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D'Tirano

MEMENTO MAURY

Somerset Maugham eml¢k¢nek

àAz¢rt volt annyi borzalom az embertÀblÀkban,
hogy ¢n bÃsuljak ¢s a bÃsulÀsban rekedjek
°s elengedjem a nevetûs t¡nd¢rek kez¢t
¢s megalÃdjak ¢s meghaljakÊ

(Sz¢p Ernû)

ä Falv¢dû ä mondta Topo. Ez nem hiÀnyzott.
MÀr KoppenhÀgÀban is ezt ¢reztem: fÀj elhagyni PÀrizst ä ¢s fûleg Ágy ä, ¢s ha London
k´vetkezik (errûl mindjÀrt), el¢g zordsÀg leszek hozzÀ, hogy csakis ez permetezzen
k´r´ttem ¢s rÀm, s ehhez mÀris egy Katherine Mansfield-novellÀt olvasgattam, Àlmat-
lansÀgban, ¢s lassan lecsusszantottam a k´nyvet Àgyam s a falv¢dû k´z¢.

ä Oscar ä feleltem. ä Vagy a falv¢dû, vagy ¢n, egyik¡nknek el kell tünnie.
ä Az m¢g nem a halÀlos Àgy ä tiltakozott Topo.
N¢ztem ûket. LegalÀbb megvan neki Cilly. TopÂnak. BrÃnÂ megkeresi Pikettet, te-

gye; Rose Àtj´n PÀrizsbÂl, mÀr ha Àtj´n, hogy kimenj¡nk Klampenborgba. Klampen-
borg Vaeddel´bsbane Galopbanen. Holnap kiszaladtam volna. M¢g ¢n se jÀrtam ott
soha. °s ha Rose j´n ä s¡tni fog talÀn a nap, vÀllÀn Àtvetve a mohaz´ld-fekete szÁjÃ
tÀska... vÀgyaim, valaki tÀvolÀban.

ä Pikettet fel se hÁvtad? ä k¢rdezte Cilly.
ä MÀr neh¢z.
ä H¡lyes¢g ä mondta Topo. Tûle szokatlan hevess¢ggel.
Cilly ÀsÁtott.
ä Bocs ä mondtam ä, de nekem jÂl j´tt.
ä Ahogy rÀnk cs´r´gt¢l, Pikett ugyanannyi. °s fontosabb.
ä Nekem jÂl j´tt, hogy egyÀltalÀn eszembe jutottatok ä vigyorogtam.
ä K´sz, Dani Rot ä viszonozta ugyanÁgy Cilly. ä Lassan olyan leszel, mint Tim Roth.
ä Csak z´m´kebb ä feleltem. ä Kompaktabb.
°s megfintorÁtottam az orrom, hogy àCyranoÊ, mindek´zben.
ä Nem baj, ha megyek ä mondta Cilly. ä Topo elmondja a t´bbit.
ä Ha nem kerestelek volna titeket? ä k¢rdeztem, h¡lye k¢rd¢s.
ä Pikettn¢l ¢rdeklûdt¡nk volna ä mondta Topo magÀtÂl ¢rtetûdûen.
Cilly fizette a szÀmlÀt. El se k´sz´nt. °g Àldjon, gondoltam, ¢g Àldjon, KoppenhÀga.

Holnap d¢lelûtt kimegyek m¢g az Assistens Kierkegaard-ba, a temetûbe, ahol Pikett-
tel megismerkedtem. Hogy a filozÂfus (a temetû ànagy n¢vrokonaÊ) sÁrhely¢hez is oda-
zarÀndokolok-e (ahol Pikett-tel egy esûs napon megismerkedt¡nk), nem volt biztos.
Ott nyugszik Andersen is.

ä Mese nincs ä mondtam TopÂnak. ögy egy kicsit szÂrakozottan. Arra gondoltam:
valahÀnyszor ¢n Londonban jÀrtam a k´zelmÃltak sorÀn, mindig valahogy Maury ¢s
Morny miatt volt. Most szemerk¢lni fog az esû, k´d szitÀl, ¢s nem fogok megismer-
kedni senkivel.



ä ¹r´k´s bÀnatodba balzsamozva ä mondta Topo, tanulmÀnyozva arcomat.
ä Menj a fen¢be, Topo. Csak k¢rdem: ismersz egy Rose Rattin nevü lÀnyt?
ä Rattin kicsoda? ä Sanda k¢rd¢s volt.
ä St. Mondain polgÀri neve ä vÀlaszoltam. ä ElvÀltak. BrÃnÂval ¢s Rose-zal ¢rdeke-

sen kocsikÀztunk PÀrizsban a minap.
ä KocsikÀztatok?
ä Ez az a Rose, aki aztÀn egy ideig Jacques Guibert-rel is ¢lt?
ä Felejtsd el Rinette-et. Guibert-nek semmi k´ze a halÀlÀhoz.
ä Aha.
ä Guibert mindig a magÀ¢val volt elfoglalva.
ä A maga micsodÀjÀval?
ä HalÀlÀval ä mondta Topo.
Akkor is ́ r¡ltem, hogy mindjÀrt elsû bÀnatos koppenhÀgai est¢men, frederiksbergi

bÃsulÂkocsmÀim egyik¢ben ¡ld´g¢lve eszembe jutottak. MÀsnap futottak be. Topo ¢s
Cilly. F¢ltem, lesz olyan Áze ennek a mohÂ talÀlkozhatn¢komnak, hogy rÀjuk akarok
akaszkodni. Kapaszkodj mÀsok felhûtlens¢g¢be. AztÀn kider¡lt, Topo Ãgyis keresett
volna.

ä Esernyû nincs? ä ¢rdeklûdtem.
ä Mif¢le ernyû? ä csodÀlkozott Topo. ä Vehetsz magadnak Londonban. Az szinte

Ãgy illik.
ä Csak a speciÀlisan vegykezelt ernyût kedvelem ä vÀlaszoltam szÂrakozottan, ¢s

eszembe jutott egy lÂ, a Rose et Fiole, eszembe jutott Rose, eszembe a rue Viole.
ä Na ä mondta Topo. ä Holnap m¢g elt¡csk¢rezhetsz itt.
Nem volt t¡csk¢rezûkedvem. A Galopbanent megÃszom legalÀbb. FelÀlltunk asz-

talunktÂl, slattyogni kezdt¡nk a Hortensiavejen. HortenziÀk jutottak az eszembe,
nagy fejü, bÂkolÂ virÀgok a HalÀszbÀstya t´v¢ben. Ha jÂl eml¢kszem. Ha azok ilyen
virÀgok voltak. AnyÀm kedvelte ûket.

Pokolba bÀrki felmenûivel.
Topo kitalÀlta gondolataimat?
ä Nem kell ezen rÀgnod magad ä mondta. ä A mÃlt az a mÃlt. Ne k´vesd Maury

p¢ldÀjÀt.
Befordultunk az Amicisvejre.
ä De Amicis ä mondtam. ä A szÁv.
ä Ne legyen olyan nagy szÁved.
ä Maurynak sincs.
ä Feltehetû. BÀr sose tudhatod.
ä Csak ha mÀr besz¢l¡nk valamirûl. Ha valakinek nincs, Maurynak nincs. Nem az,

hogy nincs. Csak ha valakinek nincs, hÀt...
ä °rtem, ¢rtem. M¢g egy s´rre, jÂ?
A Frederiksberg Alle szÁnhÀzai most nyitottak. Neonok lobbantak minden¡tt. SzÂ-

rakozottan arr¢bb rÃgtam egy mÀlnaboros ¡veget.
A Kochsvej sarkÀn telepedt¡nk le. Eszembe jutott a Kochgasse. B¢cs. Egy barÀtom

kedvenc trattoriÀja. A Corsaro. Ott mes¢lt egy pÀrizsi dolgÀrÂl. A feh¢r frankocell
anyagrÂl, mely a Crim¢e sz¡rk¢s eg¢n angyalk¢nt szÀllt alÀ ä g´ngy´leg, pakolÂanyag
egy ¢pÁtkez¢srûl. Messze m¢g a mÀjusfa, de neki ez az àangyalÊ Ág¢retesnek tünt fel.
MegmÀszott ¢rte egy romhalmot. AztÀn elt´rte a kez¢ben a sz¢l. °s fantasztikus dolgok
kezdtek t´rt¢nni vele, eg¢szen addig, mÁg egy lÀngjegyes arcÃ nû fel nem bukkant, s
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tûle k´zben egy arab diÀk t¡zet nem k¢rt, s akkor elkezdett szemerk¢lni az esû. PÀ-
rizsban volt mindez.

ä Ne legy¢l olyan elfogult ä mondta Topo. ä MÀr Ãgy, ami PÀrizst illeti. Londonban
jÂ lesz. IgazÀbÂl csak ott kell lenned.

ä PÀrizsban is csak ott voltam ä feleltem szÂrakozottan ism¢t, s arra gondoltam, b¢csi
barÀtom lÀngjegyes arcÃ ismeretlene aligha lehetett Miss Haka.

