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I.
Az Odéon egyik női öltözőjében Félicie Nanteuil hajporos fejjel, a szemhéjak bekékitve, pirositó az arcon és a fülcimpán, váll és nyak kifehéritve, ült a villamos lámpa alatt és lábát odatartotta Michonnénak, az öltöztetőnőnek, ki vörös sarkos kis fekete cipőt huzott reá. Trublet doktor, a szinház orvosa és a szinésznők barátja, kopasz fejét a diván egy vánkosának támasztotta és kezeit a hasán összekulcsolva keresztbe vetette rövid lábait. A kikérdezésnél tartott:
- És még mi, kedves?
- Tudom is én!... Eláll a lélegzetem... Szédülök... Egyszerre olyan szorongás fog el, mintha rögtön meg kellene halnom. És ez a legrémesebb.
- Nincs ugy néha, hogy nevetni vagy sirni szeretne, minden ok és értelem nélkül?
- Ezt nem tudom megmondani, mert hiszen az embernek annyi oka van, hogy nevessen vagy sirjon!...
- Rémlátásai nincsenek?
- Nincsenek... De képzelje csak doktor, éjszaka úgy tetszik, mintha macskát látnék, mely parázsként égő szemekkel néz reám a butorok alul.
- Ne tessék macskával álmodni, - szólalt meg Michonné, - az rossz jel... Macskát látni: hütlen férfi vagy álnok barátnő.
- De hiszen nem álmomban látom a macskát! Teljesen ébren.
Trublet havonta ugyan csak egyszer volt soros az Odéon-ban, de majdnem minden este benézett a szinházba. Szerette a szinésznőket, élvezetére szolgált elbeszélgetni velök, tanácsokat adott nekik és tapintatosan élt a bizalmukkal. Megnyugtatta Féliciét, hogy rögtön ir neki receptet.
- A gyomrot fogjuk kissé rendbehozni és többé nem lát majd macskákat a székek alatt.
Michonné a deréknál igazgatott. A doktor hirtelenül elkomorult tekintettel nézte, hogy huzogatja a zsinórt.
- Ne ráncolja a homlokát, doktor, - szólt Félicie, - én nem füzöm magamat. Az én termetemmel igazán butaság is lenne.
És arra gondolva, ki legjobb barátnője volt a szinháznál, folytatta:
- Az való Fagettenek, kinek se válla, se csipője... Olyan, mint a deszka... Még huzhatod egy kicsit, Michonkám... Tudom, doktor, hogy maga nem szereti a füzőt. De hát nem öltözhetem úgy, mint az esthéta nők, lepedőbe... Dugja csak be a kezét, hogy nem vagyok szorosan.
Trublet elháritotta magáról a vádat, hogy ellensége a füzőnek, mert csak a tulságos füzést kárhoztatja. Sajnálja, hogy a nőknek semmi érzékük a vonalak harmoniája iránt és kecsesnek és szépnek tartják a derék vékonyságát, mert nem tudják, hogy e szépség merőben a puha hajlástól függ, melylyel a test, miután kiadta a kebel nagyszerű kitárulását, a mellkas alatt lassankint elvékonyodik, hogy azután ismét megnövekedjen a csipők terebélyes és nyugodt sátorozatában.
- A derék, - mondta, - a derék, ha már muszáj igy mondani, ugy kellene, hogy lassú, észrevétlen és szelid átmenet legyen a nő két fénypontja: a kebel és a has között. Maguk azonban ostobán agyonhurkolják, benyomják a mellkast, mely magával vonja a romlásba a kebleket, lelapitják az álbordákat és borzalmas barázdát vonnak a köldök felett. A néger nők, kik csucsosra köszörülik a fogaikat és felhasitják az ajkukat, hogy fakarikát szoritsanak bele, kevésbé barbár módon éktelenitik el magukat. Mert végre is elképzelhető, hogy egy teremtésnek, ki gyürüt huz át az orr porcán és az ajkát akkora mahagonikoronggal tartja szétfeszitve, mint ennek a pomádés skatulyának teteje, még marad valamije az asszonyi ragyogásból. Ha azonban egy nő birodalmának szent központjában üzi a rombolást: teljes a pusztulás.
