ahogyan ott fek¡dtem mellette, Ág¢retemtûl
t¢tlens¢gre kÀrhoztatva, igencsak vigyÀznom kellett, hogy el ne nyomjon az Àlom. Azt
mondta, maradjak csak az Àgyban, û majd meggyÃjt m¢g egy rûzsek´teget. Nem is
kapott magÀra semmit, csak odaszaladt a kandallÂhoz, ¢s mÀr ropogott is a tüz. De
talÀn m¢gsem olyan nagy lÀnggal, mint amit ¢nbennem gyÃjtottak a kandallÂ elûtt
guggoltÀban ¢lettûl duzzadÂ idomai. Gyorsan odaszaladtam hozzÀ azzal a szÀnd¢kkal,
hogy inkÀbb szÂszegû leszek, hisz Ãgysem lesz ereje ellenÀllni. Azt mondtam hevesen
magamhoz ´lelve, hogy v¢gem van, ha nem esik meg rajtam a szÁve, ¢s tovÀbbra is
megtagadja tûlem a boldogsÀgot.

ä Nem bÀnom ä mondta ä, afelûl azonban biztosÁthatom, hogy nem szÀnalombÂl
engedek vÀgyÀnak.

Lefek¡dt¡nk a kanap¢ra, ¢s csak pirkadatkor vÀltunk el egymÀstÂl. Märe kisasz-
szony bezÀrkÂzott a szobÀjÀba, ¢s ¢n is elaludtam.

MÀr d¢l fel¢ jÀrt az idû, amikor valaki felrÀzott; kinyitottam a szemem: XXX-n¢
volt m¢lyen kivÀgott pongyolÀban.

ä JÂ reggelt, asszonyom! HÀt a barÀtom?
ä ý mÀr az eny¢m is. Minden meg van bocsÀtva. Ugyanis k¢zzelfoghatÂ bizo-

nyÁt¢kÀt adta, hogy t¢ved¢srûl volt szÂ. De mÀr haza is ment. Rem¢lem, nem Àrulja
el neki, hogy maga is itt t´lt´tte az ¢jszakÀt, ezzel csak az unokahÃgomat hoznÀ hÁr-
be. Eg¢sz ¢letemre lek´telezett. Sz¡ks¢gem van a meg¢rt¢s¢re, de legfûk¢ppen a ta-
pintatÀra.

ä SzÀmÁthat rÀm, asszonyom, nekem csak az a fontos, hogy megbocsÀtott neki.
ä Hogyan is ne bocsÀtottam volna meg, hiszen eg¢szen rendkÁv¡li az a fiatalember.

Ha maga tudnÀ, hogy szeret! Eg¢szen meg vagyok hatva. Egy ¢vre ideveszem ma-
gunkhoz, meglesz a kosztja, kvÀrt¢lya. M¢g ma elutazunk La Villette-be, ahol takaros
kis hÀzam van. Az¢rt hatÀroztam Ágy, hogy mÀr a kezdet kezdet¢n elej¢t vegyem a
pletykÀlkodÀsnak. La Villette-ben ´nt is vÀrja majd egy szoba, valahÀnyszor arra tÀ-
mad kedve, hogy k´r¡nkben k´ltse el vacsorÀjÀt. K¢nyelmes Àgy is van benne. Csak
attÂl f¢lek, hogy hamar elunja majd magÀt, mert az unokahÃgom nem valami vidÀm
teremt¢s.

ä A kis unokahÃgÀra nem lehet panasz, Ázletes vacsorÀval kedveskedett, ¢s szÂval
tartott hajnali hÀromig.

ä K¡l´n´s. Tudtommal nem volt semmi idehaza.
ä Az¢rt csak ker¡lt valami az asztalra. Mindent jÂ ¢tvÀggyal megett¡nk, aztÀn a kis-

asszony a szobÀjÀba ment lefek¡dni, ¢n meg itt aludtam.
ä IgazÀn nem gondoltam volna, hogy ennek a lÀnynak ennyi esze van. J´jj´n, men-

j¡nk be hozzÀ. Nini, hÀt nem bezÀrkÂzott? Nyisd mÀr ki, nem hallod? Mi¢rt zÀrkÂztÀl
be, te ostoba? Casanova Ãr finom Ãriember!

Märe kisasszony v¢gre kinyitotta az ajtÂt, bocsÀnatot k¢rt, ami¢rt lenge ´lt´zetben
kell mutatkoznia; elragadÂ volt.