ä Milyen volt?
ä Mi volt milyen?
ä PÀrizs ä mondta Topo t¡relmesen.
ä Na jÂ ä vÀlaszoltam. ä K´sz a s´rt, menj¡nk. Alszom egyet, ennyi mÀr el¢g lesz.
ä Cilly ¢jszakÀs ä mondta Topo. ä Ne csatangoljunk egyet? Mintha angyal üzne lÀng-

pallossal, Ãgy ¢rzem, ki a Paradicsom k´rny¢ki terekbe.
ä Hagyjuk a tereket ä mondtam. Kezet rÀztunk. Topo Àt´lelte a vÀllam. ä Vagy ha

visszaj´ttem. Ha egyÀltalÀn.
ä Most ¢pp ez van akkor? ä nevetett Topo. ä Az elûbb m¢g hallani se akartÀl Lon-

donrÂl.
ä Csak a k¡lsû terekrûl jutott eszembe ä mondtam. ä Maury¢k ott vannak mÀr?
ä Ott. çtkÁs¢rt¢k Guibert-t. Biztos, ami biztos.
ä De ha egyszer a hatÂsÀg Ãgy gondolja, nem û tette.
ä A hatÂsÀg ä sÂhajtott Topo. ä T´bbet ¢r a hathatÂssÀg.
Ez hathatÂs ¢rv volt.
ä De nem kell majd Guibert-rel s¢tÀlgatnom, p¢ldÀul a Hyde Parkban, BelgraviÀ-

ban, ilyesmi? ä k¢rdeztem vigyorogva. ä MagÀnyos kedvemben vagyok.
ä Nem kell vele s¢tÀlgatnod. Guibert ´r¡l, ha b¢k¢n hagyjÀk.
ä Ennyire megviselte?
ä Nem tudom. Meglepte. Hogy Julien Renal ¢s Rinette ilyen jÂ pajtÀsok voltak, ¢s

ennyi ideje. Tudod, m¢g ¢n is elgondolkodtam ezen. Rinette oda jÀrt Julien¢k szom-
sz¢dsÀgÀba. A szomsz¢d lakÀsba.

ä Ha Kaufschad nem esik a fej¢re ä mondtam ä, mÀrmint Madame Renal¢ra...
ä Kaufschad ä mondta kit¢rûleg Topo ä rendbe fog j´nni. Majd elmondja, mi volt.
ä De nem nek¡nk.
ä Nem nek¡nk. De Maurynak vagy Mornynak.
ä Ha az Anarchist ûket k¡ldi oda, nekik.
ä Mikor Maury ¢s Morny LondonbÂl visszat¢r.
ä Persze. °s ez¢rt leszel te az, aki Londonban Guibert k´zel¢ben marad. Ilyen egy-

szerü, ¢s semmi t´bb.
ä Ha meg¢rj¡k ä mondtam kicsit fanyarul. Visszagondoltam a rue Viole 22-re.

Ahogy Guibert neje, Rinette ott hevert az ¢n ÀllÁtÂlagos f¡rdûkÀdamban holtan.
ä Tüzl¢pcsûmÀszÀstÂl ne tarts ezÃttal ä mondta Topo, ¢s ezzel ¢rt¢semre adta, hogy

mindenf¢l¢t tud.
ä Ez is valami ä mondtam. °s arra ¢rtettem, hogy legalÀbb mindenf¢l¢t tud. Hir-

telen mintha nem lettem volna olyan egyed¡l. ä Rendben van, csatangoljunk egy kicsit
ä tettem hozzÀ enged¢kenyen.

ä Az Abel Cathrines Gad¢n felfedezt¡nk Cillyvel egy kis bÀrt ä der¡lt fel Topo.
ä Cilly is kedveli az ilyesmit?
ä Mennyire! Mondom, ne vedd olyan nagyon a szÁvedre Pikettet.
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ä TÃl bonyolult nekem ä mondtam, lehunyva a szemem. ä Pedig mÀsk¢pp maga a
t´k¢letess¢g.

ä °s neked az kell. A k¡lsû-belsû t´k¢ly.
ä Csak a k¡lsû ä mondam. ä Vagy az olyan belsû, ami ilyen k¡lsû.
ä Ilyesmiben lesz r¢szed ä mondta Topo.
Nem sok kedvem volt hozzÀ. Az¢rt csak vele tartottam. Otthon a filozÂfus sÁrjÀn

jÀrt volna az eszem, ahol egy szemerk¢lû esûs napon Pikett-tel megismerkedt¡nk.
Mindketten mened¢ket kerest¡nk volna egy gesztenyefa alatt. Egyed¡l akartam volna
lenni, zavart, hogy Pikett is odatelepszik. AlvajÀrÂk¢nt felkeltem, elindultam.

Nem is n¢ztem, hova ¡l´k. Nevet¢st hallottam.
ä Tudod, hol vagy? ä k¢rdezte Pikett, aki ott Àllt mÀr elûttem, ¢s tulajdonk¢ppen

leszÂlÁtott Ágy. Nem is vettem ¢szre, hogy a filozÂfus k´ve mellett ¡l´k, hÀttal a nagy
gondolkodÂ hamvainak. Vagy mi. MuskÀtlik virÁtottak. °rdekes, muskÀtlik porosod-
tak a kis bÀr elûtt is ä àStriptopÊ ä, de az utca nev¢rûl, sajnos, Catherine jutott az eszem-
be, b¢csi barÀtom ¢lettÀrsa, akibe beleszerettem. Ez¢rt kellett otthagynom B¢cset. Ba-
rÀtom ismerûse hozott el, egy Rattin nevü fickÂ. De hagyjuk.

ä Ne rÀgd magad csalÀdt´rt¢neteken ä mondta Topo, ¢s rÀzta a shakert, mint a
rumbat´k´t. Egy lÀny mÀst rÀzott, egy¢rtelmüen neki. Topo oda se hederÁtett.

BrÃnÂra ¢s Cillyre gondoltam.
ä Sok Katherine Mansfieldet olvasol, û nem bÁrta Londont ä mondta Topo, mik´z-

ben a lÀnnyal is foglalkozott. ä Ne vedd k¢szp¢nznek mÀsok hangulatait.
ä Egy mÀsik Catherine jÀrt az eszemben, nem a Mansfield ä mondtam. Intettem

egy mÀsik lÀnynak, nem ig¢nylem a szolgÀlatait. Kimentem az alkonyatba. Cipûm or-
rÀval a muskÀtlis lÀdÀt piszkÀltam.

¹r¡ltem, hogy nem fordul ki belûle parÀnyi szelence nekem szÂlÂ ¡zenettel. A ma-
gasban, a pÀlyaudvar fel¢ a Konica reklÀmja villogott, a TivolibÂl odahallatszott a mu-
latsÀgok szürt zaja. InkÀbb visszamentem a bÀrba. Topo sz¢les vigyorral fogadott, a
lÀny az ´l¢ben ¡lt mÀr.

ä Csak elk´sz´nni n¢ztem be ä mondtam, ¢s Ãjra felballagtam a l¢pcsûn. Amilyen
barom vagyok, aggÀlyos barom, azt gondoltam: rem¢lem, nem s¢rtettem meg ûket.

Rem¢lhettem volna ugyanÁgy azt is, hogy a Konica c¢get nem s¢rtem ä a nem is
tudom, mivel.

Haza, gondoltam. Ennek a lakÀsnak m¢g ´r¡lni is tudtam mindig. Nem vÀrt meg-
lepet¢s, ittam egy s´rt ä Carlsberg ä, hallgattam valami zen¢t (Shade, a kedvencem),
egy hableÀnyrÂl (sellû), aki a tenger alatt nagyon sz¢ps¢ges ¢s szerelmes. HÁvtam Pikett
szÀmÀt.

Az ¡zenetk´zvetÁtû is idegenkedett tûlem. Megtelhetett. F¢l KoppenhÀga tudja,
hogy Pikett szabad. Mindenki ût keresi. Bevettem egy altatÂt. De csak lassan hatott.

Rattinra gondoltam. St. Mondainre.
Rose, az exneje. Mr. Joe Lopiccolo lÀnya. A foglalt hÀz, ahol Guibert feles¢g¢t ä a

hulla nût ä megtalÀltÀk (megtalÀltam), Mr. Lopiccolo hÀza volt ÀllÁtÂlag.
St. Mondain egyszer hamvak alakjÀban szÀllÁtott egy hapsit Joe LopiccolÂnak, aki

persze megbÁzÀsbÂl csinÀlta csak az eg¢szet. JÂ, hÀt a lÀnya Rattin feles¢ge volt. Fura
volt ez, Rose-ra mint feles¢gre gondolni.

Fura volt, ahogy Ágy potyogtak a feles¢gek, mint ûsszel a legyek.
Hullanak a nejek, mint ûsszel a legyek. Hullanak a Kaufschadok.
Na, itt csak egy p¢ldÀnyban.
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Memento mori, mondtam magamban. AmÃgy a Carlsberg s´rnek. Holnap a teme-
tû helyett, hatÀroztam, inkÀbb a Carlsberg mÃzeumba megyek el.

Pikett ott volt restaurÀtor.
Ben¢zek, hatÀroztam el. Shade utolsÂ nÂtÀja mÀr Àlmomban kattant el a magnÂn.

Tun¢ziai v¢tel volt a kazetta, kalÂzmü. Nem volt meg rajta az utolsÂ nÂta v¢ge. Joe
Cocker ugyanÁgy jÀrt a Night Callsszal.

Fel¢bredtem f¢l hÀrom tÀjban, hÁvtam Pikett szÀmÀt. MÀssal besz¢lt. Mell¢ rakta?
Neki meg valaki berakta biztos, ¢s addig van, benne van, gondoltam durvÀn. Elû-

szedtem Pikett f¢nyk¢peit. Kirakosgattam ûket a pÀrnÀra, vÀlasztottam. A legkedve-
sebb most egy f¡rdûlepedûs volt. Ezzel kezdtem foglalkozni. AztÀn lehunytam a sze-
mem. F¢lÂra mÃlva ¢bredtem fel, ¢s nem is eml¢keztem, volt-e valami. Mint egy Ame-
rikÀba szakadt bÀnatos osztrÀk ÁrÂ reg¢ny¢ben, gondoltam. A b¢csi Catherine jutott
az eszembe, aki nagyon hasonlÁtott ä kire is? Cillyre.