Belemelegedve a neki kedves tárgyba, a doktor sorba vette a csontváz és az izmok elváltozásait, melyeket a füző okoz és szabatos és szemléltető, komor es bohózatos leirásokat adott róluk. Félicie nevetve hallgatta. Nevetett, mert nő lévén, hajlott reá, hogy nevessen a testi rutságon és nyomoruságon, továbbá, mert mindent a maga kis szinházi világára vonatkoztatva, minden egyes eléktelenedés, melyet a doktor leirt, egy-egy társnőjét juttatta az eszébe és a torzkép benyomásával hatott elméjére és nevetett, mert tudatában a maga ép voltának, gyönyörködött fiatal testében a hus mind e kellemtelenségének elképzelésével szemben. Csengő nevetéssel ment a doktor felé, maga után vonva Michonnét, ki mint valami gyeplőt, fogta a zsinórszálakat és ugy festett, mint a boszorkány, mikor a boszorkányvigalomba tart.
- Ugyan hagyja már! - szólt Félicie a doktornak.
És ellenvetésül felhozta, hogy a parasztasszonyok nem viselnek füzőt és mégis sokkal formátlanabbak, mint a városiak.
A doktor keserű szemrehányásokkal illette a nyugoti civilizációt, hogy megveti és nem ismeri az élő szépséget.
Trublet, ki a Saint-Sulpice templom tornyainak árnyékában született, fiatal korában Kairoba ment orvosnak. Némi pénzzel, májbajjal és az emberi szokások különböző voltának ismeretével tért vissza. Hogy megemberedett és visszatelepedett a hazai földre, többé ki nem mozdult vén utcájából, a Rue de Seineből és nagy kedvét lelte az életben. Csak azon bánkódott kissé, hogy kortársai még mindig nem tudnak kikászolódni abból a sajnálatos félreértésből, mely az emberiséget már tizennyolc évszázad óta összeveszitve tartja a természettel.
Kopogtattak; egy női hang hallatszott a folyosóról:
- Én vagyok!
Félicie, miközben magára öltötte rózsaszin szoknyáját, megkérte a doktort, hogy nyissa ki az ajtót. Doulcené lépett be, sulyosan szabadjára engedve massziv testét, melyet sokáig összetudott tartani a szinpadon és belekényszeriteni a drámai anyák szerepkörébe.
- Csókollak, szivecském. Jó napot, doktor... Tudod, Félicie, én nem szoktam bókolni. De tegnapelőtt láttalak és mondhatom, az Anya és barátnő „kettős”-ében nagyon jó dolgokat csináltál és pedig nem könnyüeket.
Félicie mosolygott a szemével és ahogy mindig lenni szokott, ha az embernek bókot mondanak, várta, hogy egy második is következzék utána.
Doulcené, érezve a felhivást, mely Félicie hallgatásában lappangott, további dicséreteket mormolt:
- ... nagyon kitünő dolgokat, egészen egyénieket.
- Igazán? Annál inkább örülök, mert nem nagyon érzem bent magamat ebben a szerepben. És aztán az a hórihorgas Perrin alig enged játszanom. Komolyan! Amikor ott ülök ennek a nőnek az ölében, hallatlan!... El se gondolhatják, micsoda rémségeket sug a fülembe, amig a jelenet tart. Meg van őrülve!... Hiszen én megértek mindent, de vannak dolgok, melyeket utálok... Michonka, hátul nincs begyürve a derekam?
- Drága gyermekem, - kiáltott fel Trublet nekilelkesülten, - maga csodálatraméltó bölcsességet mondott.
- Mit? - kérdezte egyszerüen Félicie.
