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Az Estoril éttermet egy görög férfi, bizonyos Nikolasz Theodorosz üzemel‑
tette Kairó belvárosában. Patinás családi vállalkozás volt. Kolonialista stí‑
lusú faburkolat takarta a falakat, mintái a görög mitológiát idézték, az 

asztalokra kockás abroszt terítettek. Bár az étterem főprofiljába nem az ivás tartozott, de 
rendelkeztek italmérési engedéllyel. Azok, akik csak inni tértek be, a lakkozott bárpult‑
nál foglaltak helyet. Az italokhoz mindig járt száraz arab kenyér, olivaolajjal kevert túró 
és rukkola, mely igen népszerűvé tette az Estorilt a szociális ivók körében.

Az étterem fő attrakciója azonban kétségtelenül a konyha volt, ahol maga a tulajdonos 
és családja készítette az ételeket. A hét végére szinte lehetetlen volt asztalt foglalni. Libe‑
rálisokkal, külföldiekkel telt meg a hely, akik a kolonialista csillárok alatt vörösbort ittak 
a főtt marhanyelvhez, ami a ház specialitása volt. Fokhagymás mártással tálalták, és olyan 
puhára főzték, hogy villával is el lehetett vágni.

– Egyszerűen nem hiszem el, hogy máris meghirdették a pozíciót – mondta Richard. 
Harmincas évei közepén járó, fekete hajú férfi volt. Körbehordozta tekintetét az asztaltár‑
saságon. Hárman ültek vele, két férfi és egy nő. Az asztal meg volt terítve, éppen befejez‑
ték a vacsorát. A két másik férfi, Jacov és Joe szintén szabadúszó újságíró volt Kairóban, 
a nő pedig Adele Lindsey, John Hartmann volt barátnője.

John Hartmannt két héttel ezelőtt agyonlőtte Szíriában a Szíriai Felszabadítási Front 
egyik harcoló alakulata. Tévedésből nyitottak tüzet a  férfi kocsijára, de már mindenki 
meghalt az autóban, mire észrevették a hibát. A férfit a Thompson Reuters a saját halott‑
jának nyilvánította.

Az eset óta most találkozott először a társaság, Richard foglalt asztalt és rendelte meg 
előre a menüt. Gyakran jártak az Estorilba Hartmannékkal.

– Nem hiszem el – ismételte meg Richard.
– Nem mondod komolyan – felelte Joe. – Hát ez tényleg eléggé ízléstelen.
– Az. Bár azt megnézném, hol találnak olyan szaktekintélyt, mint amilyen John volt – 

szólt Jacov.
– Én ezt nem is értem – mondta Adele, és könny szökött a szemébe. – Írtam levelet 

a  szerkesztőjének és kértem, hogy várjanak még. Legalább addig, amíg visszaérek Lon‑
donba összepakolni a holmiját.

– És mit válaszolt ?
– Hogy óriási a hírigény, és hogy a cég nem engedheti meg magának, hogy várjon.
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– Állatok – mondta Jacov. – De mit is várhatnál egy multitól ?
– Te hogy vagy, Adele ? Hozzá sem nyúltál a vacsorádhoz – mondta Richard. A nő tá‑

nyérján érintetlenül hevert a marhanyelv.
– Jól – felelte Adele szipogva. – Csak nem tudok aludni és túl sokat iszom. – Richard 

végigmérte Adele‑t. Sápadt volt, és a sírás elkente a sminkjét, de még így is kifejezetten 
szép szőke nő volt.

– Azt hiszem, ez teljesen normális az adott körülmények között – mondta Jacov.
– Én sem tudok napirendre térni afölött, hogy Johnt megölték.
– Szerintem egyikünk sem tud.
Egy üveg Ouzot rendeltek, a pincér egy kancsó vízzel hozta ki.
– Johnra – emelte magasba a poharát Richard. A többiek követték a példáját.
– Johnra.
– Arra emlékeztek, amikor a Gázai Övezetben sikerült elkapnia egy interjúra az Iszlám 

Dzsihád vezetőjét ? Három éve nem volt kép az ürgéről, de Johnnak sikerült készítenie egyet.
– Kibaszott jó újságíró volt – mondta Jacov.
– És jó barát – mondta Joe. – Amikor kiraboltak Jubában, ő volt az első, aki hívott te‑

lefonon és küldött pénzt. Mindig lehetett rá számítani.
– Szeretett titeket, fiúk – mondta Adele. – Ő volt a legjobb ember, akit ismertem.
– Hidd el, hogy John téged szeretett a legjobban a világon. Az életében a te neved volt 

a szerelem, csak veled együtt tudta elképzelni az életét. Emlékszem, hogy azért maradt ki 
a hajnalig tartó bulizásokból a fiúkkal, mert haza akart menni időben hozzád. Istenem, 
pedig hogy bírta a piát ! Annyit meg tudott inni, mint egy teljes focicsapat.

