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Párizs, 2002. Julia Jarmond amerikai újságírónőnek cikket kell írnia az 1942-es 
nagy párizsi razzia évfordulója alkalmából. Ezzel kapcsolatos kutatásai során  
lassan feltárulnak előtte azoknak a szörnyű júliusi napoknak az eseményei,  
amikor sok ezer zsidót, köztük több mint négyezer gyermeket hurcoltak el, 

és zártak be napokra, rettenetes körülmények között a Téli Kerékpárstadionba,  
hogy onnan vigyék őket tovább a lágerekbe. Döbbenten tapasztalja,  

hogy még hatvan év elmúltával is milyen mély hallgatás övezi ezt a témát  
a franciák körében. És rájön, hogy a férje családja is súlyos titkot takargat… 

Párizs, 1942. július 16. Kora hajnalban francia rendőrök dörömbölnek  
egy Marais-negyedbeli lakás ajtaján. A kis Michel rémülten bújik el kuckójában,  

a faliszekrényben. Tízéves nővérkéje, Sarah, úgy hiszi, ott biztonságban lesz,  
amíg délután vissza nem jön érte. Rázárja öccsére az ajtót és magával viszi a kulcsot.  

Nem tudja, hogy ahová ő megy, onnan nincs visszatérés… 

Egy felkavaró regény a múlt és a jelen összekapcsolódásáról.

Emlékezz! Soha ne felejtsd el!

Felnőtteknek ajánljuk

Mélyedj el! Kapcsolj ki! Légy jelen!
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Istenem! Mit tesz velem ez az ország!
Mivel eltaszít, tekintsünk rá hidegen,

nézzük, hogyan veszíti el becsületét és életét.

Irène Némirovsky: Suite française, 1942.

Tigris! Tigris! éjszakánk 
Erdejében sárga láng, 

Mely örök kéz szabta rád 
Rettentő szimetriád?1

William Blake: A tapasztalás dalai  

1 Szabó Lőrinc fordítása.
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Elo"szo'

Ennek a regénynek a szereplői teljes egészében a képzelet szülöt- 
 tei, néhány benne leírt esemény azonban nem az. Valóságo-

sak az 1942 nyarán, Franciaország német megszállása idején tör-
téntek, így az 1942. július 16-ai nagy párizsi razzia is. 

Ez a könyv nem történészi tényfeltáró munka, és nem is kíván az 
lenni. Történetemmel azoknak a gyermekeknek szeretnék emléket 
állítani, akiket a Vélodrome d’Hiverbe, azaz a Téli Kerékpárstadi-
onba hurcoltak, és soha többé nem tértek vissza.

Valamint tisztelgés azok előtt, akik túlélték és elmesélték a bor-
zalmakat. 

Tatiana de Rosnay
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Pá r i z s ,  1942 .  j ú l i u s

A kislány hallotta meg elsőnek, hogy valaki megdöngeti az aj- 
 tót. Az ő szobája esett a legközelebb a lakás bejáratához. Álom-

tól ködös fejjel először arra gondolt, az apja jött fel a rejtekhelyéről, a 
pincéből. Bizonyára lenn felejtette a kulcsát, és miután senki nem hal-
lotta meg, amikor diszkréten kopogott, türelmetlenkedni kezdett. De 
hamarosan más hangok is hallatszottak az éjszaka csöndjében: erőtel-
jes, durva emberi hangok. Nem, ez nem az apja. „Rendőrség! Azonnal 
kinyitni!” A dörömbölés újrakezdődött, ezúttal még erőszakosabban. 
Szinte a csontja velejéig hatolt. Az öccse, aki a mellette lévő ágyon 
aludt, mocorogni kezdett. „Rendőrség! Nyissák ki! Nyissák ki!” Hány 
óra lehet? Kikukucskált a függönyök között. Odakinn még sötét volt.

Félt. Eszébe jutottak a késő éjszakai fojtott hangú beszélgetések. A szü-
lei azt hitték, hogy már alszik, de ő mindent hallott. A nappali aj-
tajához osont, és egy keskeny résen át leskelődött. Hallotta apja ideges 
hangját. Látta anyja nyugtalan arcát. Az anyanyelvükön beszélgettek, 
amit a kislány értett, jóllehet ő maga nem beszélte folyékonyan. Az apja 
azt suttogta, nehéz idők következnek. Hogy bátornak és nagyon óva-
tosnak kell lenniük. Különös, ismeretlen szavakat használt: „láger”, 
„razzia”, „letartóztatás”, és a kislány azon töprengett, mit jelenthetnek.  
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Az apja – még mindig suttogva – azt is hozzátette, hogy csak a férfiak 
vannak veszélyben, hogy a nőknek és a gyerekeknek nincs mitől tarta-
niuk, és hogy ezért ő minden este el fog bújni a pincében.

Másnap reggel elmagyarázta a lányának, hogy a biztonság kedvéért 
ő egy ideig a pincében alszik majd. Addig, amíg a dolgok nem „rende-
ződnek”. Miféle dolgok? – tűnődött a kislány. És mit jelent pontosan 
az, hogy „rendeződnek”? És mikor fognak rendeződni? Szerette volna 
megkérdezni, mit jelentenek azok a furcsa szavak, hogy „láger” meg 
„razzia”. De akkor be kellett volna vallania, hogy az ajtó mögül több-
ször is kihallgatta őket. Ezért inkább nem kérdezett semmit.

– Nyissák ki! Rendőrség!
A rendőrök megtalálták volna a papát a pincében? Azért jöttek, 

hogy elvigyék arra a helyre, amiről éjjelente suttogva beszéltek egymás 
közt, abba a „lágerbe”, valahová a városon kívülre? 

A kislány puha léptekkel az anyja szobájához sietett, a folyosó túlsó 
végébe. Amint megérezte a vállán a lánya kezét, az asszony azonnal 
felriadt.

– A rendőrség van itt, mama – suttogta a kislány –, verik az ajtót.
Az anya kidugta a lábát a takaró alól, és félresöpörte a szemébe lógó 

haját. A kislány fáradtnak és öregnek látta, pedig csak harmincéves 
volt. 

– A papáért jöttek? – kapaszkodott nyöszörögve a karjába. – Miat-
ta vannak itt?

Az anyja nem felelt. A lépcsőház felől újra hallatszottak a durva 
hangok. Az asszony gyorsan magára kapta a pongyoláját, majd kézen 
fogta a lányát, és elindult az ajtó felé. A tenyere meleg volt és nyirkos. 
Akár egy gyereké, gondolta a kislány.

– Igen? – kérdezte félénken az anya, de még nem húzta el a reteszt.
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Egy férfihang a nevét kiáltotta.
– Igen, uram, én vagyok – felelte. Hirtelen visszatért az akcentusa, 

erősen, szinte fülsértőn.
– Azonnal nyissa ki! Rendőrség.
Az anya a torkához kapott. A kislány észrevette mennyire sápadt. 

Elcsigázottnak tűnt, dermedtnek, mint aki moccanni is képtelen. A 
kislány még sosem látta így félni az anyját. Érezte, hogy a szorongástól 
kiszárad a szája.

A férfiak újra dörömbölni kezdtek. Az anya reszkető, suta kézzel 
kinyitotta az ajtót. A kislány megborzongott, várta, hogy előbukkan-
janak a szürkészöld egyenruhák.

A küszöbön két férfi állt. Egy rendőr, a szokásos térd alá érő ten-
gerészkék köpenyben és magas, széles tányérsapkában, meg egy világos 
ballonkabátot viselő férfi, aki egy listát tartott a kezében. Újra az 
anya nevét mondta. Utána az apáét. Tökéletes franciasággal beszélt. 
Akkor nincs mitől félnünk, gondolta a kislány. Ha ezek franciák és 
nem németek, nem vagyunk veszélyben. A franciák nem fognak bán-
tani minket.

Az anyja magához vonta. A kislány hallotta a szívdobogását a pon-
gyolán keresztül. Szerette volna eltaszítani, azt szerette volna, ha az 
anyja egyenes derékkal áll ezek előtt a férfiak előtt, ha magabiztosan 
néz a szemükbe, ahelyett, hogy összegörnyed, ahelyett, hogy úgy dübö-
rög a szíve a mellkasában, mint egy riadt állaté. Azt szerette volna, 
ha az anyja bátor.

– A férjem… nincs itthon – hebegte az asszony. – Nem tudom, hol 
van. Nem tudom.

A ballonkabátos férfi odébb lökte, hogy beléphessen a lakásba. 
– Igyekezzék, asszonyom! Tíz perce van rá, hogy összeszedjen né-

hány holmit, két-három napra elegendőt.
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Az anya nem mozdult. Értetlenül meredt a rendőrre. Az még min-
dig a küszöbön állt, hátával eltorlaszolva az ajtónyílást. Közönyösnek, 
unottnak tűnt. Az anya a tengerészkék ruhaujjra tette a kezét.

– Uram, kérem szépen… – kezdte.
A rendőr elfordult, és kemény, közömbös pillantással lesöpörte ma-

gáról az asszony kezét. 
– Nem hallotta? Velünk jön. A lányával együtt. Tegye, amit mond-

tunk!
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Pá r i z s ,  20 0 2 .  má j u s

Bertrand késett – szokás szerint. Megpróbáltam nem tö- 
 rődni vele, de sikertelenül. Zoé a falnak vetette a hátát, szem-

látomást unatkozott. Annyira hasonlított az apjára, hogy sokszor 
mosolyognom kellett rajta. De ma nem. Felnéztem az öreg bérház-
ra. Mamé, Bertrand nagyanyja lakott itt korábban. És most mi 
fogunk ideköltözni. Otthagyjuk a forgalomtól zajos Montparnasse 
körutat, a közeli kórházak felé szirénázó mentőautókkal, a kávé-
zókkal, az éttermekkel, ezért a Szajna jobb partján lévő szűk és 
nyugodt kis utcáért.

A Marais nem az a negyed volt, amit bensőségesen ismertem, 
ugyanakkor csodáltam régies, hervatag szépségét. Hogy örültem-e 
ennek a költözésnek? Nem voltam biztos benne. Bertrand nem iga-
zán kérte ki a véleményemet. Valójában alig beszélgettünk róla. 
Szokásához híven egyedül intézkedett. Nélkülem.

– Megjött! – szólalt meg Zoé. – Mindössze fél órát késett.
Néztük, ahogy hanyag, érzéki járásával közeledik felénk. Kar-

csún, barnán, vonzón. A francia férfi archetípusa. Telefonált, mint 
mindig. Néhány lépéssel mögötte baktatott a társa. Egy vöröses 
arcú, szakállas férfi. Az irodájuk az Arcade utcában volt, közvet-
lenül a Madeleine-templom mögött. Bertrand jóval a házasságunk 
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előtt egy építészirodában kezdett dolgozni, de öt éve Antoine-nal 
saját vállalkozásba fogtak. 

Bertrand odaintett nekünk, aztán ujjával a telefon felé bökött, 
bosszúsan összevonva a szemöldökét. 

– Mintha nem tehetné le! – gúnyolódott Zoé. – Na, persze!
Zoé még csak tizenegy éves volt, de olykor az embernek az volt a 

benyomása, mintha már kamasz lenne. Először is, mert valamennyi 
osztálytársnőjénél egy fejjel magasabb volt – „arányos lábmérettel”, 
mondogatta zsörtölődve –, és azért is, mert olyan tisztán látta a 
dolgokat, hogy olykor leesett tőle az állam. Volt valami felnőttesen 
ünnepélyes mogyorószín pillantásában, abban, ahogy megfontol-
tan felszegte az állát. Mindig ilyen volt, már egészen kicsi korától 
kezdve. Nyugodt, érett, a korához képest kissé túlságosan is az.

Antoine odajött hozzánk, hogy üdvözöljön bennünket, míg Bert- 
rand tovább telefonált, elég hangosan ahhoz, hogy az egész utca 
hallhassa; közben gesztikulált, egyre többet grimaszolt, s rendsze-
resen felénk fordult, hogy meggyőződjék róla, az ajkán csüggünk 
mindannyian. 

– Az egyik építésszel van egy kis gond – magyarázta Antoine, a 
szája szegletében bujkáló mosollyal.

– Egy versenytárssal? – érdeklődött Zoé.
– Igen, egy versenytárssal – felelte Antoine.
Zoé felsóhajtott. 
– Akkor itt rostokolhatunk estig!
Eszembe jutott valami.
– Antoine, nincs nálad véletlenül Tézac asszony lakásának a kul-

csa? 
– De igen, Julia, van nálam egy kulcs – mondta széles mosollyal. 

