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em gondoltam volna, hogy ilyen sokan el-

jönnek a temetésre. Miközben kocsink a 

Párizs központjában álló Notre-Dame- 

katedrális felé közeledett, magam elé kép-

zeltem az üres templomot, ahol csak az üvegabla- 

kot csapkodó esô kopogása visszhangzik. Sötét ruha 

volt rajtam – jól illett pillanatnyi hangulatomhoz, 

gondolataimhoz –, és Nelson úr kísért el vidéki há-

zunkból.

NN
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– Mit gondol errôl, Irene kisasszony? – kérdezte a 

hûséges fôkomornyik, miközben helyet foglalt mellet-

tem, a kocsi pedig reccsenve sóhajtott egyet.

Ránéztem. Ugyan mit gondolhatnék? Igazi anyám 

egyetlen barátja, Jean-Jacques François d’Aurevilly úr 

meghalt. Igaz, jóval idôsebb volt nála, és régóta be-

tegeskedett, ám a hír ennek ellenére nem csupán el-

szomorított: lesújtott, sôt egyenesen gyanút ébresztett 

bennem, hiszen az utóbbi pár hónapban rengeteg ké-

tes értesülés és meglepô esemény zúdult rám. 

– Azt gondolom, hogy d’Aurevilly úr meghalt, és 

kész – feleltem kissé élesen, mert bosszantott, hogy 

így nekem szegezte a kérdést. Ez nem vall rá, gondol-

tam. Csak nehogy Nelson úr is megváltozzon, fohász-

kodtam magamban. És lehetôleg ne akarjon újabb hi-

hetetlen dolgokat feltárni elôttem.

Erre most egyszerûen nem alkalmasak a körülmé-

nyek.

Mint ahogy a nevetésre sem, gondoltam, amikor 

Nelson úr egyszer csak harsány hahotában tört ki. 

Kénytelen voltam felé fordulni, és megkérdezni:

– Mi a csuda történt?

A jóságos fôkomornyik azonban, aki az utóbbi 

években mindig tapintatosan vigyázott rám, és (im-
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már biztos voltam benne) jóval többet tudott a ba-

rátaimmal folytatott kalandos nyomozásainkról, mint 

amennyit bevallott, csupán mosolygott. Végigsimított 

bársonypantallóján, amely épp csak egy árnyalattal 

volt sötétebb a bôrénél, és sugárzó mosollyal így szólt:

– Ezek szerint az anyja nem beszélt magával…

Na, ezt jól megfogalmazta, gondoltam.

– Az anyám? Mégis melyik? – kérdeztem vissza. 

Mert pár hónapja immár bebizonyosodott, hogy az 

a nô, akit anyámnak hittem, vagyis Geneviève Adler 

asszony csupán az örökbefogadó anyám. És ebbôl 

következôen az a férfi, akit imádtam, és papának szólí-

tottam, vagyis Leopold Adler is csak vér szerinti apám 

helyettesítôje.

Az igazi anyámat Sophie-nak hívták, és Csehország-

ból származó grófnô volt, mint ahogy cseh volt az apám 

is. Apám halála után anyám Adlerékre bízott, hogy 

vigyázzanak rám, nehogy azok a sötét összeesküvôk, 

akik végezni akartak vele, engem is megöljenek. Na-

gyon nehéz döntés volt, mondta. Hittem neki, de a 

lelkem mélyén azért maradt egy fájdalmas seb, egy 

válasz nélküli kérdés, egy gyötrô gondolat. Hogyan 

hagyhatja el egy anya a gyerekét?

Százféle okot is felsoroltam magamban: a háború, 
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a királyok, a birodalmak, az ûr végtelen magányában 

keringô föld. Nagy szavak, de épp ezért semmitmon-

dóak is, vigasztalanok, sivárak.

Üresek, mint amilyen a Notre-Dame lesz, gon-

doltam.

– Nem, nem beszéltünk – dünnyögtem Nelson úr-

nak, miközben kibámultam a kocsi ablakán. A köd, 

amely ebben az évszakban gyakran telepedett rá a kör-

nyékbeli fákra, és minden fényt, hangot és színt finom 

fátyolba vont, ezúttal ragyogó napsütésnek adta át a 

helyét. Az idôjárás éles ellentétben állt sötét hangula-

tommal.