– Erre igyunk ! – kiáltott fel Richard és teletöltötte a poharakat.
– Johnra, akivel lehetett bulizni. – Ittak, majd egy darabig hallgattak.
– És te, Adele, mit fogsz most csinálni ? – kérdezte Jacov.
– Azt hiszem, hazamegyek az anyámhoz Londonba. Végül is John miatt költöztem Ka‑

iróba, és most, hogy meghalt, nincs értelme maradnom. Így is elég borzasztó visszamen‑
nem a lakásba, mert elöl vannak a cuccai. Folyton azt várom, hogy megjöjjön. Semmi ke‑
resnivalóm nincs Kairóban John nélkül.

– Teljesen megértelek – mondta Richard. – Nem egyedülálló nőnek való ez a város.
– De nem ám ! Jacovot is kirabolták ! – mondta Joe.
– Istenem, Jacov, mi történt ? – kérdezte a nő.
– Semmiség. A múlt héten elkobozták a kamerámat a zsaruk.
– Milyen gép volt ? – kérdezte Richard.
– Egy Canon 5D. Mindent elvittek. Az alapgépet, a lencséket, mindent. Négy órán ke‑

resztül ültem bent egy rendőrőrsön, azt bizonygatva, hogy nem vagyok kém.
– És most mivel fotózol ?

43



44

– Semmivel. Éppen gyűjtök az új kamerára – mondta. Az arca elkomorult. – Ötezer 
dollár azért nem kevés pénz.

– Szegénykém – mondta a nő és megsimogatta a férfi kezét.
– Semmiség.
– Emlékeztek, amikor tavaly mindhármunkat majdnem lecsuktak a  zsaruk a Moha‑

med Mahmud utcában, és John dumálta ki, hogy elengedjenek ? – kérdezte Richard és te‑
letöltötte a poharakat.

– Lehet, hogy nem veszik el a kamerát, ha ott van – mondta Jacov.
– Bár itt lenne velünk.
– Johnra.
Megint ittak. Richard nem sajnálta az Ouzot a poharakból, alig maradt valamennyi 

az üvegben. Mindannyian érezték az alkohol hatását magukon. A nő arca kipirosodott.
– Mondd, Adele, hazavitték Johnt ? Mármint tudod, a temetés – kérdezte Joe.
– Igen. A Medicine Sans Frontier intézte. A kollégái azonosították a holttestét Bejrútban.
– Hála istennek, nem neked kellett.
– Nem bírtam volna. Egyáltalán az sem biztos, hogy bírom egyáltalán. Nem hiszem el, 

hogy John… – A mondatot nem tudta befejezni, mert rátört a sírás. A férfiak együttérzően 
hallgattak.

– Erősnek kell most lenned. John is azt akarná – mondta végül Richard.
– Igen, tudom – mondta a nő, az asztalról felvette a piros papírszalvétát és kifújta be‑

le az orrát.
– Beszéltél a szüleivel ? – kérdezte Jacov.
– Igen. Az anyja teljesen összetört, de az apja tartja magát. A jövő hétre várnak maguk‑

hoz Londonban. Azt mondta, hogy valami alapítványt akar csinálni, hogy az emberek em‑
lékezzenek arra, amit John csinált. Azt mondta, hogy hősként halt meg.