Antoine mindig angolul válaszolt, valahányszor franciául szóltam 
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hozzá. Gondolom, udvariasságból tette, valójában azonban irritált 
vele, ugyanis mindig az a kényelmetlen érzésem támadt tőle, hogy 
az itt töltött évek ellenére semmit nem javult a franciaságom.

Antoine diadalmasan meglóbálta a kulcsot. Úgy döntöttünk, 
mindhárman felmegyünk. Zoé fürgén beütötte a kódot. A növé-
nyekkel benőtt hűvös udvaron át a lifthez sétáltunk.

– Utálom ezt a liftet – dohogott Zoé. – Apának ki kellene cse-
rélnie.

– Bogaram, apád a dédmama lakását hozatja rendbe, nem az 
egész házat – csitítottam.

– Pedig ráférne – válaszolta.
Míg a liftre vártunk, a táskámban felcsendült a Csillagok há-

borúja zenéje. Ránéztem a mobilom kijelzőjén megjelenő számra. 
Joshua volt, a főnököm. 

Felvettem.
– Tessék. 
Joshua rövid volt és lényegre törő. Mint mindig.
– Háromkor szükségem van rád. Zárjuk a júliusi számot!
– Gee whiz! 2  – mondtam kissé pimaszul. A vonal végén rövid 

kuncogás hallatszott, mielőtt letette volna. Joshua mindig is imád-
ta, ahogy azt mondtam, gee whiz. Talán az ifjúságára emlékeztette. 
Antoine-t pedig láthatóan szórakoztatták régimódi amerikaniz-
musaim. Elképzeltem, amint francia akcentusával ismételgetni 
próbálja őket.

Ilyen liftet csak Párizsban találni: parányi fülke, kovácsoltvas 
ráccsal meg egy kétszárnyú ajtóval, ami elkerülhetetlenül az em-
ber képébe csapódik. Beszorulva Zoé és Antoine közé, aki bőven 

2 Meglepetést, lelkesedést stb. kifejező indulatszó. Kb. „Ejha!”
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locsolt magára a Vétiverjéből, lopva a tükörbe sandítottam, ahogy 
emelkedtünk fölfelé. Éppoly roskatagnak tűntem, mint a csikorgó 
öreg lift. Mi lett a fiatal és üde bostoni szépségből? A nő, aki a tü-
körből visszanézett rám, a vörös zónába ért, a negyvenöt és ötven 
év közé eső senki földjére, a megereszkedett bőr, a mély ráncok és 
a kíméletlenül közelgő klimax övezetébe.

– Én is utálom ezt a liftet – jelentettem ki komoran.
Zoé elvigyorodott, és az arcomba csípett.
– Anya, ebben a tükörben még Gwyneth Paltrow is zombinak 

tűnne!
Nem bírtam megállni, hogy el ne mosolyodjam. Ez egy tipiku-

san zoés megjegyzés volt. 
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Az anya sírni kezdett, előbb csendesen, majd egyre hangosab- 
 ban. A kislány megrökönyödve nézett rá. Tíz évet megélt már, 

de még soha nem látta sírni az anyját. Döbbenten bámulta a sápadt, 
nyúzott arcon végigcsorgó könnyeket. Szerette volna azt mondani 
neki, hagyja abba, elviselhetetlennek érezte, hogy az anyját szipogni 
látja az idegen férfiak előtt. De azok ügyet sem vetettek a könnyekre. 
Siessen már, nógatták. Nincs idő piszmogni. 

A gyerekszobában a kisöccse még mindig aludt. 
– De hát hová visznek minket? – siránkozott az anya. – A lányom 

francia, Párizsban született, miért kell neki is jönnie? Hová visznek 
minket? 

A két férfi nem válaszolt. Hatalmasan és fenyegetően magasodtak 
fölé. Az anya szemében rettegés tükröződött. Bement a hálószobába, 
és leroskadt az ágyra. Néhány pillanat múlva azonban felállt, és a 
lányához fordult: 

– Ébreszd fel az öcsédet! Öltözzetek fel! Szedj össze magatoknak pár 
ruhát. Igyekezz, indulj már! 

Az öccse a rémülettől szólni sem bírt, amikor az ajtón át kilesve 
megpillantotta a két férfit. Nézte az anyját, ahogy ziláltan, zokogva 
próbál összecsomagolni. Összeszedte négyesztendős kis testének minden 
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erejét, és nem volt hajlandó megmozdulni. Nővérkéje cirógatva pró-
bálta jobb belátásra bírni. Mindhiába. Lecövekelve állt, mellkasán 
keresztbe font karral.

A kislány kibújt a hálóingéből, és egy szoknyát meg egy pamutblúzt 
kapott magára. Felvette a cipőjét is. Az öccse csak nézte, nem mozdult. 
Hallani lehetett, hogy az anyjuk a szobájában sír. 

– Elbújok a rejtekhelyünkön – dünnyögte a kisfiú.
– Nem! Velünk jössz, muszáj! – parancsolt rá a nővére.
Megragadta az öccsét, de az kibújt a szorításából, és becsusszant 

a falba süllyesztett hosszú, mély szekrénybe. Oda, ahol bújócskázni 
szoktak. Mindig ide rejtőztek, ide zárkóztak be. Ez volt az ő saját kis 
kuckójuk. A papa és a mama ismerték ugyan a rejtekhelyet, de úgy 
tettek, mintha nem tudnának róla. Csengő hangon szólongatták őket. 
„De hát hová lettek ezek a gyerekek? Furcsa, egy perce még itt voltak!” 
És ők az öccsével elégedetten kuncogtak.  

A faliszekrényben egy zseblámpát is tartottak, meg párnákat, já-
tékokat, könyveket, sőt még egy kancsót is, amit a mama mindennap 
friss vízzel töltött tele. A kisfiú még nem tudott olvasni, így a nővére 
olvasott fel neki. A kis ördögfióka volt a kedvence. Imádta, ahogy 
az árva kis Charles borsot tört rettenetes nénje, Mac’Miche orra alá, 
hogy megbosszulja a kegyetlenkedéseit. Újra és újra hallani akarta a 
történetet. 

A kislány látta öccse arcocskáját a szekrény félhomályában. A kisfiú 
magához szorította kedvenc plüssmackóját, látszott, hogy már nem fél. 
Végtére is, itt talán biztonságban lesz. Van vize meg zseblámpája. Né-
zegetheti a képeket Ségur grófné könyvében, köztük azt, amit a legjob-
ban szeret, ami Charles csodás bosszúját ábrázolja. Talán jobb is, ha 
egyelőre itt hagyja. A férfiak itt soha nem találnak rá. Majd később a 
nap folyamán kiereszti, amikor megengedik nekik, hogy hazatérjenek.  
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És a papa, aki még mindig lenn van a pincében, tudni fogja, hol rej-
tőzik a kisfia, ha esetleg feljön. 

– Nem félsz ott benn? – kérdezte halkan. A férfiak már szólongat-
ták.

– Nem – felelte a kisfiú. – Nem félek. Zárd rám az ajtót! Nem 
fognak elkapni.

A kislány rácsukta az ajtót a sápadt kis arcra. Elfordította a kul-
csot, aztán zsebre tette. A zárat egy elmozdítható álvillanykapcsoló 
takarta. A falon képtelenség volt felfedezni a szekrény körvonalait. 
Igen, itt védett helyen lesz. Ebben biztos volt.

Tenyerét a szekrényajtóra tapasztva még egyszer elsuttogta az öccse 
nevét. 

– Később visszajövök érted. Megígérem!
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Beléptünk a lakásba és a villanykapcsoló után tapogattunk.  
 Nem működött. Antoine kinyitotta az egyik ablaktáblát.  

A napfény beáradt a lakásba. A szobák csupaszok voltak és porosak. 
Így, bútorok nélkül, a szalon óriásinak hatott. Az aranyló sugarak 
ferdén hatoltak át a magas ablakok mocskos üvegén, fénycsíkokat 
vetítve a barna padlódeszkákra. 

Elnéztem a helyiségeket, az üres polcokat, a sötétebb négyszög-
letű foltokat a falon ott, ahol hajdan gyönyörű festmények lógtak, 
a márványkandallót, melyben emlékszem, milyen barátságosan 
lobogott télen a tűz, Mamé annál melengette finom, fehér kezét. 

Odaléptem az egyik ablakhoz, és lenéztem a békés, zöld udvar-
ra. Örültem, hogy Mamé nem látta üresen a lakását. Felzaklatta 
volna. Engem is felzaklatott.

– Még mindig érződik Mamé illata – mondta Zoé. – Shalimar. 
– Meg annak a szörnyű Minette-nek a szaga – tettem hozzá, az 

orromat befogva. Minette Mamé utolsó házi kedvence volt. Egy 
inkontinens nőstény sziámi. 

Antoine értetlenül nézett rám.
– The cat – magyaráztam neki. Angolul. Persze tudtam, hogy 

franciául „chatte”-nak mondják a nősténymacskát, de a szó másik 
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jelentését is ismertem3. És pont az hiányzott volna, hogy Antoine 
valami sikamlós kétértelműségen kacarásszon nekem. 

Antoine szakértő szemmel mérte fel a terepet.
– A villany már nem felel meg a szabványnak – jegyezte meg a 

régi porcelánbiztosítékokra mutatva. – A fűtés ugyancsak muzeális 
korú. 

A hatalmas radiátorok kosztól feketéllettek, és pikkelyesebbek 
voltak a kígyó bőrénél. 

– És a konyhát meg a fürdőszobát még nem is láttad – mondtam. 
– A fürdőkádnak oroszlánlábai vannak – közölte Zoé. – Hiá-

nyozni fog nekem, ha elviszik. 
Antoine apró koppantásokkal a falat vizsgálgatta.  
– Gondolom, Bertrand-nal mindent fel akartok újítani – nézett 

rám kérdőn.
Vállat vontam. 
– Nem tudom pontosan, mit akar. Ő találta ki, hogy költözzünk 

ide. Én nem voltam túlságosan oda az ötletért. Én valami… prak-
tikusabbat akartam. Valami újat.

Antoine elmosolyodott.
– Itt is minden új lesz, ha elkészülünk.
– Lehet. De attól még ez nekem mindig Mamé lakása marad.
Ahol mindenen Mamé jelenléte érződött, pedig már kilenc hó-

napja, hogy beköltözött a nyugdíjasotthonba. A férjem nagyanyja 
hosszú évekig élt ebben a lakásban. Emlékszem az első találko-
zásunkra, tizenhat évvel ezelőtt. Lenyűgöztek a régi festmények, 
a márványkandalló, rajta az ezüstkeretben trónoló családi fotók, 
az elegáns, nemesen egyszerű bútorok, a könyvszekrény polcain 

3 A szlengben női nemi szervet jelent. (A fordító megjegyzése.)
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sorakozó rengeteg könyv, a vörös bársonnyal letakart hangverseny-
zongora. A fényes szalon egy békés kis belső udvarra nyílt, mely-
nek szemközti falát sűrűn benőtte a repkény. Ebben a helyiségben 
találkoztam vele először, itt nyújtottam neki sután kezet. Akkor 
még nem voltam hozzászokva ahhoz, amit a nővérem a „franciák 
csókolózási mániájának” hív. 

Egy párizsi nővel nem szokás kezet fogni, még ha az ember elő-
ször találkozik is vele. Kétfelől arcon kell csókolni.

De akkoriban még nem tudtam ezt.
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A ballonk abátos férfi még egyszer r ánézett a listájár a. 
– Várjon csak! – fordult a kollégájához. – Hiányzik egy gye-

rek. Egy fiú.
És kimondta az öccse nevét.
A kislánynak egy pillanatra elállt a szívverése. Az anyja rápillan-

tott. A lányka lopva az ajkához emelte az ujját. A két férfi nem vette 
észre a mozdulatot. 

– Hol van a fiú? – kérdezte a ballonkabátos.
A kislány kezét tördelve előrelépett. 
– Nincs itthon az öcsém, uram – mondta tökéletes franciasággal, 

egy született francia franciaságával. – A hónap elején elutazott a ba-
rátaival vidékre.