Elûkotortam TopÂ¢k szÀmÀt.
Cillyn¢l vidÀm tÀrsasÀg volt.
Ez egybûl hallatszott.
ä Nem j´ssz Àt? Na, ugorj be ä mondta Cilly. ä °pp asztalt tÀncoltatunk, megid¢zz¡k

Katherine Mansfield szellem¢t, megmondja neked, milyen idû vÀr Londonban.
ä Nagyon k´sz ä feleltem m¢rgesen.
ä UtÀna ki¢rt¢kelhetj¡k ä sÃgta a telefonba Cilly. ä Ezek hamar elmennek.
ä Gyere Àt akkor inkÀbb te.
ä JÂ. Itt van BrÃnÂ, û odavisz.
ä Itt van BrÃnÂ...
Ezt szinte nem is k¢rdeztem. Csak...
ä Meg Rose. Egy Rose nevü csaj. Nagyon ¢rdeklûd´tt utÀnad. Eg¢sz f¢lt¢keny let-

tem. ä Kis csend k´vetkezett. ä TopÂmat hol hagytad? De hagyjuk. Egy Âra mÃlva ott
leszek.

ä °s BrÃnÂ?
ä Holnap megkeresi Pikettet a Carlsberg mÃzeumban ä mondta Cilly. Tudta, mit

mond?
ä Hozasd Àt magad ä mondtam rekedten.
Zuhanyoztam, puha k¢k k´penybe bÃjtam, semmi mÀsba. Im¢nti ¢lm¢nyem in-

kÀbb fel¢l¢nkÁtett. Londonban sosem volt kedvem ilyesmivel. Akkor hÀt Cilly lesz a
bÃcsÃ KoppenhÀgÀtÂl.

De hajnali h¢tig vÀrtam ä ¢s nem j´tt.
Pikett szÀma vÀltozatlanul mÀssal besz¢lt. AztÀn valaki felvette.
ä HallÂ... ä Megismertem Topo hangjÀt. A hÀtt¢rben mintha Cilly ¢s BrÃnÂ neve-

t¢s¢t hallottam volna.
Letettem.
Meg egypÀr dologrÂl. Beszedtem m¢g k¢t bogyÂt. Aludtam f¢nyes d¢lig.
De akkor mÀr nem nagyon izgatott. ¹r¡ltem, hogy teremtett hang nem keresett

az ¡zenûm´n. TelefonÀltam az SAS-nek, utÀna a BA-nek, mÂdom volt a legkedvezûbb
londoni jÀratot vÀlasztani.

Foglaltam egy helyet a 18 Âra 45-´sre. JÂ drÀga volt Ágy, utolsÂ-pillanat-jegy.
Lev¢lszekr¢nyemben jÂkora borÁt¢k vÀrt.
Benne jegy. A 18 Âra 45-´sre. Visszamentem a lakÀsra, lemondtam a rendel¢st. A

telefon cs´r´mp´lni kezdett. Nem vettem fel.
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Eb¢deltem egy jÂt, volt egy magyar ¢tterem, gulyÀst k¢rtem. V´r´sbort ittam hozzÀ.
A sarkon valaki ÃjsÀgot olvasott. Nem ismertem a hapsit.

AztÀn, hogy csomagolni hazat¢rtem, a szomsz¢d kapualjban tÀrsalgott valakivel.
Kezdûdik, gondoltam.
Csak akkor mi¢rt mondjÀk azt, hogy ¢n fogok megfigyelni valakit. Guibert-t. Sze-

rencs¢re nem vÀrt hulla nû a zuhanyozÂmban. A hulla nejek elhulltak, pillanatnyilag,
¢s ezt is eredm¢nynek k´nyveltem el.

Taxit hÁvtam, nekilÂdultunk. Kedveltem a repteret, a Kastrupot. Az ÃjsÀgos hapsit
ä egy londoni lÂÃjsÀg volt vele, Sporting Life cÁmü ä nem kedveltem, de most mÀr k´-
z´ny´sen hagyott. A g¢pen nem ker¡lt mell¢m. Nem is, mert az ¢tterem teraszÀrÂl
integetett utÀnunk. Akkor illatfelhû libbent le mell¢m, ¢s Cilly volt az. ä Na, ´reg ä
mondta.

Nem ́ r¡ltem neki. Azt ¢reztem: senkinek sem ́ r¡ln¢k. Nem tudok senkinek ́ r¡l-
ni. Szinte megk´nnyebb¡l¢s volt, hogy felbukkant Topo.

ä Gyertek elûre, a f¢l elsû osztÀly ¡res ä mondta. ä A kapitÀny apÀm barÀtjÀnak a
fia, jÂl ismerem. Charlene-nel is ¢lt egy idûben.

ä A nûv¢reddel? ä k¢rdezte Cilly.
N¢ztem TopÂt. Ezek a csalÀdi t´rt¢netek! Vajon lehetett az? Vicc, hogy Klampen-

borgban volt D'Azaray¢k hÀza. Galopbanen. Topo apja sokat jÀrt oda, Charlene maga
is lovagolt, amatûrk¢nt. Hol lehetett, egy toronyszobÀban, egy f¡rdûszobÀban, a zu-
hany alatt, a kertben ä aligha ä, hogy Charlene elcsÀbÁtotta a f¢ltestv¢r¢t?

Ment¡nk elûre. Hol lehetett, ahol Morny rajtakapta Mauryval? Charlene akkor
Morny feles¢ge volt. Na ja. Ez egy mÀsik histÂria. De talÀn Enghienben. A rue Am¢lie-n.

(JÀrtam ott egyszer-k¢tszer, mindig ûsszel, v´r´sl´ttek a term¢skû falakon a vad-
szûlû levelei, m¢g hatalmasabb platÀntenyerek hulltak az esûs Ãttestre, megakadtak a
kerÁt¢seken, ûszi virÀgok hulltak sz¢t ä na ja, ûsszel ä, mentem a kis enghieni pÀlyÀra,
ahol Maury Ãgy szeretett. Mit? Mit szeretett Maury? Nem lehetett tudni, mit szeretett
Maury valaha is, szeretett-e bÀrmit, bÀrkit is valaha. Az anyjÀt szerette volna. Vagy hÀt
szerette is, egy bizonyos mÂdon. àK¢tszer basztam meg anyÀmatÊ, mondta egy alka-
lommal, ÀllÁtÂlag. Topo mes¢lte. Mauryt ¢n csak messzirûl lÀttam eddig, igen, ¢pp
Enghienben. Csontos arcÀt, ´r´kk¢ Àllkapocstûig ¢rû szûke barkÂjÀt, nagy ÀdÀmcsut-
kÀjÀt, szakadt t¢rdü k¢k farmerben volt, valami elmondhatatlan szÁnü bûrdzsekiben,
legalÀbb k¢t hÂnapja nem mosott, viaszmerev fekete trikÂban. Egy visszavonult fed¢l-
zetmester. Elk¢pzeltem, mennyire viszolyogtatta, mikor Mornyval a k¢t zsebmetszût
àmegcsinÀltÀkÊ a longchamp-i trib¡n mell¢kl¢pcsûhÀzÀban, mÁg a Grand Crit¢rium
eredm¢ny¢t hirdett¢k: àGyûz Arazi...Ê MÀr ha azok mindketten zsebtolvajok voltak,
mÀr ha ûk mentek Morny utÀn ä ¢s m´g´tt¡k Maury ä, de hÀt Maury volt az, aki
mÀsok kez¢t is sz¢tl¢pte mÀr, nemcsak azok¢t ott, ¢s a cipûje talpÀban, vastag torreÀ-
dorcipûj¢ben, rugÂs peng¢t hordott, meg kellett ¡tnie a sarkÀt, a cipûje sarkÀt, kiug-
rott a k¢s. Morny egyszerübben jÀrt el. Nyolcvan´t kilÂ volt, ¢s mint a kû, Morny, ¢s
mint a rugany. Elt´rte a m´g´tte ¢rkezû àalfab¢taÊ g¢g¢j¢t. A mozgÂl¢pcsûn; hanyatt
bukott, elsodorta a tÀrsÀt, ketten egy¡tt kis hÁjÀn Mauryt, a t´bbit csak elk¢pzelem.
àGyûz Arazi...Ê °s hatalmas volt a zaj minden¡tt. MÀs zsebesek persze szorgalmasan
dolgoztak, nyilvÀn, ek´zben. De azok nem zsebesek voltak. Ahogy a lÂkamion, amely-
be Kaufschad beleszaladt ä ha beleszaladt! ä, az sem volt egyszerü lÂszÀllÁtÂ kamion,
a szlov¢näolasz hatÀr k´rny¢k¢n vagy hol. Mif¢le elhagyatott Ãt, annyira elhagyatott
Ãtszakasz lehetett az, mif¢le Ãt lehet ilyen n¢ptelen? Mes¢ltem egyszer Guibert-nek ä
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aki nagyon hasonlÁtott Mauryra, na persze, anyai vonÀsok, k´z´s anyai vonÀsok ä, vele
errûl nyugodtan lehetett besz¢lni, mondtam: nem hiszem, hogy Ágy volt. Kaufschad
lÀtja, az Anarchist kik¢sz¡lt, az ¡tk´z¢s k´vetkezt¢ben... kirÀncigÀlja a kamionost, mÀr
eleve, hogy az egyed¡l van?!... agyonveri, zsÀk a fej¢n, Ãgy veri agyon, aprÂra a fej¢t...
aztÀn eltüz az Anarchisttal. HovÀ vitte? Az Anarchistot m¢g soha ¢letemben nem lÀt-
tam, nem tudtam, ki az, elk¢pzelni se tudtam, nem is akarom lÀtni.)

ä Kaufschad magÀhoz t¢rt? ä k¢rdeztem, ahogy a konyakot hoztÀk. Egy eg¢sz ¡veg-
gel kaptunk. Duruzsolt a g¢p, a csatorna fel¢ k´zeledt¡nk. Vagy hÀt a belga partok
f´l´tt jÀrtunk, nem ismertem ezt az Ãtvonalat.

ä Nem ä mondta Topo.
ä Guibert?
Nem volt szellemes elgondolÀs, hogy itt besz¢lget¡nk. Hanem hÀt ha a kapitÀny

Charlene-nel ¢lt mÀr... nekem mindig biztonsÀgot jelentett, ha TopÂ¢k csalÀdt´rt¢ne-
t¢t hallom. A mÃlt: j´het. Pillanatnyilag: el¢g volt annyi, ha elbÁrok bÀrkit. MÀs, hogy
Pikett k¢peit elûszedem, ¢s... Az mÀs.