ä Ugye, milyen bübÀjos teremt¢s? ä k¢rdezte a n¢ni. ä KÀr, hogy olyan ostoba. JÂl
tetted, hogy kerÁtett¢l valami harapnivalÂt Casanova Ãrnak. Eg¢sz ¢jszaka kÀrtyÀztam.
°s amikor nagyban folyik a jÀt¢k, k´nnyen belefeledkezik az ember. Teljesen kiment
a fejembûl, hogy maga is itt van, ¢s abban a hiszemben, hogy Tireta Ãr mÀr vacsorÀzott,
nem hozattam semmit. Sebaj, lesz m¢g el¢g alkalom egy¡tt vacsorÀzni. Idevettem ezt
a fiatalembert kosztra-kvÀrt¢lyra. JÂ modorÃ fiÃ, ¢s szellemes is. Majd meglÀtja, mi-
lyen gyorsan megtanul franciÀul. Te meg ´lt´zz, fiam, egy-kettû, m¢g ´ssze kell cso-



magolni. Eb¢d utÀn indulunk La Villette-be, nyÀrig haza se j´v¡nk. De a nûv¢remnek
egy szÂt se errûl a kalandrÂl!

ä MegbÁzhat bennem, kedves n¢ni. SzÂltam ¢n egy szÂt is a t´bbi alkalommal?
ä LÀtja, milyen ostoba? Mintha bizony nem ez volna az elsû alkalom, hogy elûfordul

velem ilyesmi.
ä Csak annyit akartam mondani, hogy ¢ntûlem nem tud meg soha semmit.
ä K¢t Ârakor eb¢del¡nk, rem¢lem, vel¡nk tart, eb¢d utÀn pedig azonnal indulunk.

Tireta megÁg¢rte, hogy addigra itt lesz a holmijÀval. Egy kocsiban biztosan elf¢r¡nk.
MegÁg¢rtem, hogy pontosan ott leszek. Gyorsan hazasiettem, annyira furdalt a kÁ-

vÀncsisÀg, hogy Tireta szÀjÀbÂl is halljam ugyanezt a t´rt¢netet. °ppen ¢bredezett.
Elmes¢lte, hogy havi huszon´t arany¢rt ¢s teljes ellÀtÀs¢rt beszegûd´tt XXX-n¢hez
egy ¢vre.

ä GratulÀlok. Azt mondta, eg¢szen rendkÁv¡li fiatalember vagy.
ä Keservesen megdolgoztam ez¢rt az ¢jszaka; de biztos vagyok benne, hogy te se

vesztegetted az idût.
ä Gyer¡nk, ´lt´zz, ¢n is hivatalos vagyok eb¢dre, meg ott akarok lenni, amikor el-

indultok La Villette-be, ahovÀ ¢n is ki-kiruccanok majd, ugyanis a pÀrtfogÂd nekem
is Ág¢rt egy szobÀt.

K¢t ÂrÀra ott voltunk. Kis hÁjÀn elnevett¡k magunkat XXX-n¢ lÀttÀn, aki Ãgy ki-
csinosÁtotta magÀt, mint egy fiatal lÀny. Märe kisasszony viszont bübÀjos volt, mint
mindig. N¢gykor el is indultak La Villette-be, ¢n pedig Ãgy d´nt´ttem, aznap az Olasz
SzÁnhÀzban t´lt´m az est¢t.

Gy. SzabÂ AndrÀs

AZ °DES MOSOLYö CSAPDAVETý

Sz´r¢nyi LÀszlÂnak

A HALçL VELENC°BEN bû irodalma minden esetben hangsÃlyozza a mü mitolÂgiai
hÀtter¢nek jelenl¢t¢t ¢s szerep¢t. àThomas Mann fûhûs¢nek ¢let¢t ¢s halÀlÀt jelk¢pess¢ tÀgÁtja
azÀltal, hogy a cselekm¢nyt ¢s azokat az alakokat, akikkel Aschenbach kapcsolatba l¢p, mitolÂgiai
´sszef¡gg¢sbe helyeziÊ, Árja p¢ldÀul SzÀsz Ferenc, a MatÃra-sorozatban 1993-ban megje-
lent hÀrom Thomas Mann-novella interpretÀtora.

A F°NY SZAKAD°KA cÁmü tanulmÀnyÀban legutÂbb Gyûrffy IvÀn vette szÀmba az
apollÂni, dion¡szoszi ¢s szil¢noszi elemeket Aschenbach t´rt¢net¢ben (Liget, 1996. mÀ-
jus). Elemz¢s¢ben a filozÂfia, a pszichoanalÁzis, a mentalitÀst´rt¢net eredm¢nyeit hasz-
nosÁtva jut el a mÁtoszk¢nt felfogott Thomas Mann-novella vilÀgk¢p¢nek ¢rtelmez¢-
s¢hez. Aschenbach alakjÀra koncentrÀl, arra az archetÁpusra, akinek viszonya a vilÀg-
hoz alapvetûen mitikus gy´kerü, aki mint a szellem k¢pviselûje s ekk¢nt egy m¢lyebb
lelkis¢g birtokosa, ´ntudatlanul is t´bbet ¢rz¢kel f¢ny ¢s Àrny¢k, ¢let ¢s halÀl egymÀst
felt¢telezû vilÀgÀbÂl, mint a t´bbs¢g.
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