- Azt mondta: „Megértek mindent, de vannak dolgok, melyeket utálok.” Maga megért mindent; az emberek cselekedeteit és gondolatait olybá nézi, hogy az egyetemes mechanizmus sajátos nyilvánulásai, nem támasztanak magában se haragot, se gyülöletet. Azonban vannak dolgok, melyeket utál; tud válogatni, már pedig bizonyos, hogy az erkölcs az izlés kérdése. Szeretném, ha az Erkölcsi Tudományok Akadémiájában is ilyen józanul gondolkoznának. Mert igaza van. Az ösztönökért, melyeket társnőjében észrevett, épp oly hiuságos lenne szemrehányásokat tenni neki, mintha szemére vetné a tejsavnak, hogy kevert hatású sav.
- Mit beszél?
- Azt mondom, hogy mihelyt beláttuk a szükségszerű voltát, nem dicsérhetünk és nem gáncsolhatunk semmiféle cselekedetet vagy gondolatot.
- Szóval, ön helyesli Perrin dolgait. Ön, akinek becsületrendje van! Szégyelheti magát!
A doktor felállt:
- Kedvesem, hallgasson ide egy percre. Elmondok egy tanulságos történetet:
- Valamikor az emberi természet másforma volt, mint ma. Nemcsak férfiak és nők voltak, hanem androgynok is, vagyis olyan lények, kik egyesitették magukban a két nemet. Mind a három fajtának négy-négy karja, négy lába és két arca volt. Erősek voltak és sebesen forogtak maguk körül, akár a kerekek. Erejük oly merészszé tette őket, hogy az óriások példájára harcra akartak kelni az istenekkel. Zeus, nem türhetvén ezt az elbizakodottságot...
- Michonka, nem „cupfos” a ruhám? - kérdezte Félicie.
- ... elhatározta, - folytatta a doktor, - hogy kevésbé erőssé és kevésbé bátorrá teszi őket. Minden embert ketté választott, ugy, hogy már csak két karja, két lába és egy feje volt és az emberi faj azóta olyan, amilyen ma. Mindegyikünk tehát csak félember, akit elválasztottak a másik felétől. És az elfelezett részek folyton keresik a másik felüket. A szerelem, melyet egyik ember a másik iránt érez, nem más, mint az az erő, mely két félrészünk egyesitésére ösztönöz bennünket, hogy ismét helyreállitsuk egykori tökéletességünket. Azok a férfiak, kik az androgynok szétválasztásából állottak elő, a nőket szeretik; a nők, kik szintén akként származtak, a férfiakat szeretik. Azok a nők azonban, kik eredetileg is nőknek a szétválasztásából származtak, nem sokat törődnek a férfiakkal és nőkhöz vonzódnak. Ne legyen tehát meglepetve, ha...
- Mondja csak, doktor, ezt maga találta ki? - kérdezte Félicie, miközben rózsát tüzött a keblére.
A doktor erélyesen tiltakozott, hogy az ő kitalálása lenne. Sőt ellenkezőleg, még el is hagyott belőle.
- Annál jobb! - kiáltott fel Félicie. - Mert ha akarja tudni, aki ezt a mesét kigondolta, nem valami okos fiú.
- Már meghalt, - felelte Trublet.
Félicie ujból kijelentette, hogy undorodik játékbeli társnőjétől, Doulcené azonban, ki vigyázatos nő volt és néha ott ebédelt Jeanne Perrinnél, másra téritette a beszélgetést.
- Végre, szivecském, megkaptad Angelika szerepét. Azonban ne felejtsd el, amit mondtam: kissé takarékoskodni kell a gesztusokkal és a tartásban valami kis merevségnek kell lenni. A naiva szerepkörnek ez a titka. Ne engedd át magadat a te bájos elevenségednek. A klasszikus műsorbeli fiatal leányoknak kissé bábuszerüeknek kell lenniök. Ez a stilus. A hagyomány igy követeli. Látod, Félicie, amit legelsőbb is szem előtt kell tartanod, ha az Anya és barátnő-ben játszol, mely pedig gyönyörű darab...