A ballonkabátos elgondolkozva nézett a kislányra. Aztán állával a 
rendőr felé bökött:

– Kutassa át a lakást! Gyorsan! Lehet, hogy az apa is itt rejtőzik.
A rendőr egymás után átvizsgálta a helyiségeket, gondosan kinyi-

togatott minden ajtót, bekukucskált az ágyak alá és a szekrényekbe. 
Míg a kollégája zajosan jött-ment a lakásban, a ballonkabátos fel-

alá járkálva várta, hogy végezzen. Amikor hátat fordított, a kislány 
gyorsan megmutatta a kulcsot az anyjának. Apa majd feljön érte, apa 

B



•   24   •

később feljön, suttogta. Az anya bólintott. Mintha azt mondta volna, 
rendben, értem már, hol van az öcséd. De aztán összevonta a szem-
öldökét, és néma gesztusokkal kérdezte, hol hagyod majd a kulcsot, és 
apa honnan fogja tudni, hogy ott van? A ballonkabátos hirtelen meg-
fordult és rájuk nézett. Az anya megmerevedett. A kislány reszketett 
félelmében.

A férfi egy darabig fürkészte őket, majd durván becsukta az abla-
kot.

– Kérem, uram, nagyon meleg van benn – szólalt meg az anya.
A férfi elvigyorodott. A kislány arra gondolt, sosem látott még ilyen 

rút mosolyt.
– Márpedig az ablak csukva marad, asszonyom – közölte. – Ma 

reggel, kicsivel korábban, egy anya kihajította a gyerekét az ablakon, 
aztán maga is utánaugrott. Nem szeretnénk, ha ez megismétlődne. 

Az asszony a rettenettől dermedten egy szót sem szólt. A kislány 
gyűlölettel nézett a férfira. Gyűlölte testének minden egyes négyzetcen-
timéterét. Utálta pirospozsgás arcát, nedves száját, hideg, érzéketlen 
szemét. Utálta, ahogy ott állt, szétvetett lábakkal, a feje búbjára tolt 
filckalappal, kövér ujjait a háta mögött összekulcsolva.

Teljes erejéből gyűlölte, ahogy még soha senkit nem gyűlölt életében, 
jobban gyűlölte még annál a szörnyű iskolatársánál, annál a Daniel-
nél is, aki szörnyű dolgokat sugdosott a fülébe, kegyetlen dolgokat az 
apja és az anyja akcentusáról.

Fülelt, merre keresgél a rendőr a lakásban. Nem fogja megtalálni 
az öccsét. A faliszekrény ahhoz túl ravaszul van elrejtve. A kisfiú biz-
tonságban van. Soha nem fogják megtalálni. Soha!

A rendőr visszajött. Vállat vont és megrázta a fejét:
– Sehol senki.
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A ballonkabátos az ajtó felé taszította az anyát. A lakáskulcsot kér-
te. Az asszony csendesen odanyújtotta neki. Libasorban mentek lefelé a 
lépcsőn, lassan, mert az anya nehezen cipelte a táskákat és a csomagokat.  
A kislány fejében egymást kergették a gondolatok: hogyan adhatná oda 
a kulcsot az apjának? Hol hagyhatná? A házmester néninél? De vajon 
ébren van-e ilyen korán? 

Furcsamód a házmesterné már fenn volt, és a fülkéje ajtaja mögött 
várakozott. A kislány észrevette, hogy különös kifejezés ül az arcán, 
valamiféle kárörvendő ujjongás. Mit jelenthet ez? Miért nem néz sem 
rá, sem az anyjára, csak a két férfira, mintha csak kerülni akarná a te-
kintetüket, mintha sosem látta volna még őket? Pedig az anyja mindig 
kedves volt vele, időnként foglalkozott a kisbabájával, a kis Suzanne-
nal, aki gyakran sírt, mert hasfájós volt. Igen, az anyja nagyon türel-
mesen bánt a kicsivel, az anyanyelvén dalolt neki, fáradhatatlanul, a 
csöppség szerette hallgatni, és szép nyugodtan elaludt.

– Nem tudja, hol van az apa és a fiú? – nyújtotta oda az asszony-
nak a lakáskulcsokat a rendőr.

A házmesternő vállat vont. Még mindig nem nézett az anyára és 
a kislányra. A kulcsokat zsebre vágta, a kislány számára visszataszító 
mohósággal. 

– Nem – felelte a rendőrnek. – A férfit nemigen láttam az utóbbi 
időben. Lehet, hogy bujkál valahol. A gyerekkel együtt. Meg kellene 
nézniük a pincékben vagy cselédszobákban, a legfölső emeleten. Föl-
kísérhetem magukat.

A házmesterfülkében nyöszörögni kezdett a csecsemő. Az asszony a 
válla fölött hátrapillantott.

– Nincs rá időnk – mondta a ballonkabátos. – Mennünk kell. 
Majd később visszajövünk, ha kell. 
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A házmesternő bement a kisbabájáért, és a mellkasára szorítva tért 
vissza. Azt mondta, még más családokról is tud a szomszédos házak-
ban. Undorodva mondta ki a nevüket, mintha csak valami trágár szó 
lenne, gondolta a kislány, olyan csúnya szó, amit nem illik kimondani. 
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Bertrand végre zsebre vágta a telefonját, és kegyeskedett  
 rám figyelni. Felém villantotta ellenállhatatlan mosolyát. 

Miért van nekem ilyen kétségbeejtően vonzó férjem, tettem fel 
magamnak sokadszor is a kérdést. Amikor először találkoztunk 
jó néhány évvel ezelőtt a francia Alpokban, Courchevelben, még 
cingár, fiús alakja volt. Most, negyvenhét éves korára, impozán-
sabb, erőteljesebb lett, csak úgy áradt belőle a franciás, markáns 
férfiasság. Olyan volt, mint a jó bor: ahogy ért, csak még zamato-
sabb, még élettelibb lett, míg az én ifjúságom – erről meg voltam 
győződve – elveszett valahol a Charles River és a Szajna között. 
A negyvenes éveim nekem nem hoztak semmi jót. Ha az őszü-
lő haj és a ráncok csak még jobban kiemelni látszottak Bertrand 
szépségét, az enyémet viszont csökkentették, efelől nem volt két- 
ségem. 

– Nos? – kérdezte, miközben lazán és birtoklón a fenekemre 
tette a kezét, a legkevésbé sem törődve a kollégája és a lánya tekin-
tetével. – Hát nem fantasztikus? 

– De az – vágta rá Zoé. – Antoine épp az előbb említette ne-
künk, hogy mindent fel kell újítani. Ami nagy valószínűséggel azt 
jelenti, hogy egy éven belül nem tudunk költözni. 
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Bertrand felkacagott. Kifejező, valahol a hiéna röhögése és a 
szaxofon búgása közé eső kacagással. Ez volt a legfőbb probléma a 
férjemmel. Ez a részegítő vonzerő, amivel imádott visszaélni. Azon 
töprengtem, kitől örökölhette. A szüleitől, Colette-től és Édouard-
tól? Ők veszettül intelligensek, kifinomultak, de cseppet sem 
sármosak. Vagy a nővéreitől, Cécile-től és Laure-tól? Ők meg jól 
neveltek, ragyogóak, tökéletes modorúak, de csak akkor nevetnek, 
ha úgy érzik, elvárják tőlük. Akkor pedig csak Mamétól származ-
hat. A rebellis, harcos természetű Mamétól.

– Antoine egy megrögzött pesszimista – mondta Bertrand, még 
mindig nevetve. – Egykettőre be fogunk költözni. Kétségtelenül 
sok a tennivaló, de kiváló csapattal fogunk dolgozni.

Elindultunk utána a nyikorgó parkettájú, hosszú folyosón, az 
utcára néző hálószobák felé. 

– Ezt a falat ki kell venni – jelentette ki Bertrand. Antoine bó-
logatott. – Közelebb kell hozni a konyhát, különben Miss Jarmond 
nem találja majd elég practicalnek.

Angolul ejtette ki a szót, ujjaival idézőjelet rajzolva a levegőbe és 
kaján pillantást küldve felém. 

– Jó nagy lakás – jegyezte meg Antoine. – Igazán tágas.
– Igen, ma már az – mondta Bertrand. – De régen jóval ki-

sebb és szerényebb volt. Nehéz időszak volt az a nagyszüleimnek. 
A nagyapámnak csak a hatvanas évektől kezdett jobban menni, 
akkor vette meg a szomszédos lakást és nyitotta össze a kettőt. 

– Szóval, amikor a nagyapa gyerek volt, ebben a kisebbik rész-
ben laktak? – érdeklődött Zoé. 

– Úgy van – felelte Bertrand. – Ami onnantól idáig tartott. Az ott  
a szülei hálószobája volt, ő pedig itt aludt. Sokkal kisebb volt az 
egész.
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Antoine szakértően kopogtatta a falat.
– Igen, tudom, mire gondolsz – mosolyodott el Bertrand. – Ösz-

sze akarod nyitni a két szobát, igaz? 
– Pontosan! – helyeselt Antoine. 
– Nem rossz ötlet. De még át kell gondolni. Nem lesz könnyű 

ugyanis ezzel a fallal, majd később megmutatom, miért. Tartófal, 
ráadásul tele van csövekkel és egyéb vackokkal. Nem olyan egysze-
rű, mint amilyennek látszik.

Az órámra pillantottam. Fél három.
– Mennem kell – közöltem. – Találkozónk van Joshuával. 
– Akkor mi lesz Zoéval? – kérdezte Bertrand.
Zoé az égnek emelte a szemét.
– Busszal is haza tudok menni.
– És a suli? 
Újabb szemforgatás.
– Papa! Szerda van, és szerda délután nincs tanítás. Nem em-

lékszel? 
Bertrand megvakarta a fejét.
– Az én időmben…
– …csütörtökön nem mentetek suliba – vágta rá Zoé, mint va-

lami ezerszer ismételt refrént.
– Ez a nevetséges francia oktatási rendszer! – sóhajtottam. – 

Szombat délelőtt meg van iskola!
Antoine egyetértett velem. Az ő fiai magániskolába jártak, ahol 

nem volt tanítás szombat délelőtt. Csakhogy Bertrand, a szülei-
vel egyetemben, rendíthetetlen híve volt az állami iskolának. Zoét 
egy két tanítási nyelvű iskolába szerettem volna beíratni, Párizsban 
több ilyen is van, a Tézac-klán azonban hallani sem akart róla. 
Zoé francia volt, Franciaországban született. Tehát francia iskolába 
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fog járni. Így aztán a Luxembourg-kert közelében lévő Montaigne 
Gimnáziumba írattuk. A Tézacok szemlátomást megfeledkeztek 
róla, hogy Zoénak amerikai anyja van. Szerencsére a lányunk töké-
letesen beszélt angolul. Én mindig is ezen a nyelven beszéltem vele, 
és a szüleimet is gyakran meglátogatta Bostonban. A nyári szüne-
teket többnyire Charla húgom családjánál töltötte, Long Islanden. 

Bertrand felém fordult. A szemében felvillant az a kis fény, ami 
mindig gyanakvással töltött el: jelenthetett valami vicceset, de va-
lami kegyetlent is – akár egyszerre mindkettőt. Abból ítélve, ahogy 
bőrmokaszinja tüzetes szemlélésébe fogott, Antoine is sejtette, mire 
számíthat.

– Ó, persze tudjuk, mit gondol Miss Jarmond az iskoláinkról, 
a kórházainkról, a végtelen sztrájkjainkról, a hosszú szabadsága-
inkról, a vízvezetékrendszerünkről, a postánkról, a televíziónkról, 
a politikánkról, a kutyaszaros járdáinkról – szavalta Bertrand, ki-
villantva tökéletes fogsorát. – Már százszor, de tényleg legalább 
százszor hallottuk a sirámait, nemde? Szeretem Amerikát, Ame-
rikában minden clean, Amerikában mindenki fölszedi a kutyája 
után a kakát!

– Papa, hagyd abba! Otrombán viselkedsz! – szólt rá Zoé, és 
megfogta a kezemet. 
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Az udvarról a kislány látta, hogy az egyik szomszéd pizsa- 
 mában kihajol az ablakán. Egy kedves bácsi volt, zenetanár.  

A kislány szerette hallgatni, amikor hegedült. Sokszor kifejezetten ne-
kik játszott, neki és az öccsének az udvar túlsó végéből. Régi francia 
dalokat, olyanokat, mint a Sur le pont d’Avignon, meg az A la claire 
fontaine, és a szülei hazájából való dallamokat is, melyektől azok 
mindig jókedvűen táncra perdültek, az anyja papucsa csak úgy siklott 
a parketta lécein, ahogy az apja forgatta, egyre csak forgatta, míg bele 
nem szédültek mindketten.

