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A legtöbb ellopott műtárgy örökre eltűnik…  
A jó hír az, hogy minél jobb a festmény,  

annál nagyobb az esélye annak, hogy idővel megkerül.
(Edward Dolnick: The Rescue Artist)

„Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, 
azt megmarja a kígyó.”
(A Prédikátor könyve 10,8)
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 ELŐSZÓ
1969. október 18-án, a szicíliai Palermóban Caravaggio 
Jé zus  születése  Szent Ferenccel  és  Szent Lőrinccel című 
fest mé nye eltűnt az Oratorio di San Lorenzo oltára fölül. 
A Jézus születése, ahogy röviden emlegetni szokták, Ca-
ra vag gio utolsó nagyszerű mesterműveinek egyike, me-
lyet 1609-ben festett, miközben az igazságszolgáltatás elől 
bujkált. Rómában körözték ugyanis a pápai hatóságok egy 
kardpárbajjá fajult verekedés miatt, amely során megölt 
egy embert. Az oltárkép több mint negyven éven át a leg-
keresettebb ellopott műkincs volt a világon, mégsem sike-
rült megtalálni. Még az sem derült ki, mi lett vele. Egészen 
mostanáig…
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 ELSŐ RÉSZ

CHIAROSCURO  
– FÉny ÉS áRnyÉk
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 1.
London – Comói-tó, Olaszország

Az egész egy véletlennel kezdődött, mint minden, aminek 
valaha köze volt Julian Isherwoodhoz. Ha a londoni művé-
szeti világ tudott volna az esetről – mint ahogy nem tudott 
–, senki számára nem okozott volna meglepetést, annyira 
közismert volt a tény, hogy a fickó lépten-nyomon balul 
végződő kalandokba bonyolódik. Ahogy a Sotheby’s régi 
mesterekkel foglalkozó részlegének egyik nagymenője 
egyszer megjegyezte, Isherwood a vesztett ügyek védő-
szentje, egy drótkötélen táncoló művész, aki szinte vonzza 
a biztos kudarccal végződő dolgokat, még ha a kudarc leg-
többször nem a saját hibájából következik is be. Ebből fa-
kadt, hogy egyszerre csodálták és sajnálták, ami ritka az ő 
köreiben és helyzetében. Julian Isherwood mindenesetre 
elérte, hogy körülötte kevésbé volt unalmas az élet, és ez 
volt az, amiért a londoni társaság imádta.

Galériája a Mason’s Yard névre hallgató, macskaköves 
terecske távolabbi végében állt, s egy kopott, viktoriánus 
raktárépület három emeletét foglalta el, amely valaha a 
Fortnum & Mason cég tulajdonát képezte. A tér egyik ol-
dalán egy kisebb görög hajózási társaság irodái álltak, a 
másikon pedig egy söröző, ahová csinos, robogón közle-
kedő irodista lányok jártak ebédelni és szórakozni. Jóval 
korábban, mikor az arab és orosz pénz még nem árasz-
totta el London ingatlanpiacát, a galéria az elegáns New 
Bond Streeten állt, avagy a New-Bond-Strassén, ahogy a 
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szakmában ismerték. Ám ekkor megjelentek az olyanok, 
mint a Hermès, a Burberry, a Chanel és a Cartier, mire 
Isherwoodnak és a hozzá hasonlóknak, azaz a múzeumi 
minőségű, régi mesterektől származó alkotásokkal foglal-
kozó független műkereskedőknek nem maradt más válasz-
tása, mint hogy bemeneküljenek a St. James negyedbe.

Nem ez volt az első eset, hogy Isherwoodnak mene-
külnie kellett. Párizsban született a második világháború 
előestéjén a neves műkereskedő, Samuel Isakowitz egyet-
len gyermekeként, és kisgyerekként máris menekítették 
a Pireneusokon át a német megszállás elől, majd becsem-
pészték Angliába. Párizsi gyerekkorát és zsidó hátterét 
Isherwood gondosan titkolta a hírhedten rosszindulatú 
londoni művészvilág elől. Mindenki úgy tudta, ízig-vérig 
angol, vagy ahogy ő maga szokta mondani, „angol, mint a 
délutáni tea meg a csámpás fogsor”. Ő volt az egyszeri és 
megismételhetetlen Julian Isherwood, a barátainak Julie, 
az ivócimboráinak „piás Julian”, a tévedhetetlen vélemé-
nyét rendszeresen kikérő művészettörténészeknek és kurá-
toroknak pedig „Őszentsége”. Lojális volt a végtelenségig, 
s legalább annyira kifogástalan modorú és jóhiszemű. Még 
igazi ellenségei sem voltak, ami egyedülálló teljesítmény 
azok után, hogy két emberöltő óta navigált a művészeti élet 
zavaros vizein. Legfőképp pedig tisztességes volt, márpe-
dig a tisztesség ritka kincs manapság Londonban, de bár-
hol másutt is a világon.