Félicie félbeszakitotta:
- Nekem csak az a fontos, hogy a szerepem legyen jó, a darabra fütyülök. De meg nem is igen szeretem Marivauxt... Miért nevet, doktor? Elszóltam magamat? Az Anya és barátnő nem Marivauxtól való?
- De igen!
- No hát!... Maga is mindig csak zavarba akar hozni... Mondom, hogy nem szeretem ezt az Angelikát. Valami testesebbet szeretnék, szinesebbet... Ma este különösen nincs hozzá kedvem.
- Egy okkal több, hogy nagyon jól fogsz játszani, szivecském, - szólt Doulcené.
És oktatásba kezdett:
- Soha jobban bele nem találjuk magunkat valamely szerepbe, mint mikor erőltetve és kedvünk ellenére kell beleilleszkednünk. Sok példát idézhetnék erre. Én magam is egész elragadtam a közönséget jókedvemmel, holott épp a jelenésem előtt hozták hirül, hogy szegény Doulce, ki oly nagy művész és oly jó férj volt, gutaütést kapott az opera zenekarában, pont amikor beleakart fujni a kürtjébe.
- Miért akarják mindenáron, hogy folyton csak naiva legyek? - kérdezte Félicie, ki hősszerelmesnő is szeretett volna lenni és kacérokat meg minden egyéb szerepet is akart játszani.
- De hát ez érthető is, - magyarázta rendületlenül tovább Doulcené. - A szinművészet utánzó művészet. Már pedig az ember azt utánozza legjobban, amit nem érez.
- Nyugodjék bele, - kedves, - felelte a doktor Félicienek. - Ha valaki naiva, az is marad mindörökre. Az ember Dorinának születik vagy Angelikának, Céliménenek vagy Pernellenének. A szinpadon némelyek mindig huszévesek, mások harminc, mások meg mindig hatvanévesek... Maga, Nanteuil kisasszony mindig tizennyolcéves marad és mindig naiva lesz.
- Hiszen meg is vagyok elégedve a szerepkörömmel, - felelt Félicie, - de azért nem kivánhatják, hogy egyforma élvezettel játszak mindent. Oh, egy szerepet például nagyon szeretnék játszani! Ágnes-t, a Nők iskolájá-ban.
Az Ágnes név hallatára a doktor elragadtatva dőlt hátra és ugy mormolta:
- Mi baj lehet szemembe, hogy mindig bajt fakaszt!
- Ágnes! Ez aztán szép szerep! - kiáltott fel Félicie. - Mondtam is Pradelnek, hogy adja nekem.
Pradel, a szinház igazgatója, kivénült szinész volt, tapasztalt és jóravaló ember, illuziók és fentszárnyaló remények nélkül. Szerette a békét, a könyveket és a nőket. Félicie meg lehetett vele elégedve és éppen ezért rosszakarat nélkül beszélt is róla, becsületes egyszerüséggel.
- Gyalázatos volt, undoritó, piszok, - mondta; - megtagadta a szerepet, mert Falempin-re akarja osztani. Igaz, hogy nem is ugy kértem, ahogy kellett volna. Mig Falempin, az tudja a módját! Erre esküt teszek. De nem bánom. Ha Pradel nem adja nekem Ágnest, itt hagyom őt is, meg az egész rongyos butikját!
Doulcené tovább adogatta meghallgatatlan tanácsait. Ügyes, de megvénült, elkopott, immár mindig szerződéstelen szinésznő volt, ki tanácsokkal látta el a kezdőket, megirta helyettök a leveleiket és ekként szerezte meg az ételt, mely délben vagy este majdnem mindennap egyedüli étkezését kiadta.
Félicie, miközben Michonné fekete bársonyszalagot kötött a nyakára, odafordult Trublethoz:
- Ön tehát azt mondja, hogy a gyomortól vannak a szédüléseim. Biztos?