– És ezek szerint Leopold úrral sem… – folytatta 

Nelson úr rendíthetetlenül.

– Napok óta nem is láttam – csattantam fel. – Meg-

tudhatnám végre, mit kellett volna elmondaniuk? Vagy 

magamnak kell kiderítenem? És mégis mikor?

Nelson úr komolyan bólintott, de az arcán tovább-

ra is ott ült a titokzatos mosoly.

– Megkérhetném, hogy segítsen, Horatio? Ez a 

szokatlan vidámság igencsak felkeltette a kíváncsisá-

gomat. 

– Csak ha megígéri, hogy a temetés végén megle-

petést színlel.
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– Miért, feltámadás is lesz? – tréfálkoztam me-

részen. Ha Nelson úr nem tartja magát a tökéletes 

fôkomornyik szerepéhez, nekem miért kellene tovább-

ra is tökéletes úri kisasszonyként viselkednem?

– De Irene kisasszony! – mordult rám máris. – Nem 

errôl van szó!

– De hát mégis csak temetésre megyünk! Vagy talán 

elrabolt, és Afrikába visz, ahol az igazi apám vár rám?

– Miért éppen Afrikába?

– Csak úgy. Ha már homályos célzások között kell 

bolyonganom, legalább legyen benne valami érdekes, 

nem?

– Igaza van, Irene kisasszony. Udvariatlan voltam. 

De olyan jókedvre derített a hír, és szerintem maga 

is így lesz vele. Igen, temetésre megyünk, méghozzá 

olyan ember temetésére, aki valamilyen értelemben 

kedves volt magának… de legfôképpen Párizsba me-

gyünk, és Párizsban…

Nelson úr csak félig lebbentette fel a titokról a lep-

let, mint ahogy a függönnyel tette otthon, ha vendé-

geket jelentett be. Gyanakodva méregettem. Azonnal 

átvillant az agyamon egy gondolat, de mindjárt el is 

vetettem. Hiszen a háború csak nemrég ért véget, és 

anyám – mármint a nevelôanyám – meg apám másról 
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sem beszélt, mint a hitszegôk seregérôl, akik leigázták 

Párizst, meg a többi veszedelemrôl, melyeknek se sze-

ri, se száma… Képtelenség hát, mondtam magamban, 

hogy Adlerék végre rászánták volna magukat, hogy 

elhagyják azt a sivár vidéki házat Évreux határában, 

a ködlepte birkalegelôk között, és visszatérjenek a vá-

rosba, a Rue du Bacon található, legfelsô emeleti, cso-

dálatos lakásunkba.

Pedig mialatt ezeket a gondolatokat forgattam a fe-

jemben, Horatio tekintete mintha arra biztatott volna, 

hogy mégiscsak higgyem el.

Felvontam a szemöldököm (Lupin barátom olykor 

megkért, hogy tegyek így, mert ellenállhatatlannak ta-

lálta), és miután a kocsi simább útra ért, végül feltet-

tem a kérdést:

– Csak nem azt akarja mondani, hogy valamennyi-

en visszatérünk Párizsba?

Nelson úr arcán még ragyogóbb mosoly jelent  

meg.

– Maga mondta, Irene kisasszony. De azt hiszem, 

pontosan ez a terve Leopold úrnak.

Temetésre készültem, mégsem tudtam megállni, 

hogy el ne mosolyodjak.