Az Isherwood Szépművészeti Galéria az ég felé tört. 
Tömött raktárai a földszinten kaptak helyet, az irodák az 
első, a kiállítóterem a második emeleten. Ez utóbbi, melyet 
sokan London legnagyszerűbb bemutatótermének tartot-
tak, a híres párizsi Paul Rosenberg Galéria pontos máso-
lata volt, ahol Isherwood gyerekként számos boldog órát 
töltött, gyakran akár magának Picassónak a társaságában. 
Az iroda egy dickensi nyomornegyed szobájára hajazott, 
ahol halmokban álltak a megsárgult katalógusok és mono-
gráfiák. Ahhoz, hogy ide bejussanak, a látogatóknak előbb 
két biztonsági üvegből készült ajtón kellett átmenniük. 
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Az elsőn a Mason’s Yard felől, a másodikon pedig egy kes-
keny, piszokfoltokkal tarkított barna szőnyeggel fedett lép-
csősor tetején. Ott fogadta őket Maggie, egy álmos szemű 
szőkeség, aki nem tudott volna megkülönböztetni egy 
Tizianót egy darab csomagolópapírtól. Isherwood nagy 
bolondot csinált magából, amikor egyszer megpróbálta el-
csábítani, és a végén kénytelen volt felvenni recepciósnak. 
Most épp a körmeit fényezte, s ebben az sem zavarta, hogy 
az asztalán csengett a telefon.

– Felvennéd, Mags? – érdeklődött Isherwood jóindula-
túan.

– Minek? – kérdezett vissza a lány minden irónia nél-
kül.

– Hátha fontos.
Maggie világfájdalommal az égre nézett, majd felvette 

a kagylót, s belebúgta:
– Isherwood Galéria. – Néhány másodperccel később 

egyetlen szó nélkül le is tette, s folytatta a körömcsinosí-
tást.

– Nos? – kérdezte Isherwood.
– Senki sem volt a vonalban.
– Megtennéd, drágaságom, hogy megnézed a hívó szá-

mát?
– Majd visszahív.
Isherwood savanyú képet vágott, majd csendben to-

vább vizsgálgatta a filccel borított festőállványon elhelye-
zett képet a szoba közepén, amely a Mária Magdolnának 
megjelenő Krisztust ábrázolta. Francesco Albani egyik 
követője lehetett az alkotó, s Isherwood egy berkshire-i 
udvarházból szerezte nemrég fillérekért. Ugyanúgy ráfért 
volna egy kis restaurálás, mint új tulajdonosára. A férfi ab-
ban a korban volt, amit úgy szoktak jellemezni, hogy „túl-
jutott élete delén”. A „délután” pedig nagyon borongós tud 
lenni, gondolta lehangoltan. Főleg most, késő ősszel, mikor 
dermesztő a szél, és az Oxford Streeten már égnek a ka-
rácsonyi fények. Méretre szabott Savile Row öltönyében, 
ezüstös fürtjeivel ennek ellenére elegánsan festett, még ha 
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nem is túl meggyőzőn. Ő maga a „méltóságteljesen lerob-
bant” kifejezéssel jellemezte a külsejét. Ebben az életkor-
ban már nem számíthatott többre.

– Úgy tudtam, valami rémes orosz jelentkezett be 
négyre, hogy megnézzen egy képet – szólalt meg hirtelen, 
bár tekintete továbbra is a megviselt vásznat pásztázta.

– A rémes orosz lemondta.
– Mikor?
– Ma reggel.
– Miért?
– Nem mondta.
– Miért nem szóltál?
– Szóltam.
– Nem igaz.
– Biztos elfelejtetted, Julian. Mostanában gyakran elő-

fordul.
Isherwood lesújtó pillantást vetett a nőre, s arra gondolt, 

hogyan vonzódhatott egyáltalán egy ilyen visszataszító te-
remtéshez. Aztán mivel nem szerepelt más bejegyzés a 
naptárában, és nem is volt jobb dolga, beletornázta magát 
a kabátjába, átballagott a Green’s étterem és osztrigabárba 
és letelepedett az egyik asztal mellé, amivel is beindította 
az események sorozatát, melyek önhibáján kívül ismét 
bajba sodorták. Négy óra húsz lévén még nem volt tömeg, 
igazából üres volt a bár. Egyedül Simon Mendenhall üldö-
gélt ott, a Christie’s télen-nyáron napbarnított vezető árve-
rezője. Mendenhall egyszer tudtán kívül szerepet játszott 
egy izraeli–amerikai közös hírszerző műveletben, amely 
arra irányult, hogy beépüljenek egy, Nyugat-Európát bom-
bamerényleteivel rettegésben tartó dzsihádista terrorszer-
vezetbe. Isherwood azért tudott erről, mert neki magának 
is volt egy kis szerepe a műveletben. Nem volt ugyan kém, 
de segített a kémeknek. Különösen egy kémnek.