Még mielőtt Trublet válaszolhatott volna, Doulcené felkiáltott, hogy a szédülés mindig a gyomortól ered. Saját magán is tapasztalta, mert két-három órával az étkezés után egészen felfuvódva érzi magát, ami mellett fájdalmai is vannak. És orvosságot kért a doktortól.
Ezenközben Félicie elgondolkozott, mert olyan természetű volt, hogy képes volt a tünődésre. Egyszerre megszólalt:
- Doktor, szeretnék kérdezni magától valamit, amit talán furcsának fog tartani... de szeretném tudni, hogy maga, aki ismeri az ember testét, tudja azt a sok minden vacakot, ami belül van... nem bántja ez néha a nőkkel szemben? Azt hiszem, hogyha erre gondol, utálkoznia kell.
Trublet a vánkosok közül, melyekbe belesüppedve ült, csókot dobott Félicienek:
- Drága kicsim, nincs finomabb, dusabb, szebb szövet, mint egy szép nőnek a bőre. Éppen ezt mondtam magamban, mikor az imént a maga nyakát néztem és gondolhatja, hogy ilyen benyomás...
Félicie megvető ajkbiggyesztéssel válaszolt.
- Nagyon elmésnek gondolja, hogy ostobáskodással felel egy komoly kérdésre?
- Nos hát, kisasszony, miután igy akarja, hát komolyan felelek. Husz év előtt, mikor a Szent József-kórházba jártam, a boncteremben volt egy vén részeges szolga, az öreg Rousseau bácsi, ki minden délelőtt tizenegy órakor a boncoló asztalon, a kinyujtóztatott holttest mellett teritgette szét az elemózsiáját. Evett, mert éhes volt. Azokat, akik éhesek, semmi se tartja vissza az evéstől, ha van mit. Csak éppen, hogy Rousseau bácsi azt szokta mondani: „Nem tudom, az itteni levegő-e az oka, de csak olyat tudok enni, ami friss és étvágyas.”
- Értem, - szólt Félicie. - Magának kis virágárus leányok kellenének... Csakhogy az tilos... És különben is, ugy ül itt, mint egy basa, ahelyett, hogy megirná a receptet.
Kérdően nézett Trubletre:
- A gyomor, hol is van az tulajdonképpen?
Az ajtó nem volt becsukva. Egy nagyon csinos, nagyon elegáns fiatalember benyitott rajta és miután két lépést tett előre, kedvesen megkérdezte, szabad-e bejönnie?
- Magának? - felelt Félicie.
És odanyujtotta neki a kezét, melyet a fiatalember gyönyörködve, szabályosan és öntelten csókolt meg.
Doulcenéra nem igen vetett ügyet és Trublethez fordult:
- Hogy van, doktor Sokrates?
Tömpe orra és szubtilis beszéde miatt néha igy nevezték a doktort.
Ez, Féliciere mutatva, igy válaszolt:
- Ime, Ligny ur, itt van egy fiatal hölgy, aki nincs tisztában vele, hogy van-e gyomra? Nehéz eset. Felvilágositásul idézzük neki a kis leány példáját, aki sok befőttet evett. A mamája intette: „Elrontod a gyomrodat.” Mire a kis leány azt felelte: „Csak az asszonyoknak van gyomruk; a kis leányoknak nincs.”
- Jaj, de buta ez a doktor! - kiáltott fel Félicie.
- Bár csak igaza lenne! Butának lenni: képesités a boldogságra. A butaság a teljes és tökéletes megelégedés. A legfőbb jó a művelt társadalmakban.
- Ön nagyon is kiélezi a dolgot, kedves doktor, - jegyezte meg Ligny ur. - Annyit azonban készséggel elismerek, hogy az ember inkább legyen buta egyformán a többivel, sem mint okos egymagában.
- Róbertnek nagyon igaza van! - kiáltott fel Félicie őszintén és benső meggyőződéssel.