De Topo mintha Ãgy ¢rtett volna: àPikett?Ê
így ¢rtette?
ä Tûlem k¢rded? Ja, hogy az ¢jszaka... Nagyon hiÀnyoztÀl. Hampsteadbûl szÂlj ne-

ki oda.
ä Aha ä mondtam.
ä Azt mondja, szeretne neked az û szokÀsos mÂdjÀn odapiszkÀlni, imÀdnÀ ä mondta

Topo, ¢s nagyot kortyolt a konyakbÂl ä, ha kicsit felbosszant. Ez Pikettnek nagyon hi-
Ànyzik.

ä Nem hittem, hogy ilyen k¢rd¢sekben is van humora ä vÀlaszoltam t¢tovÀn. Mert
k¡l´nben persze volt humora Pikettnek. De abban, hogy a v¢g¢n f¢lÂrÀnyit se bÁrtuk
egymÀst elviselni, ugyanÃgy nem lÀthatott jÂ viccet, ahogy ¢n sem.

Heathrow csarnokÀban nem vÀrt minket senki. LilÀsan ¢s sÀrgÀsan alkonyodott,
mint egy germÀn expresszionista k¢pen. °n legalÀbbis ezt gondoltam. Topo kerÁtett
taxit, hamarosan Hammersmith fel¢ k´zeledt¡nk.

Itt kellett elk´sz´nn¡nk: TopÂ¢k BelgraviÀba igyekeztek, ott volt valami nagyn¢ni
lakÀsa. FÀradtsÀg fogott el, nem tudtam odafigyelni a csalÀdi akÀrmicsodÀkra. Mert-
hogy Cilly ä Topo helyett ä szabadkozott, mi¢rt nem hÁvnak meg, lakjam ott.

Egy szÀl sporttÀska ä Head; kedvenc zsok¢m, Freddy Head tisztelet¢re vettem egy-
szer Lyonban ä, a rept¢ren vÀsÀrolt esernyû, mÀs nem volt velem, az ernyût nem kellett
kinyitni, taxistandnÀl tettek ki TopÂ¢k, hamarosan Ãton voltam ¢n is a rep¡lûjegyes
borÁt¢kban talÀlt cÁmemre.

LÀttam, hogy valami cÁm az, r´gt´n lÀttam, de nem n¢ztem meg. F´l´sleges lett
volna elkottyantanom TopÂ¢knak.

Vagy Topo eleve tudta?
Lopott elv: Lopiccolo Ãr hite felejt¢sdolgokban. Annyira fÀradt voltam, gondolom,

nem itattak meg velem semmit, s nem az¢rt ä mondom, annyira fÀradt voltam, hogy
arra sem eml¢keztem hirtelen, mit is keresek ¢n itt Londonban ilyen nagy hirtelen.

Sebaj, majd eszembe jut. Ezzel nyugtattam magam, ahogy a Mayfair negyed egyik
jÂkora parkjÀnak hajlatÀnÀl kikÀszÀlÂdtam, s megindultam a 27-es szÀm kopottas l¢p-
csejü kapuboltÁve fel¢. Mint egy ÂriÀsi halszÀj, mely el akar nyelni, JÂnÀst. Nem volt
menek¡lhetn¢kem. Egyszerüen aludni vÀgytam. Csak lesz fekvûalkalmatossÀg a hal-
ban, viccelûdtem magamban, Ágy, kim¢rten.
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àA rab ind doktor AnÀt a gÂr¢ m´g¢ vezette.Ê A papa gÀlyarab. Memento mori, Me-
mento Maury, Memento Morny.

F¢lÀlmombÂl erre ¢bredtem?
F¢lÀlomba Ágy zuhantam? Imamalmozva? Azt kellett bizonyÁtanom a Tirolian L¢-

gitÀrsasÀg zsürij¢nek, egy b¢csi (mi¢rt b¢csi?!) Ãt rem¢ny¢ben (az volt a dÁj!), hogy
jÂzan vagyok. Egy h´lgynek azt kellett mondanom: àFazon vagy nÀlam.Ê Erre û:
àAzon leszek.Ê

Egy ¢jszakÀt, egy ÀllÂ napot t´lt´ttem, mint kider¡lt, Àllva, s mikor nem hittem, a
szûkes¢g ezt k´z´lte: àNem az ujjadbÂl szoptam.Ê

Erre t¢nyleg fel¢bredtem.
Sose hittem volna, hogy a memento-mori-maury-morny ilyen imamalmom lesz. JÂ-

zan vagyok-e?
JÂzan voltam-e? Ahogy a Berkeley Square-re kin¢ztem, elûsz´r is ez jutott eszembe:

mi¢rt emlÁtette nekem Topo Hampsteadet? Mi¢rt?
MegcsÁphettem volna magam, feleslegesen: lÀttam, ez a Mayfair. HÀnyszor ¡ltem

ott, ni, ott a Berkeley Square fÀi alatt, hogy a D. Street irodÀjÀra menjek aztÀn, vagy
Arthur Prince-hez ben¢zzek (most mÀr Coral, a nagy halak felfaljÀk a kicsinyeket?).
SzobÀmban volt egy akvÀrium is!

Az asztalon k´nyvek. Mi ez? Kedvenceim egyike. Kell¢r Andor: Z´ld gyep, z´ld
asztal.

Belelapoztam, lapozni is alig kellett, a Potocki-´ngyilkossÀgnÀl nyÁlt ki. C¢lzÀs
Kaufschad kizuhanÀsÀra?

PÀrizs, KoppenhÀga. °szn¢l voltam, de a szemem csupa à´d¢maÊ. AnyÀm szemh¢ja
volt ilyen, mielûtt aztÀn meghalt hamar. N¢ztem magam ä nemszeretem müvelet ä a
t¡k´rben.

Ugyan mennyi idû telhetett el? T¢nyleg egy ¢j, egy nap? Fen¢ket, kint rendes reggel
volt mÀr, àmorningÊ, azaz m¢ly d¢lelûtt, f¢l tizenegy. Aludni az¢rt aludtam, nem vitÀs.

Az ¡zenûn ä ki tudhatja a szÀmomat? ä k¢t hÁradÀs vÀrt. Na ja, Topo. Eb¢delj¡nk
egy¡tt, vÀrnak a Sheperd's Market, vagy Shepherds Market?, egyik kis ¢tterm¢ben.
àDady BearÊ, hahaha. Remember Dady, jutott eszembe egy lÂ neve. °s errûl: hogyan
is szoktam ¡dv´z´lni Cillyt? Egy lÂ neve szerint. Vip Tilly. Ez a lÂ.

àVip, Cilly!Ê
Fura Àlom, gondoltam, ¢s belelapoztam a Kell¢r-k´nyvbe. Potocki Deauville-n¢l.

Csak nem oda vezet legk´zelebbi utam?
A mÀsik ¡zenet Hampsteadet emlÁtette. K´lt´zzem Àt este hat fel¢. JÂ vicc, eb¢d

utÀn aludni szerettem volna, vagy ben¢zni kicsit az egykori Arthur Prince-hez, na,
mindegy, ebbûl semmi se lesz. Vagy mi¢rt ne?

çtvitetem magam a... de fura. Shepherd's Walk. Ott fogok lakni. Kicsit sok a She-
pherdbûl! M¢g megjuhÀszodom. (Ezt jelenti a szÂ.)

°bren vagyok? °szn¢l vagyok? R¢szeg lenn¢k? Mitûl? Ezek az Àlmok! Hogy a Tiroli
Kisasszony ÀllÂ der¢k f¢l nap mondhatta el, nem az ujjadbÂl szoptam. Micsoda h¡-
lyes¢g. Hamar felmondtam szokÀsos nyelvt´rûmet. Ha ez megy, ¢szbeli k¢pess¢geim-
mel nincs baj.

Persze kedvenc ¢nekeseim egyik¢vel kezdûd´tt. George Michael.
FolytatÂdott pedig egyik kedvenc francia lovammal: Michel Georges.
°s ez m¢g semmi. J´tt a pÀrizsi t¢r neve. Vagyis ott mentem, k¢pzeletben, Saint-

Cloud fel¢, Saint-Cloud az Saint Cloud-ban a pÀlya, a lÂversenyt¢r, k´tûjellel... hÀt
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mit tudom ¢n... Shepherd, csak fura, akÀrhogy ÁrjÀk is, mi¢rt kell ott laknom, egy mÀ-
sik ilyen helyen eb¢delnem. °s az ¡zenet nem Topo hangja volt. LehallgatnÀk a tele-
fonomat?

Mennyiben az à¢nÊ telefonom ez, persze?
°s mif¢le lakÀs? N¢ztem a Berkeley Square fÀit. De jÂ volt egykor lÂes¢lyeket latol-

gatni alattuk!
Potocki a deauville-i lÂpÀlya k´zel¢ben lett ´ngyilkos a kocsijÀval: fÀnak rohant.

K´zben fûbe lûtte magÀt. Rem¢lhetûleg be is altatÂzta.
Potocki volt a mi nagy lÂjÀt¢kosunk (¢s kÀrtyÀsunk), Szemere ûsellenfele. (Kifosz-

totta ût a bÀrÂ, de genere Huba.) Amikor mÀr csak pÀr potom milliÂja maradt a lengyel
fûrendnek, azt mondta (olvastam ¢pp az im¢nt Kell¢rn¢l), ezt is elkÀrtyÀznÀ, meg sa-
t´bbi, maradjon ennyi a fiaira.

°s bumm.
Charles Michels. Ez az. A pÀrizsi t¢r neve. Na, ezt gyorsan darÀlni. °nekes: George

Michael. LÂ: Michel Georges. T¢r: Charles Michels. M¢g egyszer. Georges Michels...
nem jÂ.