„Párizs!” – gondoltam az ablakon kibámulva.
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Amikor kiszálltunk a kocsiból, kissé elszégyelltem 

magam, amiért ilyen boldogság töltött el. Ismertem és 

nagyra tartottam d’Aurevilly urat, és amikor pár napja 

értesültem a haláláról, ôszinte sajnálattal fogadtam a 

hírt. Ám megint csak tudomásul kellett vennem, hogy 

a szívnek nem lehet parancsolni. Hiába találtam ma-

gam egy gyászruhás emberekkel teli templomban, a 

szomorúság csak nem akart visszatérni a lelkembe. De 

mivel nem kívántam tiszteletlennek mutatkozni egy 

olyan ember iránt, akit sokra becsültem, finom, fekete 

csipkefátyol mögé rejtettem a jókedvemet. Fiatal lány 

voltam csupán a gyászolók tömegében, mégis – talán 

mert egy olyan tekintélyt parancsoló, sötét bôrû fér-

fiú kísért el, mint Nelson úr – az volt a benyomásom, 

hogy mindenki engem bámul. A csipkefátyol azon-

ban megvédett a tolakodó tekintetektôl. Életemben 

elôször találtam hasznosnak a milliónyi kellék egyikét, 

amelyekkel a tökéletes úrinô mindig jól tud bánni. Így 

lépkedtem Nelson úrba karolva a katedrális méltóság-

teljes kapuja felé.

Megbámultam a hegyes, magas tornyokat, a kirá-

lyok és szentek szobrait, amelyeket a forradalom ide-

jén elcsúfítottak, aztán beléptem a zsúfolt templomba, 

ahol két emberfolyam hömpölygött. A jelenlévôk több-
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ségét a szegények és koldusok tették ki, sok ezer elfe-

ledett ember. D’Aurevilly úr nekik szentelte az életét. 

Nemcsak nemesi származású, de nemes lelkû ember is 

volt: minden jövedelmét egy jótékonysági intézményre 

áldozta, egy menhelyre, ahová bárkit felvettek, aki sor-

ba állt a kapu elôtt, nem kellett igazolnia magát, még 

a nevét sem kellett megmondania. Itt minden koldus 

számíthatott egy tál meleg levesre és egy ágyra, ahol 

éjszaka lehajthatta a fejét. A poroszok elleni háború 

idején a menhely megtelt sebesültekkel és mindenféle 

szenvedôkkel. A vereséget követô zavaros idôszakban 

pedig nélkülözhetetlenné vált mindazok számára, akik 

másképp nem tudták volna túlélni a megpróbáltatáso-

kat. És most, hogy d’Aurevilly úr elhunyt (anyám el-

mondta, hogy jó ideje súlyos betegségben szenvedett), 

mindenki, aki legalább egyszer megevett egy tál ételt 

vagy eltöltött egy éjszakát a menhely falai között, eljött 

a Notre-Dame-ba, hogy búcsút vegyen az alapítótól.

„Ezeknek az embereknek – gondoltam, miközben 

lassan sodródtam elôre a tömegben – nincs más fizetô-

eszközük, mint a hála.” 

Ott zsibongtak mind körülöttem: koldusok és gyil-

kosok, tolvajok és ágrólszakadtak, katonaszökevények 

és tisztek. De másféle származású és megjelenésû 
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férfiak és nôk is jelen voltak. Ôket kevéssel a temp-

lom közepén túl üres tér választotta el a nyomorgók 

seregétôl. Miközben átvágtam ezen az üres részen, 

magam mögött hagyva a szegényeket, és közeledve a 

nemesek és polgárok által elfoglalt, rendezettebb és 

csöndesebb padsorokhoz, görcsbe rándult a gyom-

rom, és megszorítottam Nelson úr karját, hogy lassít-

son. De bármilyen lassan lépkedtünk is, végül elértük 

az üres térség végét. Én az elsô sorokban ülô emberek 

közé tartoztam. Igaz, úgy éreztem magam a társasá-

gukban, mint a partra vetett hal, de mégiscsak ott volt 

a helyem.

Az igazi anyámat kerestem az elsô sor fekete ruhás 

hölgyei között, és amikor felismertem, nagyot dobbant 

a szívem. Ô is felém fordult, rám nézett, és biccentett, 

de nem szólt.

Elkezdôdött a gyászmise.

Nem sok mindenre emlékszem abból a napból, 

csupán a csípôs tömjénillatra, amely áldásként lebe-

gett fölöttünk, és elnyomta a fenséges székesegyhá-

zat megtöltô, sok mindenben hasonló, ám mégis oly 

különbözô emberek összevegyülô szagát.