És elgondolkozva hozzátette:
- Egy legalább teljesen bizonyos, doktor. Az, hogy a butaság gyakran megakadályozza, hogy az ember ostobaságot kövessen el. Ezt sokszor tapasztaltam. Nem a legbutább férfiak vagy nők viselkednek a legbutábban. Igy például vannak értelmes nők, kik egyenesen hülyék a férfiakkal szemben.
- Azt akarja mondani, hogy nem tudnak ellenni nélkülök.
- Drága kis Sokratesem! Te mindent kitalálsz.
- Óh! - sóhajtott a hosszú Doulcené, - micsoda rettenetes rabság! Minden nő, ki nem tud uralkodni érzékein, elveszett a művészet számára.
Félicie felrántotta a fiatalságtól még kissé hegyes vállait.
- Óh! óh! Nézzétek csak meg a nagymamát! Hogy oktatja a kicsinyeket! Vajjon a maga korában a szinésznők uralkodtak a... hogy is mondta csak? Ugyan! Eszökbe se jutott!
Látva, hogy Félicie kezd méregbe gurulni, Doulcené okosan és méltóságteljesen visszavonult. A folyosóról még beadott egy figyelmeztetést:
- El ne felejtsd, szivecském. Angelikát ugy kell felfogni, hogy olyan, mint a rózsabimbó. A szerep igy követeli.
Azonban Félicie, ki bosszus volt, oda se hallgatott.
- Igazán, - szólt, miközben leült a tükör elé, - végül is dühbe hozza az embert ezekkel az erkölcsprédikálásokkal! Azt hiszi, elfelejtették, miket művelt? Csalódik. Ravaudné minden nap ujra meg ujra elmeséli. Mindenki tudja, azt a szegény muzsikus urát ugy elgyengitette, hogy egy este holtan szédült a trombitájába. És a szeretői, csupa nagy, erős ember, Michonka megmondhatja, két évnél tovább egy se birta, olyanok lettek, mint az árnyék. Igy uralkodott ő a... És akkor mit szólt volna hozzá, hogy elveszett a művészet számára?
Trublet doktor csillapitólag nyujtotta két karját Félicie felé.
- Ne izgassa magát, kedves, Doulcené őszintén beszélt. Valamikor a férfiakat szerette, most Istent szereti. Az ember azt szereti, akit tud, ugy, ahogy tudja és azzal, amije van. Doulcené, elérkezvén a megfelelő korba, szüzies és ájtatos lett. Betartja a vallás minden kötelmét; vasárnap és ünnepnapokon eljár a misére is.
- Miattam járhat a misére! - jelentette ki Félicie. - Michonka, gyujtsd meg a spirituszt. Meg akarom melegiteni a pirositót. Mind lejött az ajkamról. És hát ha jár is a misére? A vallás nem tiltja, hogy az embernek legyen egy kedvese.
- Azt hiszi? - kérdezte a doktor.
- Nyugodt lehet! Én tudom a vallásomat!
Valami gyászos csengetyüszó hallatszott és az ügyelő siránkozó hangja szállt végig a folyosókon:
- Az elsőnek vége!...
Félicie felállt és csuklójára felcsatolt egy kis acélmedaillonos bársony karkötőt.
Michonné térdelve igazgatta a szoknya fodrait és mert a szája tele volt gombostüvel, a fogai közül bökte ki az életigazságot:
- A megöregedésben az a jó, hogy a férfiak már nem gyötörhetik az embert.
Robert de Ligny kivette a cigaretta-tárcáját:
- Szabad?...
És odahajolt a tükör előtt égő lánghoz.
Félicie, ki le nem vette róla a tekintetét, látta, amint a lángként izzó és puha bajusz alatt a világosságtól biborszinű ajkak beszivják és kilégzik a füstöt. Kis bizsergést érzett tőle a füle hegyén és mintha ékszereit keresné, szájával surolta Ligny nyakát és halkan odamormolta neki:
- Előadás után várj meg kocsiban, a Tournon-utca sarkán.