Az¢rt olyan nagyon jÂl nem voltam. Az¢rt Ãgy se.

ä Vip, Cilly!
Ezen r¢g tÃl voltunk, n¢zt¡k a sokadik Queen Street forgalmÀt, vagyis a Curzon Street¢t,
vagyis ahogy egy kis flaszteres utcÀn a taxik szinte szakadatlan Àramlottak arra, ¢s
àDadyÊ medv¢je ringatta a hintakosarakat, a famedve, motormeghajtÀssal, ¢s a hinta-
kosÀrban gyerek ¡lt. Eb¢delt¡nk. S¡t´tt a nap.

A Market sarki kis fogadÂirodÀjÀba szÀllingÂztak az agarat jÀtszÂk, a korai madarak.
Ezt viszont most megint csak jÂ volt olyan tÀvolbÂl n¢zni!
ä Mauryra visszat¢rve ä mondta teli szÀjjal Topo, tÀny¢rja mell¢ ejtve egy adag chil-

lit ä, Mauryra, szÂval, Cilly nem is tudja, hogyan ¢rtettem azt ott a g¢pen tegnap, ha
jÂl eml¢kszem.

Ami engem illet, ezekre a k´r¡lm¢nyekre nem eml¢keztem. Sût eg¢sz koppenhÀgai
ottl¢tem eml¢kei is kimosÂdtak. Mi volt velem az ¢jszaka? Na, mindegy, most mÀr volt,
ahogy volt, de Cilly arca ¢rdeklûd¢st Àrult el, tehÀt errûl szÂ lehetett. Errûl, hogy
Maury ÀllÁtÂlag gyakran hajtogatja: û k¢tszer baszta meg az anyjÀt.

ä àK¢tszer basztam meg anyÀmatÊ, mondja Maury ä folytatta szÀjÀt t´r´lgetve Topo,
de egyÀltalÀn nem Ãgy, mintha a szavak mocskÀt tisztogatnÀ le, ellenkezûleg, hogy a
Nagy Maury, a Nagy Morny f¢ltestv¢re m¢g m¢ltÂbban t¡nd´k´lj´n ezzel az elme-
sz¡lem¢ny¢vel ä, m¢ghozzÀ elûsz´r, ugye, mikor apÀm belekef¢lt, Ágy Maury, anyÀm-
ba, ugye, az ûsz vÀrÃr (Morny apja; Ágy voltak f¢ltestv¢rek ûk), ¢s fogalmam se volt,
int¢zetben t´lt´tt inas¢veim sorÀn, mi¢rt nem lÀtogat anyÀm, id¢zet zÀrva.

°s Topo Ãjabb falatot t´m´tt magÀba.
Cillynek Ãj volt a t´rt¢net.
Cillybe, most mÀr tudtam, pillanatig se voltam szerelmes. Volt, ami volt (k´zt¡nk),

nekem csak Catherine jÀrt az eszemben. Megjegyzem, û volt, ha nem is a Tirolean ä
vagy Tirolian? lÀsd Shepherd ä, de esetleg az AUA, a b¢csi BA, vagy nem tudom, mi,
egyik irodavezetûje, vagy eff¢le. Megkereshetem bÀrmikor, tudtam ä egy kis szabad-
sÀgolÀs rÀm f¢rne.

Persze ehhez tudnom kellett volna, mit pihenek ki. Vagyis mit dolgozom London-
ban ¢ppen, ¢s a pihenû nem inkÀbb ´r´k Àron megvÀltott nyaralÂhelyen k´vetkezik
el, egy-k¢t m¢ternyire a boldogÁtÂ f´ldfelszÁn alatt.



Mi¢rt gondoltam hirtelen Ágy a halÀlra?!
Nem ¢rtem rÀ ezen t´prengeni, mert Topo folytatta.
ä Maury àinas¢veknekÊ nevezte azt az idût, elûkelû int¢zet, ÀrvasÀg. Nagyn¢nje lÀ-

togatta...
ä Mint egy Graham Greene-reg¢ny ä vÀgott k´zbe Cilly, de tapintatosan leÀllt, nem

akarta megzavarni TopÂt.
ä ögy van, àutazÀsok nagyn¢n¢mmelÊ, id¢zet zÀrva. °s hogy akkor Maury, ugye.

Mornyt tizennyolc ¢vesen ismerte meg. MÀrmint hogy û, Maury volt tizennyolc. Ami-
kor egy nyÀron...

ä Egy nyÀron, hirtelen... ä mondtam.
ä Igen. De Cilly is hadd ¢rtse ä mentegetûz´tt Topo. ä Maury gyakran talÀlkozott

Jacques Guibert-rel. Aki belÀtogatott hozzÀ olykor. A mÀsik f¢ltestv¢re.
ä Anyai Àgon ä mondtam magyarÀzÂlag Cillynek.
ä ç, kezdem kapiskÀlni ä mondta û.
ä °ljen, ¢ljen ä emelte poharÀt Topo ä, f¢lmagyar-f¢ldÀn barÀti talÀlkozÂ a May-

fairben, nem inas¢vek!
ä Morny apja, az ûsz vÀrÃr tehÀt Madeleine Guibert-t kef¢lte meg, Jacques Guibert

anyjÀt ä mondta Cilly, hÀtradûlt, ismerûs alakjÀn mindkettûnk szeme v¢gigsiklott, Àm
s¢rtûn kev¢s ¢rdeklûd¢st Àrultunk el, Topo is, ¢n is, magam inkÀbb a àDadyÊ medve
g¢pies, m¢gis lelkesÁtû munkÀlkodÀsÀt figyeltem.

àDadyÊ medve, ellent¢tben velem, legalÀbb tudja talÀn, ha g¢paggyal is csak, mit
csinÀl.

SalÀtÀt k¢rt¡nk desszertnek. Ett¡k.
ä Igen, Morny apja... a nevekre most ne t¢rj¡nk ki... az akkor egy¢ves Jacques Gui-

bert mamÀjÀt kef¢lte meg PÀrizsban, nem messze a Trocad¢ro kis temetûj¢tûl, persze
nem a pad alatt, ¢s aznap hazarep¡lt m¢g KoppenhÀgÀba, ahol... mondom, m¢g az-
nap este... nemzette Mornyt. SajÀt t´rv¢nyes gyermek¢t, hogy Ágy fejezzem ki magam
ä lengette meg a sÀrgÀsz´ld fejessalÀta-levelet Topo ä, a hites nej¢tûl. KoppenhÀgÀban,
Klampenborg sat´bbi.

ä Galopbanen ä mondtam. °s Rose jutott az eszembe.
Roz¢t ittunk.
Rose Or Nothing, Rose Or No. Vagy kis o-val. Lovak eg¢sz sora.
Mutattam a szemem.
ä Nem, cs´ppet se ´d¢mÀs ä mondta Cilly. ä Vagyis Maury anyja ilyesk¢pp...
ä Sz¢p kifejez¢s, jelen esetben, az àilyesk¢ppÊ ä vigyorgott Topo. ä Maury ezt ne-

vezte Ágy. Amikor apja nemzette ût, amikor megkef¢lte Madeleine Guibert-t. Akkor
baszta meg û, azaz Maury, elûsz´r az anyjÀt.

ä JÂisten ä mondta erre az¢rt m¢g Cilly is.
Sportkocsi hÃzott el mellett¡nk, a Tygers Of (of) Pan Tang hard rock nÂtÀja, a Speed-

freak b´mb´lt a rÀdiÂjÀbÂl. K¢t lÀny integetett oda nek¡nk, azaz TopÂnak (azt hitt¢k,
Cilly velem van?), k¢sûbb visszat¢rtek, leÁrtak k¢t k´rt m¢g, ¢s a Castle lemezc¢g àMetal
KillersÊ kazettÀja (CD-je?) lehetett meg nekik, mert ismertem ezt a sort, a Red Dogs
j´tt, aztÀn a Saxon meg sat´bbi. (Working Late etc.)

NyÀnyÀnnyÀ-kr´´´´haÀhh.
ä NyÀnyÀnnyÀ...
Akaratlanul elh´r´gtem ezt. Felh´rd¡ltem.
ä Ha, ha, ha ä mondta Topo. ä Azt az¢rt nem tudom, Maury nemz¢s¢t milyen hang-
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jelens¢gek kÁs¢rt¢k. °s persze nem volt olyan se, mint a bün¡gyi reg¢nyekben, hogy
az akkor egy¢ves kis Jacques rÀjuk nyitotta az ajtÂt. Nem nyitotta rÀjuk.

ä AjtÂ m´g´tt csinÀltÀk? ä k¢rdezte Cilly.
ä Aligha a Villa Guibert kertj¢ben.
(Visszaj´ttek a lÀnyok, Red Dogs. EzÃttal nekem integettek.)
ä Vagyis ä foglalta ´ssze Cilly ä, Jacques Guibert ¢s Maury anyai r¢ven f¢ltestv¢rek,

Maury ¢s Morny apai Àgon.
ä Ez Ágy van ä mondta Topo.

Alibi libi. Alibi baba. Ilyen eml¢keim is felj´ttek. (Az ¢jszakÀmbÂl. Az ¢jszakÀmrÂl. Kint
a Berkeley Square s´t¢tje, f¢nyei.)