– Mit csinálnak maguk? Hová viszik őket? – kiabálta.
A hangja bezengte az udvart, elnyomva a csecsemősírást. A ballon-

kabátos nem felelt.
– De hát ezt nem tehetik! – kiabált tovább a szomszéd. – Ezek 

tisztességes emberek, jó emberek! Nem tehetik ezt velük! 
A kiabálásra sorra kinyíltak az ablakok, a függönyök mögött arcok 

tünedeztek fel.
De a kislány azt is észrevette, hogy senki sem mozdul, senki nem 

szól semmit. Csak bámultak lefelé.
Az anya megállt, képtelen volt továbbmenni, a háta rázkódott a 

zokogástól. A két férfi gorombán taszított rajta egyet. 
A szomszédok némán figyelték a jelenetet. Még a zenetanár is hallgatott. 
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Az anya hirtelen megfordult, és torkaszakadtából üvölteni kezdett. 
A férje nevét üvöltötte. Háromszor.

A két férfi a karjánál fogva elkapta és kíméletlenül megrázta. Az 
asszony kiejtette a kezéből a csomagokat. A kislány közbe akart avat-
kozni, de félrelökték. 

A kapualjban egy férfi jelent meg, egy sovány férfi, gyűrött ruhá-
ban, háromnapos borostával, fáradt, vörös szemekkel. Egyenes derék-
kal vágott át az udvaron.

Amikor egy vonalba ért a két férfival, megmondta a nevét. Az ak-
centusa éppoly erős volt, mint a feleségéé. 

– Engem is vigyenek el a családommal – mondta.
A kislány az apja tenyerébe csúsztatta a kezét. 
Arra gondolt, biztonságban van. Biztonságban az apjával és az 

anyjával. Ez az egész nem tarthat sokáig. Ezek francia rendőrök, nem 
németek. Senki nem fogja bántani őket.

Nemsokára visszajönnek a lakásba, és a mama finom reggelit készít 
majd nekik. És a kisöccse előbújik a rejtekhelyéről. És a papa vissza-
megy az utca végében lévő műhelybe, ahol művezető, s ahol öveket, 
táskákat és pénztárcákat készítenek. Minden úgy lesz, mint azelőtt. 
Nemsokára rendeződnek a dolgok.

Mostanra már megvirradt. A szűk kis utca néptelen volt. A kislány 
visszanézett a házukra, a néma arcokra az ablakokban, a házmester-
nőre, aki a kis Suzanne-t ringatta.

A zenetanár lassan felemelte a kezét, hogy búcsút intsen. A kislány 
rámosolygott és visszaintett. Minden rendben lesz. Vissza fog jönni, 
mindnyájan vissza fognak jönni. 

A hegedűs arcán azonban szomorúság tükröződött. Az arcán köny-
nyek csorogtak, néma könnyek, a tehetetlenség és a szégyen könnyei, 
amit a kislány nem értett.
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–Még hogy én otromba?! – kuncogott Bertrand, cinkos  
 pillantást vetve Antoine-ra. – Hiszen anyád szereti ezt! 

Ugye, szerelmem? Ugye, chérie? 
Elkezdett a saját tengelye körül forogni a szalonban, a West Side 

Story dallamát csettintgetve.
Ostobának és nevetségesnek éreztem magam Antoine előtt. 

Miért lel Bertrand folyton örömet abban, hogy úgy tüntessen fel 
mások előtt, mint egy előítéletekkel teli, a franciákat örökké kri-
tizáló amerikait? És én miért állok itt, mint szamár a hegyen, és 
hagyom ezt szó nélkül? Valóban volt idő, amikor szórakoztatott.  
A házasságunk elején egyenesen ez volt a kedvenc mókánk, a fran-
cia barátaink éppúgy majd megszakadtak a röhögéstől, mint az 
amerikaiak. Eleinte.

Most is mosolyogtam – szokás szerint. Bár kissé görcsösen.
– Meglátogattad mostanában Mamét? – kérdeztem.
Bertrand azóta már mással foglalkozott, méreteket vett.
– Hogy mondod? 
– Voltál Maménál? – ismételtem türelmesen. – Azt hiszem, na-

gyon örülne neked. És bizonyára szívesen beszélgetne egy kicsit a 
lakásról is.

B
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Bertrand a szemembe fúrta a tekintetét. Ezúttal a könyörgő pil-
lantását vette elő.

– Nincs rá időm, szerelmem. Menj el hozzá te!
– Bertrand, tudod jól, hogy én minden héten meglátogatom.
Felsóhajtott.
– Végtére is a te nagyanyád – tettem hozzá. 
– De imád téged, te amerikai nő – hízelgett mosolyogva. – És én 

is imádlak, baby.
Odalépett hozzám, és szájon csókolt.
Amerikai nő. „Szóval, maga az az amerikai nő” – mondta be-

vezetésképpen Mamé jó néhány évvel ezelőtt ugyanebben a he-
lyiségben, szürke, ábrándos tekintetével méregetve. Az amerikai 
nő. Ó, igen, mennyire amerikainak éreztem magam a lépcsőzete-
sen vágott frizurámmal, a tornacipőmmel, a széles mosolyommal 
a hetvenéves asszony előtt, aki egyenes tartásával, arisztokratikus 
arcélével, tökéletes kontyával és csúfondáros pillantásával maga 
volt a megtestesült francia nő. Mégis első látásra megkedveltem 
Mamét. Megszerettem meghökkentő, torokból jövő nevetését. Jó-
zan humorát.

Még ma is kénytelen vagyok bevallani, hogy jobban szeretem, 
mint Bertrand szüleit, akik mindig éreztetik velem, honnan jöt-
tem, jóllehet már huszonöt éve Párizsban élek, jóllehet a fiuk fele-
sége és az unokájuk édesanyja vagyok.

A lakásból kilépve ismét szembesültem a zavaró tükörképpel a 
liftben, és hirtelen rádöbbentem, túl sokáig tűrtem Bertrand szur-
kálódásait, amilyen fene jó természetem van.

Most azonban valami homályos oknál fogva először éreztem azt, 
hogy ennek az időnek vége. 
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A kislány a szüleihez bújva lépkedett. Már az utca végén  
 jártak, és a ballonkabátos egyre noszogatta őket, hogy igyekez-

zenek. A kislány azon töprengett, vajon hová mennek. És miért kell 
ennyire sietniük? Egy nagy garázsba terelték őket. Felismerte a helyet, 
nem volt messze a házuktól és az apja üzemétől.

Odabenn gépolajtól mocskos kék kezeslábasban férfiak motorokat 
szereltek. A munkások csendben felnéztek rájuk. Senki nem szólt egy 
szót sem. Aztán a kislány egy csoportot vett észre, embereket, akik 
a lábukhoz rakott táskákkal és kosarakkal álldogáltak. Feltűnt neki, 
hogy főként nők és gyerekek vannak közöttük. Némelyiket ismerte is. 
De nem mertek köszönni egymásnak. Egy idő után két rendőr jelent 
meg. Névsorolvasást tartottak. Az apja felemelte a kezét, amikor őt 
szólították.

A kislány körülnézett. Meglátta az egyik fiút az iskolából, Léont. 
Fáradtnak és riadtnak tűnt. A kislány rámosolygott. Szerette volna 
azt mondani neki, hogy minden rendben lesz, hogy hamarosan haza-
mennek, nem fog sokáig tartani, el fogják engedni őket. De Léon úgy 
nézett rá, mintha elment volna az esze. A kislány elpirult és lesütötte a 
szemét. Lehet, hogy téved. A szíve hevesen zakatolt. Lehet, hogy nem is  
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úgy lesz, ahogy gondolta. Hirtelen mérhetetlenül naivnak, ostobának 
és gyerekesnek érezte magát.

Az apja odahajolt hozzá. Borostás álla csiklandozta a kislány fülét. 
A nevén szólította. Megkérdezte tőle, hol van az öccse. A kislány meg-
mutatta neki a kulcsot. A kisfiú jó helyen van, a titkos szekrényükben, 
suttogta büszkén. Biztonságban van.

Az apja szeme furcsán kikerekedett. Érezte, hogy megszorítja a karját.
– De hát minden rendben lesz! – mondta a kislány. – A faliszek-

rény nagy, elég levegő van benne. És víz is van, meg zseblámpa. Nem 
lesz semmi baj, papa!

– Nem érted, kicsim – mondta az apja –, nem értesz semmit.
És a kislány legnagyobb megdöbbenésére könnyek szöktek a szemébe.
Megrángatta a ruhaujját. Nem bírta elviselni, hogy sírni látja az 

apját. 
– Papa, haza fogunk menni, ugye? A névsorolvasás után hazame-

gyünk, ugye, papa? 
Az apa letörölte a könnyeit. Olyan rettentő szomorú szemmel nézett 

a kislányára, hogy az nem állhatta a pillantását.
– Nem, nem megyünk haza – mondta. – Nem fognak hazaengedni 

bennünket.
A kislányon hideg, baljós borzongás futott végig. Újra eszébe jutott 

szülei beszélgetése, amit az ajtó mögött lapulva kihallgatott, a szoron-
gásuk, a rettegésük. Ami ott lebegett akkor az éjszakában.

– Mit mondasz, papa? Hová megyünk? Miért nem mehetünk haza? 
Muszáj megmondanod! Kérlek!

Az utolsó szavakat szinte már kiabálta.
Az apja ismét ránézett. Megint kimondta a nevét, végtelen gyen-

gédséggel. A szeme nedves volt, a szemhéját szúrta a könny. Kezét a 
kislány tarkójára tette.
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– Bátornak kell lenned, drágaságom! Olyan bátornak, amennyire 
csak tudsz.

A kislány nem tudott sírni. Akkora volt benne a rettegés, hogy min-
den mást elnyelt, a legkisebb érzelmet is magába szippantotta, akár 
egy rettenetes, mohó fekete lyuk.

– De hát én megígértem neki, hogy visszamegyek, papa! Megígértem!
Az apja ismét sírva fakadt, már nem is figyelt rá. Bezárkózott a 

saját fájdalmába, a saját rettegésébe. 
Valamennyiüket kiterelték a garázsból. Az utca kihalt volt, csak 

autóbuszok álltak hosszú sorban a járda mentén. Rendes buszok, olya-
nok, amivel az anya és a gyerekek a városban szoktak utazni: közön-
séges zöld-fehér buszok, hátul peronnal. 

Rájuk parancsoltak, hogy szálljanak fel. Az emberek egymáshoz 
préselődtek. A kislány most is a szürkészöld egyenruhákat kereste a 
szemével, hegyezte a fülét, hátha meghallja a kemény és gutturális 
nyelvet, amitől annyira megtanult félni. De csak rendőrök voltak ve-
lük. Francia rendőrök.

A busz poros ablakán át fel is ismerte az egyiket, egy vörös hajú 
fiatalembert, aki gyakran segített neki átkelni az úttesten az iskolából 
hazafelé jövet. Kopogott neki az üvegen, hogy magára vonja a figyel-
mét. Amikor a rendőr észrevette, azonnal másfelé nézett. Zavartnak, 
szinte bosszúsnak látszott. A kislány azon töprengett, vajon miért.  
A buszban egy férfi tiltakozni kezdett a zsúfoltság miatt. Megütötték. 
Aztán egy rendőr elbődült, hogy aki szökni mer, lelövi.

A kislány közönyösen nézte, ahogy a házak és a fák elvonulnak az 
ablak előtt. Egyre csak az öccse járt az eszében, aki egyedül van az 
üres lakásban, a szekrénybe zárva. És őt várja. Képtelen volt másra 
gondolni. Átmentek egy hídon, látta, hogy csillog alattuk a Szajna.
Hová mennek? A papa nem tudta. Senki sem tudta. És mindenki félt. 
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Hirtelen megdördült az ég, az emberek riadtan összerezzentek. 
Olyan sűrű eső zúdult Párizsra, hogy a busz kénytelen volt megállni. 
A kislány hallgatta, ahogy az esőcseppek dobolnak a busz tetején. Nem 
sokáig vesztegeltek. A busz hamarosan újra elindult, kerekei megcsi-
kordultak a nedves utcaköveken. Újra kisütött a nap.