– Julie! – kiáltott feléje Mendenhall, majd a vonakodó 
licitálók meggyőzésére használt legbehízelgőbb hang-
ján hozzátette: – Határozottan remekül nézel ki. Fogytál? 
Vagy wellnessezni voltál? Új csajod van? Mi a titkod?
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– A sancerre – felelte Isherwood kedvenc francia bo-
rára utalva, amelyből rendelt is egy jéghideg üveggel, mi-
helyt letelepedett megszokott asztalához a Duke Streetre 
néző ablak mellett. Úgy érezte, egy pohár nem lenne elég. 
Mendenhall hamarosan nagy sebbel-lobbal távozott, s ő 
egyedül maradt a gondolataival meg az italával. Veszélyes 
kombináció egy középkorú férfi esetében, akinek rohamo-
san hanyatlik az üzlete.

Végül azonban nyílt az ajtó, s a vizes, sötétedő utcá-
ról betódult néhány kurátor a Nemzeti Galériából. Őket 
egy fontos ember követte a Tate-ből, majd egy csapat a 
Bonhams aukciósházból, élén Jeremy Crabbe-bel, a cég 
„régi mesterek” részlegének közvetlen modorú vezető-
jével. Közvetlen utánuk érkezett Roddy Hutchinson, aki 
London leggátlástalanabb műkereskedőjének hírében állt. 
Az ő érkezése nem volt valami jó jel, mert ahol ő megje-
lent, ott biztosan felbukkant Oliver Dimbleby is. Néhány 
perccel később be is csámpázott a bárba körülbelül any-
nyira feltűnés nélkül, akár egy vonatfütty a csendes éjsza-
kában. Isherwood előkapta a mobilját, és úgy tett, mintha 
sürgős beszélgetésbe merülne, csakhogy Oliver nem vette 
be. Egyenest feléje tartott – ahogy egy vadászkutya követi 
a róka nyomát, emlékezett később Isherwood –, és jókora 
hátsójával letelepedett az üres székre.

– Domaine Daniel Chotard – emelte ki elismerően a 
borosüveget a jegesvödörből. – Ugye, nem bánod, ha töl-
tök magamnak?

Ódivatú, válltöméses hivatali öltönyt viselt, amely úgy 
feszült testes alakján, mint szafaládén a bőre. Hatalmas 
arany mandzsettagombjai akkorák voltak, mint egy-egy 
jókora pénzérme. Kerek, rózsaszín arcában olyan élénken 
csillogott halványkék szeme, mintha kitűnően aludt volna 
az éjjel. Oliver Dimbleby első osztályú gazember volt, de 
cseppet sem bántotta a lelkiismeret.
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– Ne vedd zokon, Julie – kezdte, miután nagylelkűen 
öntött magának Isherwood borából –, de úgy nézel ki, mint 
a mosott rongy.

– Simon Mendenhall nem ezt mondta.
– Simon azzal keresi a kenyerét, hogy kiénekli mások 

zsebéből a pénzt. Én viszont a színtiszta igazat mondom 
még akkor is, ha netán rosszulesik – jelentette ki Dimbleby 
őszinte aggodalommal méregetve Isherwoodot.

– Ó, ne nézz már így rám, Oliver!
– Hogy?
– Mintha valami kedveset akarnál még utoljára mon-

dani, mielőtt az orvosok levesznek a gépről.
– Néztél mostanában tükörbe?
– Igyekszem elkerülni.
– Nem csodálom – jelentette ki Dimbleby rátöltve a bo-

rára.
– Hozathatok neked még valamit, Oliver? Esetleg egy 

kis kaviárt?
– Nem szoktam mindig viszonozni, amit kapok?
– Nem, Oliver, nem szoktad. Ha utánaszámolnék, de 

nem fogok, kiderülne, hogy több ezer fonttal tartozol.
Dimbleby elengedte a megjegyzést a füle mellett.
– Mi az, Julian? Mi aggaszt mostanában?
– Pillanatnyilag éppen te, Oliver.
– Arról a lányról van szó, nem, Julie? Attól van rossz 

hangulatod. Mi is a neve?
– Cassandra – felelte Isherwood az ablaküvegnek.
– Összetörte a szíved, mi?
– A nők folyton azt teszik.
Dimbleby elmosolyodott.
– Elképesztő, milyen szerelmes típus vagy. Mit meg 

nem adnék, ha én is szerelmes lehetnék csak még egyet-
lenegyszer!

– Te vagy a legnagyobb nőfaló, akit csak ismerek, Oli ver.
– Nőfalónak és szerelmesnek lenni nem ugyanaz. Igen, 

szeretem a nőket. Minden nőt. És épp ez a baj.