A àDadyÊ kora d¢lutÀni ¢l¢nks¢ge.
Mindent fordÁtott sorrendben csinÀltunk. Most rendelt¡nk sherryt. °s Cillynek tor-

tÀra tÀmadt kedve, a Curzon Streetrûl hozattuk Àt a pinc¢rnûvel.
(M¢g egy k´r: Saxon.)
Olyanokat persze Cilly hiÀba k¢rdezett TopÂtÂl, hogy Morny ¢s Maury apjÀnak mi

a csalÀdneve. Nem tudom, mi¢rt lett ez egyszerre olyan nagy titok.
ä Nem D'Azaray ä mondta Topo D'Azaray. ä Nem Àllok ily mÂd rokonsÀgban a

fiv¢rekkel.
Fura volt, hogy àa fiv¢rekÊ kifejez¢sbe most mÀr Guibert is beletartozott.
Holott mintha tudtam volna ¢n ezt, r¢grûl, de honn¢t is? °s Maury meg Morny

igazi csalÀdnev¢t is.
A keresztnev¡ket, vicc, nem.
ä Mi is volt Julien Renal nej¢nek a keresztneve? ä k¢rdeztem.
ä Te, fogalmam sincs. Ahogy az eg¢sz nû olyan jelent¢ktelen volt. Julien Renal vÀlni

akart tûle, mi t´bb ä t´mte szÀjÀba a tortÀt Topo ä, mÀr vÀlÂf¢lben voltak.
ä Amikor a nû fej¢re esett Kaufschad.
Ez Cilly volt.
ä Vagy a fej¢re ejtett¢k.
ä De nem a nû volt a l¢nyeg, igaz? ä k¢rdeztem. ä Kaufschad a lÂkamionos balesettel

kapcsolatban zuhant ki, igaz? TalÀn... hm?
ä Cs´nd, te.
BÀr magyarul tÀrsalogtunk. Az¢rt csak elûvigyÀzat. UtÂlag legalÀbb.
ä Kaufschad v¢letlen¡l esett ki, a hatÂsÀg ezt hathatÂsan hiszi ä mondta m¢g Topo.
ä °s Ágy is van ä mondtam nagy komolyan. ä így lesz.
ä Rem¢lj¡k, Ágy lesz. Julien Renal ä folytatta Topo ä a Guibert neje miatt akart el-

vÀlni. Errûl Jacques Guibert-nek fogalma sem volt. Meglephette. RÀadÀsul egy¡tt vol-
tak valamennyien. Az Anarchist k´r¡l. Na, v¢n igazhitü, ne vÀgj olyan pofÀt.

Topo tudta, hogy ¢n csak a nihilizmust tartom igaz hitnek. Mint b¢csi ÁrÂ barÀtom,
Catherine f¢rje (f¢rje?), aki azt Árta? àMÀr a 2x2 is anarchia, csak az 1x1 nem anarchia,
hanem a Semminek valami megk´zelÁt¢se legalÀbb.Ê A k¢tszer kettû is anarchia, csak
az egyszer egy nem anarchia.

Saxonos lÀny¢k eltüntek. Nem voltak rosszak pedig. A zen¢ik semmik¢pp. D¡hÁ-
tett¢k az ¢rtelmis¢gieket, legalÀbb. A hard rockkal.

ä Maury a nyarakat is az int¢zetben Âhajtotta t´lteni ä mes¢lte Cillynek Topo. ä Ez
apjÀnak...

ä °s Morny apjÀnak ä mondta Cilly nagy okosan.
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ä ...persze, ¢s Morny apjÀnak n¢mi t´bbletk´lts¢get jelentett. Szem¢lyzet sat´bbi.
De Àllta.

ä Ha, ha, ha. ä Ez ¢n voltam most. Nem az ujjÀbÂl szopta a Mauryt a Madeleine
Guibert. ä Jacques tudta, hogy Maury a f¢ltestv¢re? °s a papÀja, M´szjû idûsb Guibert...
tudta, hogy kakukktojÀs leledzik...?

A vÀlasz megannyiszor nem, nem ¢s nem ä mondta, szÀjÀt megint t´r´lgetve, Topo.
ä Az int¢zetben Madeleine Guibert lÀtogatta Mauryt? ä k¢rdeztem. ä Mint a nagy-

n¢nje?
ä Olyasmi. Morny apja ¢s Guibert apja, az idûsb m´szjû, ahogy te mondtad, szint¢n

Jacques, Ãgy tudta, Maury az û fia. Csak kimutattak valami korai idegbalh¢t, epilep-
sziÀshajlamot, eff¢le, amibûl egy szÂ sem volt igaz... vagy ki tudja ä mondta szem¢t
lehunyva Topo. ä °s egy dÀniai int¢zetbe vitt¢k. Morny apjÀt k¡l´nben Ãgy hÁvtuk,
M´szjû Gauguin. DÀnia, links¢g, amatûr festû is volt.

ä Isteni ä mondta Cilly.
ä Teltek a hosszÃ inas¢vek...
ä °s inasnyarak ä mondta Cilly, ahogy kicsit, ¢rzûd´tt, berÃgott. Elt´k¢ltem, meg-

veszem azt a kazettÀt, a lÀnyok¢t, az autÂsat. Van rajta egy EuthazÀnia... bocsÀnat,
EutanzÀnia... bocsÀnat, EuthanÀzia cÁmü szÀm. Vicc, szint¢n a Tygers Pan Tang elû-
adÀsÀban. Euthanasia, mint m¢g d¢lutÀn kider¡lt. Hampsteadi lakÀsom fel¢ gyalogol-
va (mert gyalog mentem v¢g¡l! nekem a jÀrmü, Árta b¢csi barÀtom, rabsÀg, ¢s nihilista
n¢zeteit lelkesen vettem Àt rendre-mÀsra) meglÀttam egy kirakatban (a kazettÀt), mÀr
walkmanezve, boldogan l¢pkedve k´zelÁtettem a (hampsteadi) Shepherdst, a Walkot.

De most m¢g ott zÀrtuk eb¢d¡nket, roncsai k´zt ott ¡cs´r´gt¡nk a Marketen. Az
irodÀba mÀr az elsû lÂfutamok k´z´ns¢ge sz¢delgett be, vagy csalÂdottan, cetlit elha-
jÁtva, j´tt ki emez-amaz alak.

ä Guibert-t, a Jacques juniort ä magyarÀzta Topo ä ́ szt´n´sen is utÀlta Maury. Any-
jÀt viszont imÀdta. Begurult tûle, valahÀnyszor odalÀtogatott a k¢sûbb mÀr pÀrizsi, ot-
tani, k´rny¢ki int¢zetbe. ä Topo k´r¡lm¢nyeskedve besz¢lt, megÀrtott neki a kokt¢l,
ami a roz¢bÂl, a sherrybûl ¢s a bourbonbÂl lett. B¢csi ÁrÂ barÀtom, akinek Catherine-
j¢re egyre t´bbet gondoltam, Ãjabb alkoholszintemnek megfelelûen, azt mondta min-
dig: àOlyanok vagyunk, mint egy ¡veg bourbon. Semmit sem tanultunk, ¢s semmit
sem felejtett¡nk.Ê Vagy: àHeny¢lem a papÁrt.Ê Nem àelrontomÊ, nem àjavÁtomÊ. Ezt
onn¢t tudta, mert û is f¢lmagyar volt.

Ez a àf¢lmagyarÊ szÂ nagyon megtetszett. BÀr az autÂs lÀnyok visszat¢r¢s¢t vÀrtam
volna igazÀbÂl, figyelmesen hallgattam Topo t´rt¢net¢t. °ppen ott tartott: egy ilyen
nyÀron, Maury tizenh¢t volt, Madeleine belÀtogatott hozzÀ, ¢s Maury megerûszakolta.

ä Akkor baszta meg mÀsodszor az anyjÀt ä mondta Cilly. ä JÂisten.
ä Igen, csak azt nem tudjuk, mi t´rt¢nt aztÀn ä mosolygott Topo. ä Kitûl tudta meg

Maury, hogy az anyjÀval kef¢lt. Aligha tûle magÀtÂl.
ä Ki tudja ä mondtam. ä Madeleine r¢sz¢rûl m¢g ez lehetett a v¢dekez¢s egyik mÂd-

ja. Megelûzendû a tovÀbbiakat. K¢rd¢s inkÀbb, hogyan tudunk errûl? Maury mes¢lte
szanasz¢t?

ä Azt hiszem. °spedig az¢rt, mert akkor mÀr tudta, ki avatta fel. Maury m¢g szüz
volt, anyjÀval kef¢lt ¢let¢ben elûsz´r ä dûlt hÀtra ezÃttal Topo. Nem volt sok el¢ge-
detts¢g az arcÀn.

ä Morny tudta, hogy ´csik¢je van? ä ¢rdeklûd´tt Cilly.
ä Nem biztos, hogy ´csik¢je ä figyelmeztette Topo. ä BÀr, az igazsÀgnak megfelelû-

D'Tirano: Memento Maury ã 323



en, Morny sz¡letett elûbb. Csak Maury m¢gis a bÀtyja. Mert az ûsz vÀrÃr d¢lelûtt csi-
nÀlta ût... de ezt mÀr mondtam.

ä Jacques Guibert helyzete tiszta csak ä szÀmolgatott Cilly. ä ý a f¢ltestv¢rek bÀtyja,
idûsebb nÀluk.

ä HÀt az û helyzete ä nevetett Topo ä, ha Ágy akarod, tiszta. ValÂ igaz.
ä °l m¢g Madeleine? ä k¢rdeztem.
ä Nem ä mondta elkomorulva Topo.
ä Harmadik halott nej ä h¡mm´g´tt Cilly ittasan.
ä JÂ pÀr ¢ve meghalt. De ä intette le barÀtnûj¢t (nej¢t? nem tudtam) Topo ä tiszta

¡gy volt. Rep¡lûg¢p-szerencs¢tlens¢g. Egy kis Cessna zuhant le vele, a f¢rj¢vel ¢s a
pilÂtÀval.

ä Ki volt a pilÂta? ä k¢rdeztem, mert a t´rt¢netnek ezt a r¢sz¢t nem ismertem.
ä Az ûsz vÀrgrÂf ä mondta Topo. ä Morny ¢s Maury apja.
Valaki d¡h´sen sz´kkent elû a sarki irodÀbÂl, ´sszegyürte, a falnak repÁtette k¢t

fogadÂszelv¢ny¢t.