A busz fékezett, és a csomagok, bőröndök és sírdogáló gyerekek zűr-
zavarában leszállították őket. A kislánynak ismeretlen volt ez az utca. 
Még soha nem járt ebben a városrészben. Az utca túloldalán a metró 
magasvasúti szakaszát látta. 

Egy nagy, világos falú épülethez vezették őket. A homlokzatára va-
lami fel volt írva jókora, fekete betűkkel, de nem sikerült elolvasnia. 
Ekkor vette észre, hogy az egész utca teli van az övékéhez hasonló 
családokkal, akik buszokról kecmeregnek le a rendőrök üvöltözése kö-
zepette. Francia rendőrök voltak, kizárólag francia rendőrök.

Az apja kezébe kapaszkodott, miközben belökdösték-taszigálták 
őket egy óriási fedett stadionba. Odabenn, a stadion közepén és a 
lelátók kemény fémszékein már irtózatos tömeg gyűlt össze. Hányan 
lehettek? Nem tudta volna megmondani. Több százan? Megállás nél-
kül özönlöttek befelé az emberek. A kislány a hatalmas kék üvegtetőre 
emelte a szemét, ami kupolaként borult föléjük. A nap kíméletlenül 
tűzött át rajta. 

Az apja talált egy helyet, ahová leülhettek. A kislány nézte, ahogy 
folyamatosan áradnak be az emberek, tovább növelve a tömeget. A lár-
ma erősödött: a beszéd, a gyereksírás, az asszonyok nyöszörgése valóságos 
hangzavarrá dagadt. A hőség is egyre fojtogatóbbá, egyre elviselhetetle-
nebbé vált, ahogy a nap mind feljebb és feljebb hágott az égen. Egyre 
kevesebb volt a hely, az emberek egymáshoz szorultak. A kislány nézte 
a férfiakat, nőket és gyerekeket, feszült arcukat, rémült tekintetüket.

– Papa, mennyi ideig maradunk itt? – kérdezte.
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– Nem tudom, drágám.
– Miért vagyunk itt? 
Kezét a mellére varrt sárga csillagra tette.
– Ezért, ugye? Itt mindenkinek a ruháján van ilyen.
Apja szomorúan elmosolyodott.
– Igen – felelte. – Ezért.
A kislány összevonta a szemöldökét. 
– Ez nem igazság, papa! – mondta összeszorított fogakkal. – Ez 

nem igazság!
Az apja a karjába zárta, és gyengéden kimondta a nevét.
– Igen, kincsem, igazad van, ez nem igazság.
A kislány odabújt hozzá, arcát a zakójára varrt sárga csillagra szo-

rította. 
Egy hónapja történt, hogy az anyja az összes ruhájukra sárga csil-

lagot varrt. Csak az öccséére nem. Valamivel korábban a személyi 
igazolványukba bepecsételték, hogy „ZSIDÓ”. Aztán egy csomó dol-
got nem volt szabad többé tenniük. Játszani a parkban. Biciklizni. 
Moziba menni. Meg színházba. És étterembe. Uszodába. Könyveket 
kölcsönözni a könyvtárból. 

Szinte mindenütt táblák jelentek meg: „Zsidóknak tilos”. És az 
üzem ajtaján, ahol az apja dolgozott, egy felirat jelezte, hogy „Zsidó 
vállalat”. A mamának csak délután négy óra után volt szabad bevásá-
rolnia, amikorra szinte már semmi sem maradt az üzletekben a jegy-
rendszer miatt. Csak a metrószerelvény utolsó kocsijában utazhattak. 
És éjszaka kijárási tilalom volt, hajnalig nem hagyhatták el a laká-
sukat. Mit volt még szabad csinálniuk? Semmit. Semmit, gondolta.

Ez igazságtalan. Annyira igazságtalan. És miért? Miért éppen ők? 
Miért ez az egész? Látszólag senki sem tudott erre neki magyarázatot 
adni. 
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Joshua már a tárgyalóban várt, az általa annyira kedvelt híg  
 barna löttyöt kortyolgatva. Gyorsan bementem és sietve helyet 

foglaltam Bamber, a vezető fotós és Alessandra, a társasági rovat 
szerkesztője között. 

A helyiség ablaka a Champs-Élysées-től két lépésre lévő Marbeuf 
utcára és annak állandó nyüzsgésére nyílt. Nem éppen ez volt a 
kedvenc városrészem – túlságosan zsúfolt, túlságosan hivalkodó –, 
de ide jártam nap mint nap, s megszoktam már, hogy utat kell 
törnöm magamnak a sugárút széles, porlepte járdáin minden év-
szakban és napszakban hemzsegő turisták között. 

Már hat éve dolgoztam az amerikai Seine Scenes hetilapnak, 
melynek nyomtatott és internetes változata is létezett. Olyan ese-
ményekről írtam, melyek számot tarthattak a Párizsban élő ameri-
kaiak érdeklődésére. A társasági élettől a kultúráig minden hozzám 
tartozott – kiállítások, filmek, éttermek, könyvek –, sőt még a kö-
zelgő elnökválasztás eseményei is. 

Mi tagadás, a munka nem volt éppen könnyű. Joshua rövid ha-
táridőket szabott, és valóságos zsarnok volt. Kedveltem ugyan, de 
attól még zsarnok volt. Az a fajta főnök, aki nem hajlandó tudo-
mást venni a magánéletről, a házasságról, a gyerekekről. Ha egy 
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kolléganő teherbe esett, számára megszűnt létezni. Ha egy anyá-
nak beteg gyereke volt otthon, ellenséges pillantásokkal méreget-
te. Ugyanakkor éles szeme volt, hamisítatlan lapkiadói tehetsége 
és fantasztikus érzéke a tökéletes időbeosztáshoz. Meghajoltunk 
előtte. Amint hátat fordított, panaszkodni kezdtünk, de azért ke-
ményen dolgoztunk. Az ötvenes éveiben járó Joshuának, aki New 
Yorkban született és nevelkedett, és tíz éve élt Párizsban, jámbor 
külseje volt, a látszat azonban csalt. Hosszú arcában mintha örökö-
sen félig lehunyva tartotta volna a szemét. Mihelyt azonban kinyi-
totta a száját, vitathatatlanul ő volt a főnök. Mindenki rá figyelt. És 
senki sem merte volna félbeszakítani.

Bamber Londonból érkezett, és még a harmincat sem töltötte 
be. Száznyolcvan centinél is magasabb volt, lila lencséjű szemüve-
get és számos piercinget viselt, a haját narancsszínűre festette. Ki-
finomult angol humorát én ellenállhatatlannak találtam, Joshua 
azonban ritkán értette. Nagyon szerettem Bambert. Tapintatos 
és hatékony kolléga volt. Ezenfelül erős támaszt is jelentett, ha 
Joshuának éppen rossz napja volt, és rajtunk töltötte ki a rossz-
kedvét. Ilyenkor Bamber nélkülözhetetlen szövetségesnek bizo- 
nyult. 

A félig olasz Alessandra makulátlan bőrrel és csillapíthatatlan 
becsvággyal rendelkezett. Az a fajta csillogóan fekete, hullámos 
hajú, csinos nő volt, akinek húsosan telt ajkaitól megőrülnek a 
férfiak. Nem tudtam rájönni, kedvelem-e vagy sem. Feleannyi 
idős volt, mint én, de már ugyanannyit keresett, jóllehet a neve az 
enyém után szerepelt a lap impresszumában.

Joshua átfutotta az elkészítésre váró cikkek listáját. Kell egy ter-
jedelmes írás az elnökválasztásról: rázós téma Jean-Marie Le Pen 
első fordulóban aratott vitatott győzelme után. Nem különösebben  
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kapkodtam volna utána, és a lelkem mélyén örültem, amikor Ales-
sandrát jelölte ki rá. 

– Julia – pillantott rám Joshua a szemüvege fölött –, most lesz a 
Vél d’Hiv hatvanadik évfordulója. Ez neked való feladat. 

Megköszörültem a torkomat. Mit mondott? Valami olyasmit 
hallottam, hogy „véldiv”.

Se kép, se hang.
Alessandra leereszkedően nézett rám.
– 1942. július 16-a nem mond neked semmit? – kérdezte. Ki 

nem állhattam ezt a mézesmázos okoskata hangnemet, amit olykor 
megütött. Mint most. 

Joshua folytatta:
– A Vélodrome d’Hiver-beli nagy razzia. Röviden Vél d’Hiv. 

Egy híres fedett stadion, ahol kerékpárversenyeket tartottak. Több 
ezer zsidó családot hurcoltak ide és tartottak bezárva napokig, 
szörnyűséges körülmények között. Utána Auschwitzba küldték és 
elgázosították őket.

Valami derengett. De elég homályosan.
– Ja, persze! – néztem vissza magabiztosan Joshuára. – Oké, te-

hát mi a dolgom? 
Vállat vont. 
– Nos, kezdhetnéd, mondjuk azzal, hogy felkutatsz néhány túl-

élőt vagy szemtanút. Aztán utánajársz a megemlékezés részleteinek, 
ki szervezi, hol, mikor. És tényeket is akarok. Hogy mi is történt 
pontosan. Tudod, ez kényes munka. A franciák mindig nagyon tar-
tózkodóak, amikor ilyesmiről kell beszélni, a Vichy-rendszerről, a 
megszállásról… Szóval olyan dolgokról, amikre nem túl büszkék.

– Ismerek valakit, aki tudna segíteni neked – mondta Alessand-
ra valamivel kevésbé leereszkedően. – Franck Lévynek hívják.  
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Ő alapította az egyik nagy szervezetet, amely a zsidóknak segít 
felkutatni a holokausztban eltűnt hozzátartozóikat. 

– Már hallottam róla – mondtam, miközben feljegyeztem a  
nevet.

Franck Lévy valóban ismert személyiség volt. Előadásokat tar-
tott és cikkeket írt a deportálás borzalmairól és arról, hogyan fosz-
tották meg javaiktól a zsidókat. 

Joshua kortyolt egyet a kávéjából.
– Nem valami kis lityi-lötyi írást akarok. Csak semmi érzelgős-

ség. Tények legyenek. Tanúvallomások. Meg… – és itt Bamberre 
pillantott – …jó ütős fotók. Nézz körül az archívumokban. Túl 
sok mindenre ne számíts, de talán ez a Lévy segít majd felhajtani 
valamit.

– Először is elmegyek a Vél d’Hivbe – mondta Bamber. – Csak 
hogy valami fogalmam legyen róla. 

Joshua elsomolyodott.
– A Vél d’Hiv már nem létezik. 1959-ben lebontották.
– Merrefelé volt? – kérdeztem, örvendezve, hogy nem én vagyok 

az egyedüli tudatlan. 
Alessandra máris mondta a választ:
– A Nélaton utcában. A 15. kerületben.
– Attól még odamehetünk – néztem Bamberre. – Talán még 

laknak az utcában olyan emberek, akik emlékeznek a történtekre.
Joshua vállat vont.
– Ha akarod, éppen megpróbálhatod. Bár kétlem, hogy sok 

olyan embert találsz, aki hajlandó beszélni. Mint mondtam, a 
franciák nagyon érzékenyek erre a témára, ez még mindig rendkí-
vül kényes terület. Ne felejtsétek el, hogy az összes zsidó családot a 
francia rendőrség tartóztatta le. Nem a nácik. 
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Ahogy Joshuát hallgattam, rádöbbentem, milyen keveset tudok 
az 1942-es párizsi eseményekről. A bostoni iskolámban annak ide-
jén nem szerepelt a tananyagban. És az elmúlt huszonöt évben, 
amióta Párizsban voltam, sem olvastam túl sokat erről. Mintha 
titok lett volna. Valami, amit maga alá temetett a múlt. Valami, 
amiről senki sem beszélt. Alig vártam, hogy leülhessek a számító-
gépem elé és keresgélni kezdjek a neten. 

Amint az értekezlet befejeződött, bevettem magam abba a szűk 
kis lyukba, ami irodámként szolgált, a zajos Marbeuf utca fölött. 
Elég szorosan voltunk a szerkesztőségben. De már hozzászoktam, 
és nem érdekelt. Otthon nem volt helyem dolgozni. Bertrand meg-
ígérte, hogy az új lakásban lesz egy külön nagy dolgozószobám. 
Ami csak az enyém. Végre! Túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen. Az 
a fajta luxus, amihez gyorsan hozzá tud szokni az ember.