– És ebben igaza is van – mondta Joe.
– Az ám – kontrázott Richard.
– Jó ötlet ez az alapítvány. Méltó John szelleméhez.
– Ezért is akartam beszélni veletek, fiúk. Szükségünk lesz majd a segítségetekre, ha John 

apja tényleg megcsinálja ezt az alapítványt.
– Tudod, hogy számíthatsz ránk. Nemcsak John, de a te barátaid is vagyunk.
– Köszönöm, fiúk.
A férfiak mosolyogtak és a nő visszamosolygott rájuk.
– Későre jár – mondta Adele, ránézett a rózsaszínű Iphone‑jára az asztalon, hogy el‑

lenőrizze az időt. Tizenegy órát mutatott, egy órájuk volt még a kijárási tilalom beálltáig.
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Kijárási tilalom volt érvényben az országban, de valójában senki sem foglalkozott ve‑
le. Az üzletek, a kávézók és az éttermek is nyitva tartottak, az utcákon pedig hömpöly‑
gött a tömeg.

– A számlát kérem – kiáltott be a pultba Jacov. A pultban álló nagydarab, bajszos fickó 
bólintott, majd arabul odakiáltott az egyik pincérnek, aki egy kis fekete bőrtokban kivit‑
te a számlát az asztalukhoz.

– Hogy ízlett a vacsora ? – kérdezte a pincér angolul.
– Remek volt – mondta Richard, a többiek bólogattak.
– A maradékot csomagoltathatom Önöknek ?
– Igen. Legyen szíves – mondta Jacov.
– Igazán nem szükséges, tényleg nem – szabadkozott Adele.
– Muszáj enned ! – mondta Richard. – Kérlek, legalább vidd magaddal.
A nő engedett, a pincér kivitte a konyhába a marhanyelvet, ahol fehér műanyag doboz‑

ba csomagolták. A társaság fizetett, összedobták a vacsora árát, majd kiléptek az étterem 
ajtaján. A Talat Harb utcában még hangosan hömpölygött az élet, árusok árulták a bóvli‑
jaikat az utca mindkét oldalán, az autósok pedig hangosan dudáltak a lassú forgalomban.

– Legyél nagyon erős, te lány – mondta Jacov és megölelte Adele‑t.
– Ez nekünk is nagyon nehéz, de tudod, hogy bármikor hívhatsz.
– Köszönöm, fiúk. John nevében is.
– Remek ember volt, megtiszteltetés, hogy a barátja lehettem – mondta Richard.
– Nekünk is – vágta rá a másik két férfi.
A társaság különvált. Richard és Adele Heliopoliszban lakott, megegyeztek, hogy ta‑

xit fognak. Jacov és Joe udvariasan megvárta, amíg a nő, kezében a fehér nejlonszatyorral, 
beült Richard mellé egy iránytaxiba, utána indultak el.

Csendben ballagtak hazafelé, alig néhány tömbnyire 
laktak egymástól. Joe törte meg a csendet.

– Figyelj, szerinted nagy gáz lenne megpályázni John 
pozícióját ? Nagyon le vagyok égve, és borzasztóan kelle‑
ne a fix havi fizetés.

– Dehogyis – felelte Jacov. – Én is megpályázom.
Ebben maradtak.
Jacovnak, miután elküldte a jelentkezését a céghez, eszé‑

be jutott, hogy Johnnak volt egy tartalék Canon 7D ka‑
merája a  lakásban. Levelet írt a nőnek, melyben hossza‑
san ecsetelte tragikus anyagi helyzetét és elkérte a kamerát.

Richard a taxi út során meggyőzte Adele‑t, hogy igya‑
nak meg még egy italt valahol Heliopoliszban, így is tet‑
tek. Az egy italból több lett, hajnali kettőkor kísérte haza 
a nőt és felugrott a lakásba, hogy használja a mosdót. Adele 
részegen megtántorodott a lépcsőházban, Richard karjai‑
ba esett. A férfi megcsókolta, a nő visszacsókolt, majd be‑
mentek Hartmann lakásába. A nejlonszatyrot, melyben 
Adele a  főtt marhanyelvet vitte, a  lépcsőházban felejtet‑
ték. Reggelre levet eresztett és nagy fekete legyek lepték el.

Jászberényi Sándor (1980): haditudósító, politikai elemző, 
novellista. Tudósított az Öntött Ólom hadműveletről a Gázai 
Övezetben, a jemeni szeparatista mozgalmakról, a nigériai 
lepra- és tuberkulózisjárványról, az egyiptomi forradalomról, 
a líbiai polgárháborúról stb. Kairóban él. Az ördög egy fekete kutya 
és más történetek című kötete ősszel jelenik meg a Kalligramnál.
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