Ez Ãgy-valahogy enn¢l szebb nem lehetett volna.
Metal Killers.
KazettÀm cÁme. Mentem, az utcÀk Ágy k´vetkeztek: Abbey Road (Beatles! ilyen ¢v is
volt, centenÀriumf¢le), Boundary Road (k´tel¢k? harÀnt irÀny? hatÀr? nem tudtam
hirtelen), a nagy Finchley Road (menjek moziba? volt ott egy Odeon MozgÂ), k´vet-
keztek a vasÃtÀllomÀsok (South Hampstead Station, Finchley Road Station, Finchley
Road and Frocnal Station... ez a Frocnal olyan orvosszak¢rtûien hangzott, Ãgy ¢rez-
tem). Sz¢p szakad¢kos pÀlyatestek a m¢lyben. A hidak, felett¡k, magasan rÀcsozva,
betonozva, vaslemezelve, rajtuk graffitik, rajtuk kosz, rajtuk rozsda, kopÀs. Minden
kosz a pÀlyatestek mellett. AhovÀ szem belÀtott. Graffitik, hihetetlen magasokban. Vas-
Ãti kocsikon.

Ittam egy kÀv¢t. Nem volt el¢g. Vettem egy ¡veg bort. K¢ssel piszkÀlgattam a du-
gÂjÀt, aztÀn visszamentem a Victoria Wines boltba, kinyittattam. (SzabÀlytalan, nem
szabad, de hÃsz esetbûl tizenh¢tszer megteszik.) Eleredt az esû. KaptatÂn haladtam,
kicsit tÃl is szaladtam (bÀr minden ´sszerÁmelni lÀtszott) a àmagassÀgonÊ. Sebaj, sze-
rettem a Mount Vernont (orvosi kutatÂint¢zet; ott; mennyi rÀ¢rz¢s).

Egy dologra nem ¢reztem rÀ csak (hogyan is ¢rezhettem volna?). Topo azt k¢rdezte,
bÃcsÃzÂul, ahogy Cilly kiment pisilni: ä Morny ¡zenet¢t megkaptad?

ä Mif¢le ¡zenet¢t?
ä Na, hovÀ m¢sz most?
Vagy Ãgy, ez volt az. Morny szÂlt, vagy Morny szÂlatott. Az ¡zenet. Hogy hovÀ k´l-

t´zzem Àt.
Vicc, ott felejtettem a sporttÀskÀm a Berkeley Square-i lakÀson. Annyi baj legyen.
Ha a Ladbrokes Handicap befutÂjÀt Ágy tudtam volna, ilyen fixre. Mint hogy a tÀs-

kÀt utÀnam hozzÀk. Vagy Ázekre szedve a szem¢ten k´t ki, egy kukÀsautÂban netÀn.
Mentem a Frocnal (Frognal?) Streeten, felkapaszkodtam àMount VernonÊ-om-

hoz, a Hampstead High Street a kopottas fogadÂirodÀbÂl kiÀramlÂ n¢ps¢ggel foga-
dott, gesztikulÀltak, egy Oscar Schindler nevü lÂ (nyerg¢ben a nagy Ár champion,
M. J. àMickÊ Kinane, ejtsd àkinÀnÊ) nyert, ellenfele a favorizÀlt Oscar volt. Vicc. Meg-
teszed mindkettût, àOszkÀrÊ-rokonszenv alapjÀn, az egyik 7/2, a mÀsik 3/1, vastagon
nyersz.
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Nem voltam vastag. Kedvem se volt jÀtszani. ögy ¢reztem, egy ¢letre elment ez a
kedv. Nem Maury¢k miatt. M¢gis. A Hampstead High Streetrûl vissza kellett kanya-
rodnom, v´lgybe ism¢t, jobbra; ez olyan kedves a Hampstead-vid¢ken, ez a dimbom-
dombom. Doboltam magamban, bbom, bbum, a walkman metÀl killereire. A metÀl
gyilkosai, gyilkos erejü (¢s sikerü) szÀmok.

MetÀl killer, gondoltam. Cessna. PÀr ¢ve.
àTiszta v¢letlen.Ê
A Guibert csalÀd emez ÀgÀnak (ûk a àKis çgÊ voltak!) megannyi tiszta histÂriÀja.
A hosszÃ int¢zeti inas¢vek.
Nem volt k¢ts¢ges: az Anarchist Aristocrat Morny mellett Mauryval is jÂl vÀlasztott.

çszt hÃzott. MÀr ha Maury feltehetû ked¢lybetegs¢geitûl eltekint¡nk.
Meg¢rkeztem Ãjabb otthonom orgonÀs kapuja el¢. A cementjÀrdÀt barna foltok

pettyezt¢k. AprÂ, sz¢tl¢pett term¢sek, lev¢lk¢k. F¡lembe b´mb´lt az UFO fÀjdalma-
san vad gitÀrbevezetûje (franc tudja a szakszavakat, mi az ilyesmi; nem àriff Ê, akkor
mi?), ¢s megsajdult a szÁvem. Szemem lehunytam. Csengettem. Valaki elûcsoszogott,
hallottam csak, nem lÀttam m¢g. Az ´reg tulaj?

JÂ lesz nyÃjtÂzni, v¢gigdûlni. Mosdani egyet.

Nem volt semmi gond, ablakom elûtt orgonabokor. D¢lnek n¢zett, a Thorlow Road
fel¢. Mentem, s¢tÀltam egyet. ZsÀkutcaszerüs¢g volt, a forgalom szÀmÀra felt¢tlen az,
a Shepherds Walk.

ä Mr. Guibert ä szÂlÁtott meg valaki. Megp´rd¡ltem. Nem volt ez k¢rd¢s. K´zle-
m¢ny volt.

Morny? Nem, de szint¢n szÀzkilencven, mit tudom ¢n, Morny pont annyi-e, kilenc-
ven kilÂ, àmetÀl killerÊ alak, bronz. Feh¢r ember. SelyemsÀllal, sz¡rke dzseki, csizma,
mit-tudom-¢n bricsesz, mi. Fekete sapkÀja behÃzva. Orra (egykorrÂl) bezÃzva. LilÀs
szem¡veg, k¢tnapos fekete borosta.

ä BocsÀnat ä mondta r´gt´n.
Most û p´rd¡lt egyet, tÀvozott.
A zsÀkutcav¢g fel¢.
Honnan a csudÀbÂl bukkant elû? Mintha a f´ld k´pte volna ki. A l¢pteit se hal-

lottam.
F¢l h¢tre jÀrt. S´t¢t felhûk tett¢k, hogy lÀtni lehetett: ma korai lesz az alkonyat.

Lopiccolo jelszava: ne is gondold el, amit feledned kell. Hogy melyik ÀllomÀs volt.
Nem mondom ki. Felejteni.
çlomtalan m¢ly Àlomra ¢bredtem. Semmi osztrÀk l¢gitÀrsasÀg, semmi Maury anyja,
ujjbÂl szopÀs. Nem is ittam pedig. AltatÂt se vettem be. Kilenc Âra volt, mikor elalud-
tam, hajnalban ¢bredtem.

JÀrjunk egyet.
Mivel a Mount Vernont megmÀszni nem volt vissza-kedvem (visszÀjÀrÂl is meg-

mÀszni), lefele kanyarodtam. Hallottam a mentûk, a rendûrkocsik szir¢naszavÀt.
Nem ¢rintett.
így gondoltam. Semmi k´z´m hozzÀ. Nem is fel¢m k´zeledtek. Mi¢rt tett¢k volna.
Hampsteadben ¢n m¢g sose fogtam ki olyan helyet, hogy tisztess¢ggel le lehessen

lÀtni Londonra. Le lehet, egyÀltalÀn?
Most sem adÂdott ilyen szerencs¢m.
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A sz¢les Roslyn Hill Ãton haladtam, Àtmentem a vasÃt alatt (ez a vonal vezet a Nyu-
gat-Hampstead elnevez¢sü ÀllomÀsokhoz; teher? szem¢ly? ilyesmi), balra fordultam,
tehÀt vissza a Finchley ¢s a West End Lane fel¢.

Vissza kellett fordulnom olyan ¢rtelemben is, hogy: megint Àt, ¢szaknak, LondontÂl
parÀnyit el, a vasÃt alatt. Arkwright Road, ha jÂl eml¢kszem.

Nincs elûttem a t¢rk¢p. De annyit n¢ztem, hogy ha lehunyom a szemem, nem (k¢p-
zelt, valÂdi) arcokat lÀtok, v¢gk¢pp nem puc¢r h´lgyfenekeket, k´ld´k´ket kis babos
kendûk felett magasan, mÀs testr¢szeket, ¢rdekes, k¢ptelen vagyok (lÀtni Ágy, k¢pte-
len), nem. T¢rk¢pet lÀttam a hunyt szemh¢jak alatt, utcÀkat. Azaz lÀtok, most.

LÀttam akkor is.
çt a Finchley Roadon.
Lymington Road. (Frocnal v. Frognal.)
Itt az¢rt mÀr feltünt valami. TÃl nagy volt az ¢l¢nks¢g. A napszakhoz k¢pest.
LilÀsan-sÀrgÀsan, de alig vilÀgosodott csak a hÀtam m´g´tt.
A mentûautÂk ¢s a rendûrkocsik, minden jel szerint, ide igyekeztek az im¢nt.
Nem engedtek Àt. A kordonon. Persze.
El¢g sokan ´sszeverûdtek mÀr. Az egyik (hagyjuk) Nyugat-H. ÀllomÀs k´rny¢k¢n.
Nem olyan r¢g volt, hogy ¢n erre j´ttem. Mi t´rt¢nhetett. Tegnap Âta. Na ja, tegnap

Âta rengeteg minden, szinte akÀrmi t´rt¢nhetett.
Nem volt akÀrmi.
Elkattintottam a Metal Killerst. Nyakamba ejtettem a fej-f¡l pÀrost.
Nem tudom, honn¢t j´tt a hang. Hol hallottam, kitûl. Mit is?
Mondom, nem volt akÀrmi. Amit.
ä FasÁrt lett ä mondta valaki.
A vonat alatt, mÀr nyilvÀnvalÂ volt. AzÀm, a sÁnek. A pÀlyatest. Ahogy Àtj´ttem-men-

tem alatta, k¢tszer is, kÁs¢rtetiesen cs´ndes volt. Hogyhogy az ember ilyet meg¢rez?
Ezzel foglalkozn¢k?
Hamarosan megerûs´dni lÀtszott (¢rzûd´tt) ez az ¢rz¢sem (ez a lÀtszat). Kicsit min-

den ´sszezavarodott.
ä Nem tudtÀk azonosÁtani.
Sok k´z´m nem lehet az ¡gyh´z, gondoltam, hazabaktattam hÀt, k´zben bekaptam

egy szendvicset a f¡rg¢n nyitÂ bodegÀsnÀl, û tûlem hallhatta àaz elsû r¢szleteketÊ. Oko-
sabb nem lettem.