Bekapcsoltam a számítógépet, felmentem a netre, elkezdtem 
a Google-ban keresgélni. Beírtam, hogy „vélodrome d’ hiver vél 
d’ hiv”. Rengeteg találatot kidobott. A legtöbb francia nyelvű volt. 
Sok pontos részlettel.

Egész délután a számítógép előtt ültem. Semmi mást nem csi-
náltam csak olvastam és lementettem az információkat, meg köny-
veket kerestem a megszállásról és a razziákról. Azt tapasztaltam, 
hogy számos kiadvány elfogyott. Vajon miért, tűnődtem. Azért, 
mert senki nem akart a Vél d’Hivről olvasni? Mert ez már sen-
kit nem érdekelt? Körbetelefonáltam néhány könyvesboltot. Azt 
mondták, nem lesz könnyű beszerezni, amit keresek. Tegyenek 
meg mindent, amit csak tudnak, kértem.

Amikor kikapcsoltam a számítógépet, hullafáradtnak éreztem 
magam. Fájt a szemem. Nehéz volt a fejem és a szívem. Rám nehe-
zedett az, amit megtudtam.
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Több mint négyezer zsidó gyereket tereltek a Vél d’Hivbe, a 
többségük két és tizenkét év közötti volt. Szinte valamennyien 
franciák, Franciaországban születtek. 

Egy sem tért vissza közülük Auschwitzból. 
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A nap mintha nem ak art volna véget érni. Elviselhetetlenül  
 hosszúra nyúlt. A kislány az anyjához bújva figyelte, hogyan 

vesztik el fokozatosan a józanságukat a körülöttük lévő családok. Nem 
volt mit enni, inni. Pokoli volt a hőség. A levegőben száraz por lebe-
gett, csípte-szúrta a szemet és a torkot. 

A stadion széles kapuit bezárták. A falak mentén mogorva rendőrök 
álltak, puskájuk néma fenyegetésként meredt az emberekre. Nem volt 
hova menni. Nem volt mit tenni. Csak ülni és várni. Várni, de mit? 
Mi lesz velük, mi lesz a családjával, mi lesz ezekkel az emberekkel? 

Az apjával megpróbált eljutni a stadion túloldalán lévő mosdók-
hoz. Förtelmes bűz fogadta őket. Túl kevés volt a vécé ennyi ember-
re, rövid idő alatt használhatatlanná váltak. A kislány kénytelen 
volt a fal mellett leguggolni, hogy könnyítsen magán, kezét a szájára 
tapasztva küzdött a rátörő heves hányinger ellen. Az emberek oda 
vizeltek és székeltek, ahova tudtak a mocskos padlón, szégyenkezve, 
megtörve kucorodtak le, mint az állatok. Látott egy idős nőt, aki férje 
kabátja mögé rejtőzve próbálta megőrizni méltósága utolsó morzsáit. 
Egy másik szinte fuldokolt az iszonyattól, orrát-száját befogva rázta a  
fejét.  

B
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A kislány keresztülvágott apjával a tömegen, hogy visszamenjenek 
arra a helyre, ahol az anyát hagyták. Nehezen vergődtek át a csoma-
gokkal, táskákkal, matracokkal, bölcsőkkel telezsúfolt lelátón. A stadion 
szinte feketéllett a tömegtől. A kislány azon töprengett, hányan lehet-
nek. A gyerekek ziláltan, piszkosan rohangásztak a sorok között, vízért 
kiáltoztak. Egy terhes asszony, aki a hőségtől és a szomjúságtól már az 
ájulás határán állt, minden maradék erejét összeszedve azt üvöltötte, 
hogy meg fog halni, mindjárt meg fog halni. Egy öregember hirtelen ösz-
szeesett, s teljes hosszában végigvágódott a poros földön. Az arca egészen 
kék volt és görcsösen rángatózott. Senki nem sietett a segítségére.

A kislány leült az anyja mellé. Az asszony furcsán nyugodt volt. 
Egyetlen szót sem szólt. A kislány megfogta a kezét és megszorította. 
Erre sem reagált. Az apa odament az egyik rendőrhöz, vizet kért a fe-
leségének és a gyerekének. A férfi szárazon odavetette, hogy pillanatnyi-
lag nincs víz. Az apa azt mondta, hogy ez szégyen-gyalázat, nincs jo-
guk úgy bánni velük, mint a kutyákkal. A rendőr hátat fordított neki.

A kislány ismét észrevette Léont, a fiút, akit már a garázsban is 
látott. A tömegben kószált, le nem véve a szemét a nagy, zárt ajtókról. 
A ruhájáról hiányzott a sárga csillag. Letépték. A kislány felállt, és 
odament hozzá. A fiú maszatos volt, a bal arcán egy kék folt éktelen-
kedett, és a kulcscsontján is volt egy. A lányka arra gondolt, vajon ő is 
ilyen nyomorultnak, ilyen elgyötörtnek tűnhet-e.

– Ki fogok menni innen – mondta neki halkan a fiú. – A szüleim 
mondták, hogy menjek. Most mindjárt.

– De hát hogyan? – kérdezte a kislány. – A rendőrök nem fogják 
hagyni.

A fiú ránézett. Ugyanannyi idős volt, mint ő, tízéves, de sokkal 
öregebbnek látszott. Minden gyermeki vonás eltűnt róla. 
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– Meg fogom találni a módját – felelte. – A szüleim azt mondták, 
szökjem meg. Levették a csillagomat. Ez az egyetlen lehetőség. Külön-
ben vége. Mindannyiunknak vége.

A kislányba újra belemarkolt a jeges rémület. Végük? Lehet, hogy a 
fiú igazat mond? Tényleg végük van? 

A fiú némi megvetéssel mérte végig:
– Nem hiszel nekem, ugye? Pedig jobban tennéd, ha te is velem jön-

nél. Tépd le a csillagodat, és gyere utánam! Elbújunk. Gondoskodni 
fogok rólad. Tudom, mit kell tennem.

A kislány az öccsére gondolt, aki még mindig a faliszekrényben várt 
rá. Ujjai hegyével megsimogatta a zsebében lapuló kulcsot. Miért ne 
kövesse ezt az életerős, intelligens kisfiút? Így megmenthetné az öccsét, 
és ő maga is megmenekülne. 

De túl kicsinek érezte magát, túl sebezhetőnek ahhoz, hogy egy ilyen 
dolgot véghezvigyen. Túlságosan félt. Meg aztán ott voltak a szülei 
is… Az édesapja… Az édesanyja… Mi lenne velük? Vajon igazat 
mond Léon? Hihet neki? 

A fiú a karjára tette a kezét. Érezte, hogy a kislány habozik.
– Gyere velem! – sürgette.
– Nem is tudom – motyogta a kislány.
A fiú hátrébb lépett.
– Én döntöttem. Megyek. Szervusz.
A kislány látta, hogy elindul a kijárat felé. A rendőrök egyre több 

embert tereltek befelé, voltak közöttük aggastyánok hordágyon vagy 
kerekes székben, végtelen sorban érkeztek a zokogó gyerekek és a sír-
dogáló asszonyok. Nézte, ahogy Léon befurakodik a tömegbe, és lesi a 
kedvező alkalmat.

Egyszer csak az egyik rendőr a grabancánál fogva elkapta és visz-
szalódította. Léon azonban gyors volt és ügyes. Azonnal felállt, és újra 
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elindult az ajtó felé, úgy fúrta át magát a tömegen, ahogy az úszó 
küzd türelmesen az árral. A kislány megigézve figyelte.

Anyák egy csoportja rohamozta meg az ajtót, eszeveszett dühvel vi-
zet követeltek a gyermekeiknek. A rendőrök egy pillanatra elbizony-
talanodtak, nem tudták, hogyan reagáljanak. A kislány látta, hogy a 
fiú fürgén, villámsebesen átcsusszan a felforduláson, és már el is tűnt. 

Visszament a szüleihez. Ahogy kezdett besötétedni, a kislányban 
és a vele összezárt több ezer emberben, mint valami irányíthatatlan 
szörnyeteg, egyre jobban növekedett a kétségbeesés. A totális, abszolút 
kétségbeesés, ami pánikkal töltötte el. 

Megpróbálta lezárni a szemét, az orrát, a fülét, távol tartani ma-
gától a szagokat, a port, a hőséget, a gyötrelem kiáltásait, a síró felnőt-
tek, a nyöszörgő gyermekek képét, de nem sikerült neki.

Egyetlen dolgot tehetett: tehetetlenül és csendben figyelt. A lelátó 
legfelső szintjén, az üvegtetőhöz egészen közel, ahol kis csoportokban 
emberek ültek, hirtelen izgatott mozgolódásra lett figyelmes. Szívet 
tépő üvöltés hallatszott, majd a védőkorlát fölött ruhadarabok zu-
hantak lefelé kavarogva. Valami tompán puffant az aréna padlóján.  
A tömeg iszonyattal felhördült. 

– Papa, mi volt ez? – kérdezte.
Az apa megpróbálta elfordítani a kislány arcát. 
– Semmi, drágaságom, semmi különös. Csak leesett pár ruhadarab.
De a kislány jól látta. Tudta, mi történt. Egy anyja korabeli fiatal 

nő és egy kisgyerek. Szorosan összekapaszkodva. Leugrottak. Az utolsó 
sorból. 

Onnan, ahol ült, látta az asszony szétroncsolódott testét és a gyer-
mek véres koponyáját, mely úgy loccsant szét, mint egy érett paradi-
csom.

A kislány lehajtotta a fejét és sírni kezdett.
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Amikor kislány voltam, és a Massachusetts állambeli Brook- 
 line-ban laktam, a Hyslop Road 49. alatt, nem gondoltam 

volna, hogy egyszer majd Franciaországban fogok letelepedni, és 
egy franciához megyek feleségül. Azt hittem, hogy az Egyesült Ál-
lamokban fogom leélni az egész életemet. Tizenegy évesen bele-
zúgtam Evan Frostba, a szomszéd fiúba. Olyan volt, mintha egye-
nesen egy Norman Rockwell-rajzról lépett volna le, az arca tele volt 
szeplővel, és fogszabályzót viselt. A kutyája, Inky, nagy élvezettel 
hancúrozott apa szépséges virágágyásaiban. 

Apám, Sean Jarmond a Massachusettsi Műszaki Egyetemen ta-
nított. Amolyan őrült professzor külseje volt: szanaszét álló haj, kis 
kerek szemüveg. Népszerű volt, a tanítványai szerették. Anyám, 
Heather Carter Jarmond Miamiból származott, fiatal korában te-
niszbajnok volt. Az a fajta magas, sportos, napbarnított nő, akin 
mintha nem fogna az idő. Jógázott és bioélelmiszereket fogyasz-
tott.

Vasárnaponként apa és Mr. Frost, a szomszéd, végeláthatatlan 
szócsatát folytatott a sövény fölött Inky és a tulipánokban álta-
la okozott dúlás miatt. Eközben anya a konyhában teljes kiőrlé-
sű lisztből mézes linzert sütött és nagyokat sóhajtozott. Ki nem  

B
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állhatta a konfliktusokat. Kishúgom, Charla, a hangzavarral mit 
sem törődve bámulta kedvenc sorozatát, közben kilométerszám-
ra tömte magába a bocskorszíjat. Én pedig az emeleten a legjobb 
barátnőmmel, Katy Lacyvel a függöny mögül lestem, amint a pá-
ratlan Evan Frost apám dühének tárgyával, egy fekete labradorral 
játszadozik.

Boldog, védett gyerekkorom volt. Nem voltak jelenetek, nem 
voltak veszekedések. Az iskola az utca végén. Békés hálaadás-
napi ünnepségek. Meghitt karácsonyok. Hosszú, lusta nyarak 
Nahantban. Csöndes hetekből álló csöndes hónapok. Az egyetlen 
dolog, ami megtörte tökéletes boldogságomat, az volt, amikor az 
ötödikes tanárnőm, a platinaszőke Miss Sebold elolvastatta velünk 
Edgar Allan Poe-tól Az áruló szívet. Ezen akciójának köszönhető-
en évekig rémálmok gyötörtek.