Most hangok és lépések nesze hallatszott be a folyosóról. A nyitányul játszott egyfelvonásos szereplői tértek vissza öltözőikbe.
- Doktor, adja ide az ujságját.
- Nincs benne semmi érdekes.
- Azért csak adja ide.
Félicie fogta az ujságot és ernyőkép tartotta a feje fölé.
- A világosság sérti a szememet.
Tény, hogy a tuléles világosság néha fejfájást okozott neki. Ezuttal azonban belenézett volt a tükörbe. A kék szemhéjak, a fekete göbökkel megtüzdelt pillák, kifestett arca, szivalakra pirositott szája, mindez ugy tünt fel neki, mintha egy üvegszemű, kikendőzött halottat látna és nem akarta, hogy Ligny igy lássa.
Mialatt arcát elárnyékolva tartotta, himbáló léptekkel egy horihorgas fiatalember lépett be az öltözőbe. Komortekintetű szemei mélyen ültek a holló csőrére emlékeztető orr tövében, ajkán megmerevedett mosolygás, hosszú nyakán erősen kiálló Ádámcsutka, mely árnyékot vetett kihajtott gallérjára. A klasszikus műsorbeli törvényszolgák jelmeze volt rajta.
- Ah! Chevalier! Jó estét, fiacskám, - fogadta jókedvüen Trublet doktor, ki szerette a komédiásokat, a rosszakat még inkább, mint a jókat, Chevalier-t pedig egész különösen kedvelte.
- Hát már az egész világ idegyül? - kiáltott fel Félicie. - Ez már nem is öltöző, hanem kocsma...
- Üdvözlöm a bájos kocsmárosnét, - felelt Chevalier. - Mit szólnak? A nézőtér tele van hülyével. Képzeljék csak, lepisszegtek.
- Ez nem ok, hogy kopogtatás nélkül lépjen be, - szólt Félicie haragosan.
A doktor megjegyezte, hogy Ligny nyitva hagyta az ajtót. Félicie feléje fordult és a gyöngéd szemrehányás hangján korholta:
- Igazán, nyitva hagyta?... De hiszen az ember ha belép valahova, legelőbb is kizárja a többit. Ez csak egyszerű.
Beburkolódzott egy fehér köpenybe.
Az ügyelő jelezte, hogy szinpadra a szereplők.
Félicie megfogta Ligny feléje nyujtott kezét és ujjaival kitapogatva a csuklót, az erek mellett, ahol a bőr puhább, belenyomta a körmeit. Azután eltünt a homályos folyosón.

II.
Chevalier, miután átöltözött a saját ruhájába, beült egy páholyba Doulcené mellé. Nézte Féliciet, ki távol és filigrán volt a szinpadon. És reágondolva, hogy Martyr-utcai padlásszobájában a karjai között tartotta: sirt a dühtől és fájdalomtól.