Okosabb nem lettem akkor se, mikor ¡zenûm´n kis àjegyzetetÊ (hang-) talÀltam,
menn¢k moziba d¢lutÀn. Finchley-Odeon.

Megint egy fura meg¢rz¢s tegnaprÂl.
De nem a àMorny-II.-hapsiÊ vÀrt ott.
Senki se vÀrt. Le volt adva szÀmomra egy borÁt¢k a p¢nztÀrban.
ä Az Odeon-nyerem¢ny ä magyarÀzta a nû az ¡vegablak m´g´tt. ä GratulÀlunk,

uram.
ä Aha. PompÀs.
Nem is tudtam. Volt ez a pÀlyÀzat. °n nyertem meg az Odeon-b¢rletet. Nem is pÀ-

lyÀztam. Nem jÀrok moziba.
ä Megtekintheti nÀlunk r´gt´n a...
Sorolta.
ä Megtekintem ä mutattam ä, ott.
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Mert a falon, meg kint, display, is ott voltak, mit jÀtszik a Finchley Odeon vagy mi.
Nem besz¢lve a neontÀblÀrÂl, mely azonban most, hajnalok d¢lelûttj¢n feket¢n ko-
morlott.

àHÁvja fel irodÀnkat, hadd k´sz´nthess¡k szem¢lyesen.Ê Ez volt kiprintelve egy
¢kess¢ges Odeon Centrum papÁrra.

A tÃlv¢gen megismertem az elûzû esti f¢rfi hangjÀt.
àMr. Guibert.Ê
Ezt a k¢t szÂt ugyanÃgy mondta akkor. így most is.
ä Morny Ãr ¡zeni ä mondta a bronzt´mb hangja ä, a megboldogult Mr. Guibert

ingÂsÀgai¢rt m¢ltÂztass¢k elfÀradni, k¢retik, a...
így, ezekkel a kifejez¢sekkel.
Teljes tisztelet jele.
A cÁm a Berkeley Square volt.
Az a hÀz.
Az a lakÀs. Csak az elûszobÀjÀbÂl mÀsik ajtÂn. Egy ilyen nagy lakÀs.
Sok mindent nem talÀltam.
Egy kis tÀska.
Nem volt utasÁtÀsom, mit tegyek vele. Sportszatyrom is ott vÀrt, belegyürtem a tÀs-

kÀt. A kicsit.
A megboldogult Mr. (inkÀbb àm´szjûÊ, nem?) Guibert-¢t.
Volt egy fogadÀsom rÀ, kit talÀltak meg a Ny.-H. ÀllomÀson, fasÁrt alakban.
Mi¢rt ¢reztem, hogy a Potocki-dolognak k´ze van hozzÀ? Mi¢rt, hogy Guibert nyil-

vÀn nem csinÀlta ezt csak olyan egyszerüen. A tÀska mellett altatÂsfiola hevert. A tÀs-
kÀban kis k´t¢lv¢get talÀltam.

Mert most belekÁvÀncsiskodtam mÀr. Egy teli tÀrat. Fegyvert nem.
MÀs sem. Semmi irat. Ennyi. Egy k´t¢lv¢g. Felk´t´tte magÀt, agyonlûtte magÀt?

ElvÀgta a k´telet? Bezuhant a vonat el¢? Potocki. DÃdolni kezdtem a àFelmÀszott a
nyÃl a fÀraÊ cÁmezetü dalt. Egy¡tt ennyi ä sok. Sietve tÀvoztam a hÀzbÂl, a t¢rrûl. To-
pÂ¢k mÀr elutaztak, hallhattam. Nem volt kedvem visszat¢rni KoppenhÀgÀba. TÀs-
kÀmban nagyobb ́ sszegü k¢szp¢nzt leltem vÀratlanul (nem is olyan vÀratlanul?), teg-
nap ez m¢g nem volt ott.

Mi van, ha nem felejtem ott a tÀskÀm?
Nem felejtettem ott. MÀrmint tegnap.
¹sszeklappolok, mint a gÂlyakelepel¢s. A kedvenc mondÀsom.
A VictoriÀn jegyet vettem PÀrizsba. IrÀny ä ¢letemben elûsz´r ä az AlagÃt.
De nem.
Helyibb ¢rdekü vonatra szÀlltam. Kimentem Folkestone-ba. Lementem oda, mert

volt egy csek¢ly verseny, az utolsÂ f¡ves ebben az id¢nyben.
Egy Pistol nevü lovon el¢g tisztess¢gesen nyertem. Egy Nyaka K´tele nevün ennek

fel¢t elvesztettem csakhamar, majd egy Rose o' Glennen a t´bbit.
Piszok gyÀsz, ahogy az egykori akadÀlychampionbÂl lett krimiszerzû Árta valahol.

Egy ilyen nap volt ez. MÀsnap olvashattam, hogy Mr. Jacques Guibert holttest¢t azo-
nosÁtottÀk. A halÀl k´r¡lm¢nyei tisztÀzatlanok, ´ngyilkossÀg t´rt¢nt, àfoul playÊ-nek
(umbuldÀnak) nyoma nincs. A rendûrs¢g a nyomozÀst folytatja.

(NyilvÀn: a francia szervek bevonÀsÀval stb. Errûl nem szÂlt a hÁr.)
Ott volt Guibert f¢nyk¢pe. HosszÃkÀs, sz´gletes arc, mint Maury¢, szûke. Sz¢les

(oldalvÀst sz¢les) homlok, kis bajusz a fanyar szÀj felett. Maury¢val ellent¢tben inkÀbb
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tudÂsarc. FakÂ. Maury is fakÂ. Egyszer lÀttam, ha igaz. Lopiccolo elve. ElhajÁtottam
az ÃjsÀgot. Lehunytam a szemem. MegnyugtatÂ volt: utcÀkat lÀttam, t¢rk¢pet. Ha ne-
kem ez kell.

HajÂ vitt Àt Boulogne-ba, onn¢t mÀsnap megc¢loztam PÀrizst. Vonatom a...
...Lopiccolo elv.
Egy pÀlyaudvarra ¢rkezett. Feln¢ztem sorra a hidakra, a k´zÃti hidakra, a pÀlyatest

f´l´tt.
Megvoltak, szokÀsosan.

Tûzs¢r çrpÀd

EUPHORBOS MONOLñGJA
(miutÀn Augustus neki is megkegyelmezett)

mitogramma-kÁs¢rlet
Pierre Corneille CINNç-jÀhoz

1  MAXIMUS LOVAG íRNOKA, A B¹LCS EUPHORBOS, I. SZ. 13-BAN,
egy bor-, szûlû-, szilva- ¢s k´rteillattÂl bÂdult
szerdai napon, a borpinc¢j¢ben, dion¡szoszi hahotÀval
jegyezte be a naplÂjÀba: m¢g hogy Euphorbosnak is...! ä
szinte lÀtom ä folytatta az ÁrÀst s az ivÀst a szamoszi
P¡thagorasz kozmikus harmÂniÀjÀn k´sz´r¡lt logikÀjÃ s a
rabszolgasÀgbÂl csak nemr¢g felszabadÁtott Árnok ä, lÀtom
az isteni Augustust (akit a t´rt¢nelem majd talÀn inkÀbb
àsunyinakÊ nevez, s nem àisteninekÊ), hogy a megbocsÀtÀs
ceremÂniÀja utÀn hogyan ´leli kebl¢re (´nmaga jÂsÀgÀtÂl
k´nnyekig meghatÂdva) az ellene ´sszeesk¡vû, de Àltalam
m¢g idej¢ben feljelentett CinnÀt, s teszi a majdnem-
gyilkosa kez¢be fogadott lÀnyÀnak, a konspirÀciÂt ki´tlû
EmÁliÀnak a kez¢t, frigy¡ket maximus pontifexk¢nt is
megszentelve, s hogyan jelenti ki (k´zben a szint¢n
EmÁliÀba szerelmes, de a t´rt¢ntek utÀn hoppon maradt,
csalÂdottsÀgÀt a jÂsÀgos csÀszÀr elûtt viszont diad¢mk¢nt
viselû gazdÀmhoz, Maximushoz fordulva): a kegyelem
Euphorbosnak is kijÀr... az eff¢le meghatÂ v¢gjÀt¢kokhoz
az utÂbbi idûben a v¢n ¢s szentimentÀlis caesar egyre
jobban ¢rt. talÀn PlautustÂl tanulta, hogyan kell v¢g¡l
minden gonosznak kegyelmet s mell¢ sz¢p feles¢get
adni. hol van mÀr Euripid¢sz fens¢ges komorsÀga, hol a
BacchÀnsnûk szÁnpada, melyen Pentheusz fÀbÂl faragott
maszkja helyett Gracchus frissen levÀgott s v¢rzû fej¢t
mutattÀk f´l a n¢zûk k´z´tt ¡lû Orod¢sz kirÀly elûtt.