Kamaszkoromban tört rám először a Franciaország utáni sóvár-
gás, s ahogy múlt az idő, ez a fondorlatos igézet egyre erősödött. 
Miért éppen Franciaország? Miért éppen Párizs? A francia nyelv 
mindig is vonzott. Lágyabbnak, érzékibbnek találtam a német-
nél, a spanyolnál, az olasznál. Remekül tudtam utánozni Pepét, 
a francia borzot a Looney Tunes-ból. Lelkem mélyén azonban tud-
tam, hogy a Párizs iránt egyre növekvő vágyamnak semmi köze az 
amerikai klisékhez, a romantikus, elegáns és szexi városról alkotott 
képhez. Nálam ennél sokkal többről volt szó. 

Amikor először fedeztem fel Párizst, a kontrasztok varázsoltak 
el. A póriasabb, kevésbé kifinomult városrészek az én szívemhez 
éppoly közel álltak, mint a pompás haussmanni sugárutak. Min-
dent tudni szerettem volna ellentmondásairól, titkairól, meglepe-
téseiről. Huszonöt évembe telt, hogy beleolvadjak ebbe a világba, 
de sikerült. Megtanultam elviselni a pincérek modortalanságát és 
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a taxisok faragatlanságát. Megtanultam, hogyan hajtsak körbe úgy 
az Étoile téren, hogy közben rá sem hederítek az ideges buszveze-
tők és – ami eleinte még inkább meglepő volt – a fekete Mini Mor-
risokban feszítő, sikkes, melírozott szőkeségek szitokáradatára. 
Megtanultam, hogyan válaszoljak az arrogáns házmesternőknek, a 
pimasz eladónőknek, a blazírt telefonközpontosoknak, a nagyképű 
orvosoknak. Megtanultam, hogy a párizsiak felsőbbrendűbbnek 
képzelik magukat a világon mindenkinél, de leginkább az összes 
többi francia állampolgárnál, Nizzától Nancyig, de a legnagyobb 
fokú lenézést a Fény Városát övező külvárosok lakói iránt tanú-
sítják. Megtanultam, hogy Franciaország többi része a párizsiakat 
ökörfejűként emlegeti, és nem igazán szívelik őket. Senki nem sze-
retheti annyira Párizst, mint egy igazi párizsi. Senki nem büszkébb 
a városára, mint egy igazi párizsi. Senki másban nincs meg az a 
dölyfös arrogancia, amely oly gyűlöletes, mégis oly ellenállhatat-
lan. Miért szerettem vajon annyira Párizst? Talán mert tudtam, 
hogy soha nem fogok igazán idetartozni. Ez a város nem nyílt meg 
előttem, mindig az arcomba vágta, ki vagyok. Az amerikai nő. És 
mindig az is maradok.

Már akkor újságíró akartam lenni, amikor annyi idős voltam, 
mint most Zoé. A gimi lapjába kezdtem először írogatni. És azóta 
sem hagytam abba. Húszegynéhány éves koromban jöttem Pá-
rizsba, miután a Bostoni Egyetemen angol irodalomból diplomát 
szereztem. Az első munkám egy asszisztensi állás volt egy ameri-
kai divatmagazinnál, de azt gyorsan otthagytam. Valami velősebb 
témát akartam, mint a szoknyák hossza és a tavaszi-nyári trendek 
alakulása. 

E rövidke epizód után megragadtam a legelső kínálkozó állást. 
Egy amerikai tévécsatornának fordítottam sajtóközleményeket.  
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A fizetés nem volt valami fényes, de arra elég volt, hogy kifizessem 
a lakbéremet a 18. kerületben, ahol két francia homoszexuális fér-
fival, Hervével és Christophe-fal laktam egy lakásban, akik azóta 
is a legjobb barátaim.

Úgy volt, hogy ezen a héten velük vacsorázom, a Berthe utcá-
ban, ott, ahol azelőtt is laktunk. Bertrand csak ritkán kísért el 
a régi lakótársaimhoz. Néha elgondolkodtam rajta, miért tanúsít 
ilyen érdektelenséget Hervé és Christophe iránt. „Azért, picinyem, 
mert a te drága urad, ahogy a legtöbb jól nevelt polgárszármazék 
ebben az országban, jobban kedveli a nők társaságát a buzikénál!” 
Ezt Isabelle barátnőm mondta egyszer, a maga elnyújtott hang-
hordozásával, melyet mindig könnyed, maliciózus nevetés kísért. 
Igaza volt. Bertrand határozottan nőpárti pasas. „Ízig-vérig az” – 
ahogy Charla mondaná.  

Hervé és Christophe tehát még mindig ugyanabban az aprócska 
lakásban lakott, csak az én szobámat időközben gardróbbá alakí-
totta. Christophe a divat rabja volt, és ezt teljes mértékben vállalta 
is. Öröm volt számomra, ha velük vacsorázhattam. Mindig egy sor 
érdekes embert hívtak meg: egy-egy híres manökent vagy énekest, 
egy vitatott írót, egy helyes homokos szomszédot, egy másik ame-
rikai vagy kanadai újságírót, egy kezdő kiadót… Hervé ügyvéd-
ként dolgozott egy nemzetközi cégnél, Christophe zenész volt. 

Ők voltak az én igazi, az én legkedvesebb barátaim. Persze vol-
tak más barátaim is Párizsban: néhány Amerikából ideszakadt nő 
– Holly, Susannah és Jan –, akiket a magazin révén ismertem meg, 
amelynél dolgoztam, vagy az amerikai iskolában, ahová gyakran 
mentem azért, hogy apróhirdetéseket tegyek ki, amikor bébiszit-
terre volt szükségem. Néhány egészen közeli barátnőm is akadt, 
mint például Isabelle, akivel a Pleyel-teremben találkoztam, Zoé 
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balettóráján. De kizárólag Hervé és Christophe volt az, akit hajnali 
egykor is felhívhattam, amikor problémáim voltak Bertrand-nal. 
Ők jöttek el a kórházba, amikor Zoé elesett a rollerrel, és eltörte 
a bokáját. Ők soha nem feledkeztek meg a születésnapomról. Ők 
tudták, milyen filmet nézzünk meg, milyen lemezt érdemes meg-
venni. Gyertyafényes, különleges vacsoráik mindig nagy élményt 
jelentettek. 

Egy palack jégbe hűtött pezsgővel érkeztem. Christophe még 
zuhanyozik, jelentette be Hervé, amikor ajtót nyitott. A negyvenes 
évei közepén járó, fekete hajú, bajuszos, karcsú Hervé maga volt 
a szeretetreméltóság. Úgy füstölt, akár a gyárkémény. Soha nem 
sikerült meggyőznünk, hogy szokjon le a cigarettáról. Végül aztán 
ráhagytuk. 

– Csinos a blézered – dicsért meg, és lerakta a cigarettáját, hogy 
kibontsa a pezsgőt.

Hervé és Christophe mindig is figyelt rá, mi volt éppen rajtam, 
nem mulasztották el megjegyezni, ha új parfümöt kezdtem hasz-
nálni, ha megváltozott a sminkem, a frizurám. Az ő társaságuk-
ban sosem éreztem magam az amerikai nőnek, aki kétségbeesetten 
próbál megfelelni a párizsi sikk kritériumainak. Velük önmagam 
lehettem. És ezt értékeltem bennük a leginkább.

– Ez a kékeszöld remekül illik a szemedhez. Hol vetted? 
– A Rennes utcai H&M-ben. 
– Fantasztikusan nézel ki! Nos, mi a helyzet az új lakással? – ér-

deklődött, és egy poharat meg egy taramával megkent meleg pirí-
tóst nyújtott felém. 

– Pokolian sok munka lesz vele, úgyhogy hónapokig el fog tar-
tani! – sóhajtottam.
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– És képzelem, hogy az építész férjedet mennyire lázba hozza a 
feladat… 

– Úgy is fogalmazhatunk, hogy fáradhatatlan – hagytam rá.
– Neked meg az idegeidre megy – fejezte be Hervé.
– Ahogy mondod – kortyoltam bele a pezsgőmbe. 
Hervé figyelmesen szemügyre vett a kis, keret nélküli szemüvege 

mögül. A szeme világosszürke volt, és nevetségesen hosszú szem-
pillái voltak. 

– No, ki vele, Juju, tényleg minden rendben?
– Igen, Hervé, remekül vagyok – mosolyogtam rá szélesen.
Csakhogy a „remekül” igen távol állt a pillanatnyi kedélyállapo-

tomtól. Mindaz, amit az 1942. júliusi eseményekről megtudtam, 
sebezhetővé tett, felébresztett bennem valamit, amiről hallgattam, 
de ami folyamatosan kísértett, rám nehezedett. Egész héten hur-
coltam magammal ezt az érzést, azóta, amióta elkezdtem a Vél 
d’Hivvel kapcsolatos kutatásaimat.

– Nekem nem úgy tűnik – mondta aggodalmasan Hervé. Leült 
mellém, és hosszú, fehér kezét a térdemre tette. 

– Ismerem ezt az arcod, Julia. Ez a szomorú kislány fejed. Most 
pedig mondd el szépen nekem, mi a baj.
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Egyedül úgy tudott elmenekülni ebből a pokolból, ha  
 csontos kis térdére hajtotta a fejét, és a tenyerét erősen a fülére 

tapasztotta. Előre-hátra hintáztatta magát, arcát a lábához szorítva. 
Szép dolgokra próbált gondolni, mindazokra a szép dolgokra, amiket 
szeretett, amik boldoggá tették, igyekezett felidézni életének összes va-
rázslatos pillanatát. Azt, amikor az édesanyja elvitte a fodrászhoz, és 
ott rengeteg bókot kapott a vastag szálú, mézszínű hajára. Meglátod, 
mondogatták neki, nagylány korodban büszke leszel rá.  

Az apja kezét, erős és ügyes kezét, ahogy megmunkálta a bőrt. Hogy 
csodálta a szakértelmét! A tizedik születésnapját és az új karórát, ami 
gyönyörű kék dobozban feküdt, és a szíját az apja készítette. A bőrnek 
részegítően erős illata volt, az óra halk ketyegése elbűvölte. Ó, mennyi-
re büszke volt rá! De a mama azt mondta, az iskolába nem veheti fel. 
Még eltörik, vagy elveszik. Csak a legjobb barátnőjének, Armelle-nek 
mutatta meg, aki majd megpukkadt az irigységtől.

Vajon hol lehet most Armelle? Az utca végén lakott, ugyanabba az 
iskolába jártak. De ahogy megkezdődött a vakáció, Armelle elhagyta 
Párizst. A szüleivel valahová délre utazott. Csupán egyetlen levelet 
írt, azóta csend. Armelle vörös hajú, apró termetű, nagyon okos lány  

B
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volt. A kisujjában volt az összes szorzótábla, s még a legkacifántosabb 
nyelvtani szabályokat is kitéve-betéve tudta. 

De a kislány a barátnőjében azt csodálta a legjobban, hogy soha 
nem félt. Még amikor az óra kellős közepén megszólaltak a légvédelmi 
szirénák, s úgy üvöltöttek, mint a nekivadult farkasok, s mindenki 
rémülten ugrott fel, Armelle akkor is nyugodt maradt. Megfogta a 
barátnője kezét, és levezette az iskola dohos pincéjébe, nem törődve a 
többiek riadt sutyorgásával és Dixsaut kisasszony remegő hangú utasí-
tásaival. Aztán vállukat egymásnak vetve szorosan összebújtak a nyir-
kos félhomályban, amit alig világított meg a gyertyák pislákoló fénye. 
Úgy érezték, már órák óta ülnek így, a fejük felett elhúzó repülőgépek 
dübörgését hallgatva, miközben Dixsaut kisasszony La Fontaine vagy 
Molière valamelyik művéből olvasott fel, hasztalan próbálva leplezni 
keze reszketését. Nézd a kezét, kuncogott Armelle, fél, alig bír olvasni, 
nézd! És a kislány kérdőn pillantott barátnőjére, és azt suttogta: Te 
nem félsz? Kicsit sem?  A vörös fürtök ide-oda lengtek, ahogy Armelle 
megrázta a fejét. Én? Nem. Nem félek. Néha, amikor olyan hangosan 
zúgtak a repülőgépek, hogy még a pince mocskos padlója is belereme-
gett, és Dixsaut kisasszony hangja megbicsaklott, majd el is hallgatott, 
Armelle elkapta barátnője kezét és nagyon erősen megszorította.  

Hiányzott neki Armelle, annyira szerette volna, ha itt van és fog-
ja a kezét, hogy ne féljen. Hiányoztak neki Armelle szeplői, huncut, 
zöld szeme, szemtelen mosolya. Gondolj azokra a dolgokra, amiket 
szeretsz, azokra, amik boldoggá tesznek. 

