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1. 

Barátom, Rézfejű, egy pálinkásüveggel könnyedén fejbe sújtotta 
a  Kormányost, aztán a  tőle megszokott udvariassággal, mintegy 
kedvesen invitálva, ahogy a  fogorvosok szólítják be a  következő 
pácienst, vigyorogva odaszólt az uraknak: „Parancsol még valaki?” 
A  Kormányos bezúzott fejjel hanyatlott a  véres üvegcserepek közé 
a padlóra, és egy pillanatra, mint vihar előtti szélcsend, némaság 
állt be.

A helyzet most ez volt: mi hárman voltunk: Rézfejű, Bobi és én. 
Velünk volt, de nem számított Csenevész nevű újdonsült isme-
rősünk, egy csinos, sovány, nagy szemű suhanc, aki egyik kezével 
még mindig a  nyakát tapogatta, mivel ez a  nyak néhány perccel 
előbb még az imént leütött Kormányos szőrös, nagy mancsaiban 
fuldoklott. Velünk szemben öten álltak, mozdulatlanul és támadás-
ra készen a „Gyilkosok” nevű állástalan matrózok segélyegyesületé-
nek tagjai, akik karitatív működésüket, a önsegélyezést a szónak ab-
ban a szoros értelmében űzték, hogy önmagukon segítettek, tekintet 
nélkül a segélyezés eszközeire, amelyek feszítővastól késig a  legkü-
lönbözőbbek voltak. Támadásukat néhány másodpercre elodázta az 
a körülmény, hogy Bobi és én nyitott késsel álltunk, míg Rézfejű már 
egy széket tartott magasra. Tisztában voltunk azzal, hogy a legtöbb, 
amit elérhetünk, a menekülés. A Gyilkosok pozíciója annyival volt 
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kedvezőbb, hogy elállták a bejáratot és a söntéspult irányába kezd-
tek húzódni, félkörbe fejlődve. Gyorsan odasúgtam Rézfejűnek, aki 
a székkel állt: „Üsd le a lámpát!…” Egy kissé megmozdította a fejét, 
jelezve, hogy megértett. Bal kezével hirtelen feléjük dobott egy asz-
talt, és a  magasra tartott széket máris a  lámpához lökte. A  lámpa 
leverését évszázadok óta a gyengébbek törvénye alapján űzik a me-
nekülni kívánó verekedők.

A sötétség még jóformán be sem állt, mikor én már dobtam a szé-
ket az utcára néző kirakatablakba, nyomban utána, még hulló csere-
pek között repültem én, és mire az utcára értem, Csenevész keskeny 
árnyéka suhant mellém. Ha Rézfejű és Bobi utánunk akarnak mene-
külni, végük van, mert a hátukba kapják a késeket. Ők az egyetlen 
helyes stratégiai elgondolás alapján berohantak a  Gyilkosok közé, 
akik éppen készülve szembe ugrani, a váratlan összeütközéstől szét-
perdültek. Bobi átugrotta a söntéspultot, Rézfejű felugrott a pultra, 
ötösével dobálta az üvegeket, és mialatt az ellenfelek megtorpantak 
egy pillanatra, felborította a  likőrökkel megrakott állványt, és egy 
hatalmas ugrással eltűnt Bobi után a gyékényajtó mögött… Megra-
gadtam Csenevész karját, és futni kezdtünk… Rendőrfütty hasított 
élesen az éjszakába… Egy kemény tárgy ütött a  homlokomra, va-
lakit hasba szúrtam… Bobi már távolabb állt, úgyhogy odakiabál-
tam: „A régi kikötő felé”. De Csenevész a  Repoublique felé futott, 
kénytelen voltam utánaszaladni… Még láttam, hogy egy üres telek 
kerítésén kiugrik Rézfejű, utána Bobi és utánuk egy hatalmas sötét 
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tárgy – nyilván eltévesztette a fejüket – csörömpölve zuhant a kö-
vezetre… Rohantunk a Repoublique-on végig, nyomunkban három 
csaholó, dühös kóbor kutyával…
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2. 

Az egész bajt tulajdonképpen én idéztem elő, mert nem hagytam 
megölni Csenevészt. A  marseille-i kikötőnek megvannak a  maga 
íratlan, de az írottnál is szigorúbb törvényei. Azért szigorúbb, mert 
aránylag igen csekély törvénysértésekért agyonveretéssel fizetnek. 
Ilyen törvény például, hogy: „ne avatkozz a  te felebarátod magán-
ügyeibe, sem kíváncsiságból, sem erkölcsi felháborodásból, sem rész-
vétből, sem anyagi érdekből és egyáltalán semmiféle oknál fogva, ha-
csak valami jogod, vagy közöd nincs hozzá.” Ezekben a kocsmákban 
már többször előfordult, hogy valaki a szó legszorosabb értelmében 
agyonverte a szeretőjét, anélkül, hogy a számos jelenlevő közül bárki 
is közbelépett volna. A kikötő pampáin az asszonyt verő férfi tabu. 
Két ember, akiknek valami késelnivalójuk van: tabu. Minden ember, 
akit vernek, ha nem a barátod, rokonod, vagy jövedelmező üzletfe-
led: tabu. Aki a parancsolatokat nem tartja meg, az igazán nem lehet 
hosszú életű, speciel ezen a földön.

Nos, a  „Kikötői Vénasszony”-ról elnevezett vendéglőben Csene-
vészt, akit előzőleg nem ismertem, agyon akarták verni, mert rendőr-
kémnek nézték. Nem is tudom, miért sajnáltam meg ezt a vézna, ré-
mült suhancot annyi ember közül, akiket már verni láttam… Éppen 
ezt a szomorú kölyköt, de annyira, hogy szinte önmagam ellenőrzése 
nélkül vettem ki a  Kormányos mancsaiból, aki természetesen úgy 
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vágott rögtön szájon, hogy hanyatt estem, és ha Rézfejű meg Bobi 
nincsenek jelen, a  Gyilkosok bizonyára „megszigonyoztak” volna, 
ahogy ők a késelést nevezik tréfásan.

Nagy kerülővel leértünk a régi kikötőbe, és törzscsapszékünkben, 
a  Grand bar du Lyon D’orban lemostuk a  sarat és a  vért magunk-
ról. Aztán pálinkát rendeltünk, és fixírozni kezdtük Csenevészt, aki 
remegő kézzel, ügyetlenül cigarettázott. Meg akart szólalni, de csak 
olyan vékonyka hang jött ki a torkán, hogy kénytelen volt krákogni 
egyet, aztán illedelmesen ezt mondta:

– Köszönöm… amit tettek…
– Miért kezdte a Kormányos azt kiabálni, hogy spion vagy?
– Mert keresem a bátyámat… aki itt eltűnt.
– Eltűnt embereket keresni a  kikötőben nem hálás dolog – vélte 

Bobi.
– Mi a foglalkozása?
– Lakatos… vagyok…
– Ne hazudozz, fiam – szólt rá Rézfejű, és felemelte Csenevész pisz-

kos kis kezét. – Még soha életedben nem dolgoztál fizikai munkát. 
Mit csinálsz Marseille-ben?

– Itt lakom.
– Ne hazudozz – szóltam közbe –, soha életedben nem voltál 

Marseille-ben, különben nem kezdtél volna a Repoublique felé futni, 
mikor azt kiabáltam, hogy „a régi kikötőhöz!” 

Hallgatott.