Tavaly nyáron, vagy még az előzőn, már nem emlékezett rá ponto-
san, a papa elvitte pár napra vidékre, egy folyó mellé. Már a folyó ne-
vére sem emlékezett, de arra igen, mennyire selymes, milyen csodálatos 
volt a víz, ahogy a bőréhez ért. Az apja megpróbálta úszni tanítani,  
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de még néhány nap múlva is csak prüszkölve evickélt, mint egy eset-
len kiskutya, amin mindenki nevetett. Ott a folyóparton a kisöccse 
majd megőrült, annyira boldog, annyira izgatott volt. Akkor még 
egészen kicsi volt, szinte baba. A kislány egész nap utána futkosott, 
hogy elkapja, mielőtt még aprókat sikkantva elcsúszna a folyó iszapos 
partján. A mama és a papa olyan nyugodtnak, olyan fiatalnak, olyan 
szerelmesnek tűnt. A mama a papa vállára hajtotta a fejét. A kis szál-
lodára is emlékezett a vízparton, ahol a lugas hűvösében egyszerű, 
ízletes ételeket ettek. A vendéglősné megkérte, segítsen neki kihordani 
a kávékat, és ő olyan nagylánynak, annyira büszkének érezte magát, 
mindaddig, amíg rá nem öntötte a kávét az egyik vendég cipőjére. De 
a vendéglősné nem haragudott rá, nagyon kedves volt vele. 

A kislány felemelte a fejét és látta, hogy anyja Evával beszélget, 
egy fiatal nővel, aki tőlük nem messze lakott. Evának négy kisgyereke 
volt, négy vásott fiú, akiket nem nagyon kedvelt. Eva arca, akárcsak 
az anyjáé, elkínzottnak és öregnek tűnt. Hogyan öregedhettek meg 
egyetlen éjszaka alatt? – töprengett a kislány. Eva is lengyel volt. És 
akárcsak az anyjának, Evának a kiejtése sem volt túl jó. Hozzájuk 
hasonlóan Evának is voltak még rokonai Lengyelországban. A szü-
lei, meg nagynénjei és nagybátyjai. A kislánynak eszébe jutott az a 
rettenetes nap. Mikor is volt? Nem olyan régen, amikor Eva levelet 
kapott Lengyelországból. Könnyben úszó arccal rohant át hozzájuk, és 
a mama karjába roskadt, aki vigasztalni próbálta, de a kislány tudta, 
hogy ő is fel van dúlva. Senki nem akarta elmondani neki, pontosan 
miről is van szó, de ő mégis megértette, lázasan összpontosítva minden 
egyes jiddis szóra, amit nem nyomott el a zokogás. Szörnyű dolgok 
történtek Lengyelországban, egész családokat mészároltak le, házakat 
gyújtottak fel. Csak romok és hamu maradt utánuk. Megkérdezte az 
apjától, hogy a nagyszülei, az édesanyja szülei, akiknek fekete-fehér 



•   59   •

fényképe a nappali kandallóját díszítette, jól vannak-e. Az apja azt 
felelte, nem tudja. Rossz hírek jönnek Lengyelországból, de ennél töb-
bet nem volt hajlandó mondani. 

Ahogy Evát és az anyját figyelte, azon gondolkodott, vajon a szü-
lei jól tették-e, hogy óvták mindentől, hogy távol tartották a súlyos, 
felkavaró hírektől. Hogy nem magyarázták el neki, miért változtak 
meg körülöttük ennyire a dolgok a háború kezdete óta. Ahogy tavaly, 
azon a napon, amikor Eva férje nem tért haza. Eltűnt. Hová lett? 
Senki nem akarta megmondani neki. Gyűlölte, hogy úgy bántak vele, 
mint egy óvodással. Gyűlölte, hogy lehalkították a hangjukat, amint 
belépett a szobába.

Ha elmondták volna neki, ha mindent elmondtak volna neki, amit 
tudtak, akkor vajon ma könnyebb lenne?
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–Minden rendben, legfeljebb kicsit fáradt vagyok. Szóval,  
 ki jön ma este? 

Mielőtt Hervé válaszolhatott volna, Christophe lépett a helyi-
ségbe: khaki-törtfehér szerelésében, márkás parfümtől illatozva, 
maga volt a megtestesült párizsi elegancia. Valamivel fiatalabb volt 
Hervénél, a bőre egész évben barna, hosszú, őszülő haját Lagerfeld  
módra copfba fogta. 

Ugyanebben a pillanatban csengettek. 
– Aha – mondta Christophe, és egy csókot dobott felém –, ez 

Guillaume lesz.
Azzal szaladt ajtót nyitni.
– Guillaume? – néztem kérdőn Hervére.
– Egy új barátunk. A reklámiparban dolgozik. Elvált. Intelli-

gens fiú. Kedvelni fogod. Csak mi négyen leszünk. Mindenki vi-
dékre utazott a hosszú hétvége miatt. 

A szobába lépő férfi magas volt, barna, a harmincas évei végén 
járhatott. Egy illatos gyertyát és egy csokor rózsát hozott. 

– Bemutatom neked Julia Jarmondot, a mi nagyon kedves újság-
író barátnőnket, akit azóta ismerünk, amikor te még egészen fiatal 
voltál – szólt Christophe.

B
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– Vagyis tegnap óta… – dörmögte Guillaume vérbeli francia 
galantériával. 

Ügyeltem rá, hogy mosolygós legyek, mivel tudtam, Hervé raj-
tam tartja a szemét. Különös: rendszerint bizalmasan be szoktam 
avatni mindenbe. Máskor elmondtam volna neki, milyen furcsán 
érzem magam egy hete. Máskor beszéltem volna a Bertrand-nal 
való gondjaimról. Arról, hogy azelőtt jól tűrtem a férjem ugratása-
it, a néha kifejezetten komisz humorát. Hogy korábban soha nem 
sértett, nem zavart. Egészen mostanáig. Azelőtt csodáltam a szel-
lemességét, a szarkazmusát. Csak még szerelmesebb lettem tőle. 

Az emberek nevettek a beszólásain. És kicsit tartottak is tőle.  
Az ellenállhatatlan nevetés, a szikrázó kék szemek, a szívtipró mo-
soly mögött kemény, követelő ember lakozott, aki általában elér-
te, amit akart. Elviseltem mindezt, mert valahányszor rájött, hogy 
megbántott, bocsánatot kért, és virágokkal, ajándékokkal halmo-
zott el. És szenvedélyes szexszel. Bertrand és én az ágyban kom-
munikáltunk igazán, az volt az egyetlen hely, ahol senki nem ural-
kodott a másik fölött. Emlékszem, mit mondott egyszer Charla, 
miután fültanúja volt a férjem egyik különösen csípős szónokla-
tának: „Előfordul néha, hogy kedves is veled ez szemét?” Amikor 
látta, hogy erre enyhén elpirulok, hozzátette: „Jesszus! Értem már. 
A lepedőn békültök ki. A tettek többet nyomnak a latban, mint a 
szavak.” És sóhajtva megpaskolta a kezem. Miért nem öntöttem ki 
ma este a szívem Hervé előtt? Valami visszatartott. Valami lezárta 
az ajkam. 

Amikor letelepedtünk a nagy, nyolcszögletű asztal köré, Guil-
laume megkérdezte, melyik lapnak dolgozom. Amikor megmond-
tam, az arca közönyös maradt. Ez nem lepett meg. A franciák nem 
ismerik a Seine Scenes-t. Csak a Párizsban élő amerikaiak olvassák.  
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De ez számomra lényegtelen volt. Sosem vágytam dicsőségre. Jól 
fizetett munkám volt, mellette – Joshua zsarnokoskodása ellenére 
– szabadidőm is maradt, és ez nekem tökéletesen elég volt. 

– És min dolgozik éppen? – tett fel egy újabb udvarias kérdést 
Guillaume, villájára tekerve egy szál zöld tagliatellét. 

– A Vél d’Hiven – feleltem. – Közeleg a hatvanadik évfordulója. 
– Arra a razziára gondolsz, a háború alatt? – kérdezte teli szájjal 

Christophe. 
Már éppen válaszolni akartam, amikor láttam, hogy Guillaume 

villája hirtelen megáll a levegőben. 
– Igen, a nagy razziára a Téli Kerékpárstadionban – mondtam.
– Az nem valahol Párizson kívül volt? – kérdezősködött tovább, 

még mindig nyámmogva Christophe. 
Guillaume csöndesen lerakta a villáját. A szemembe nézett. Sö-

tét szeme volt és finom, érzéki szája. 
– A nácik műve volt, gondolom – szólalt meg Hervé, és újra 

töltött a chardonnay-ból. Sem ő, sem Christophe nem vették észre, 
hogy Guillaume arca megfeszül. – A nácik tartóztatták le a zsidó-
kat a megszállás alatt.

– Valójában nem a németek voltak… – kezdtem.
– Hanem a francia rendőrség – vágott a szavamba Guillaume. 

– És itt történt, benn, Párizsban. Egy stadionban, ahol híres kerék-
párosversenyeket rendeztek. 

– Nocsak! Tényleg? – csodálkozott Hervé. – Azt hittem, a nácik 
voltak, és valahol a külvárosban került rá sor.

– Egy hete kutatok a témában – mondtam. – A nácik parancsára 
történt, igen, de a francia rendőrség hajtotta végre. Nem tanultátok 
az iskolában? 

– Nem emlékszem. De nem hinném – felelte Christophe.



•   63   •

Guillaume újra rám nézett, mintha csak ki akarna húzni belő-
lem valamit, mintha tesztelne. Zavarban voltam.

– Elképesztő, hogy mennyi francia nem tud még mindig róla!  – 
szólalt meg ironikus mosollyal Guillaume. – És az amerikaiak? Ön 
tudott róla, Julia, mielőtt elkezdett a témán dolgozni? 

Elfordítottam a tekintetemet. 
– Nem, nem tudtam, a hetvenes években abban a bostoni isko-

lában, ahová jártam, nem beszéltek róla. Most viszont már többet 
tudok. És nagyon felkavart mindaz, amit olvastam.

Hervé és Christophe hallgatott. Tanácstalannak tűntek, nem 
tudták, mit mondjanak. Ismét Guillaume szólalt meg:

– 1995 júliusában Jacques Chirac volt az első francia köztársasági 
elnök, aki felhívta a figyelmet arra, milyen szerepet játszott a fran-
cia kormány a megszállás idején. Különös tekintettel erre a razziára. 
Az összes újság a címlapon hozta a beszédét. Nem emlékeztek? 

Én a kutatásaim során olvastam Chirac beszédét. Nagyon szóki-
mondó volt. De hat évvel ezelőtt, a hírek között, ez valahogy elke-
rülte a figyelmemet. És a fiúknak – még mindig így hívtam őket, 
akaratlanul is – nyilvánvalóan semmilyen emlékképük nem volt 
erről a beszédről. Zavartan bámultak Guillaume-ra. Hervé egyik 
cigarettáról a másikra gyújtott, Christophe pedig a körmét rágta, 
ahogy mindig, ha ideges volt, vagy feszengett. 

Nagy csönd telepedett a vacsoraasztalra. Különös volt ez a né-
maság ebben a szobában. Annyi hangos és vidám buli volt itt, 
nevetgélő emberekkel, véget nem érő viccmeséléssel, fülsiketítő 
zenével. Mennyi játék, ünnepi tószt és tánc hajnalig, a zsémbes 
szomszédok ellenére, akik partvisnyéllel verték a plafont. 

Nehéz és fájdalmas volt ez a csönd. Amikor Guillaume újra be-
szélni kezdett, a hangja megváltozott. Az arca is. Sápadt volt, és 
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nem tudott többé a szemünkbe nézni. Lehajtott fejjel ült a tányérja 
fölött, amin szinte érintetlenül állt a tészta.

– A nagyanyám tizenöt éves volt a razzia idején. Azt mondták 
neki, ő mehet isten hírével, mert csak a fiatalabb, a két és tizenkét 
év közötti gyerekeket meg a szüleiket viszik el. Egyedül maradt. 
Mindenki mást elhurcoltak. Az öccseit, a kishúgát, az anyját, az 
apját, a nagynénjét, a nagybátyját. Akkor látta őket utoljára. Senki 
nem tért vissza. Senki.