Tavaly találkoztak egy ünnepélyen, melyet Lecureuil képviselő védnöksége alatt rendeztek a kilencedik kerületben lakó nyomorgó művészek javára. Chevalier némán, sóvárgó éhséggel, harapásra kész fogakkal és lángoló szemekkel ólálkodott Félicie körül. És két héten át szünet nélkül a nyomában volt. Félicie, hidegen és nyugodtan, ugy tett, mintha észre se venné, aztán egyszerre átengedte magát neki, oly hirtelen, hogy Chevalier, mikor sóvárgón és még mindig fel nem ocsudva a meglepetésből, elbucsuzott tőle, egész ostobán viselkedett. Azt mondta Félicienek: „És én még folyton ugy néztelek, mintha porcellánból lennél!” Teljes három hónapon át élvezett gyönyöröket, melyek hasitók voltak, mint a fájdalom. Azután Félicie kezdett elsiklani, távolodni, idegenné válni. Többé már nem szerette Chevaliert. Ez kereste, hogy miért, de nem tudott rájönni. Szenvedett, hogy Félicie már nem szereti, és még jobban szenvedett a féltékenységtől. Igaz, szerelme első és szép óráiban se volt ismeretlen előtte, hogy Félicienek van barátja, Girmandel, igazságügyminiszteri tisztviselő a Provence-utcából és boldogtalankodott is miatta. Azonban, mert sohasem látta, oly homályos és határozatlan fogalma volt felőle, hogy féltékenysége beleveszett a sejtelmességbe. Félicie kijelentette neki, hogy Girmandel mellett még csak szinből se tesz úgy, mintha érzésben is vele volna és Chevalier hitt a szavának. Sőt elégtételt talált benne. Félicie azt is mondta, hogy Girmandel már régtől fogva, hónapok óta merőben csak jóbarátja és Chevalier elhitte, hogy igy van. Végül pedig: ő volt az, aki felszarvazta Girmandel-t és ez kellemes érzés volt. Azt is megtudta, hogy Félicie, ki a Conservatorium második évfolyamát járta, nem tagadta meg magát tanárjától. Azonban a gyötrelmet, melyet emiatt érzett, enyhitette annak a tekintetbe vétele, hogy ünnepélyes és százados szokásról van szó. De most Róbert de Ligny elviselhetetlen kinszenvedést okozott neki. Egy idő óta folyton ott lelte Félicie körül. Hogy Félicie szereti Róbertet, afelől nem lehetett kétsége. És ha néha azt gondolta, hogy még nem adta oda magát ennek az embernek, ezt minden ok nélkül és csak azért gondolta, hogy kissé enyhitse vele a szenvedését.
A nézőtér mélyéből szabályos taps viharzott fel, az első sorokban pedig néhány úr, könnyed mormolással és nesz nélkül ütögette össze a tenyerét. Félicie utolsó válaszát mondta Jeanne Perrinnek.
- Bravó! Bravó! Elragadó a kicsike, - lehelte Doulcené.
A féltékeny düh Chevaliert rossz pályatárssá tette. Ujjával a homlokára bökött:
- Ezzel játszik.
Aztán kezét szivére téve folytatta:
- Holott ezzel kell játszani.
- Köszönöm, barátom, köszönöm! - mormolta Doulcené, a maga félreismerhetetlen dicséretére értve ez irányelveket.
Aminthogy csakugyan azt szokta mondani, hogy csak szivvel lehet jól játszani. Azt tartotta, hogy szenvedélyt csak az fejezhet ki erőteljesen, aki átéli és hogy a szinésznek éreznie kell, amit ábrázol. Minderre példa gyanánt szivesen idézte magát. Ha tragikus királynői szerepben méregpoharat kellett kiüritenie a szinpadon, egész éjjel mintha láng marcangolta volna a beleit. De azért mégis ugy nyilatkozott, hogy: „A szinművészet utánzó művészet. Már pedig az ember azt utánozza legjobban, amit nem érez.” És ennek a tételnek az igazolására is talált példákat a maga szinpadi diadalai között.
Nagyot sóhajtott:
- Roppant tehetséges kislány. Kár érte; rosszkor jött. Ma már nincs se közönség, se kritika, nincsenek darabok, se szinházak, se művészek. A művészet lehanyatlott.
Chevalier tagadóan rázta a fejét:
- Ne sajnálkozzon Félicien; meg lesz mindene, amit csak kivánhat, siker, vagyon. Léha teremtés és a léhasággal sokra viszi az ember. Mig ellenben azok, akiknek szivük van, legjobban teszik, ha követ kötnek a nyakukra és a vizbe vetik magukat. De én is sokra fogom vinni, fel a magasba. Én is léha leszek.
Felállt és nem várva be az előadás végét, eltávozott. Nem ment vissza Félicie öltözőjébe, mert félt, hogy ott találja Lignyt, kinek a látása elviselhetetlen volt a számára és mert ily módon azt képzelhette, hogy Ligny se ment vissza.
Fizikai rosszullétet okozott neki, hogy elmenjen Félicie közeléből és ezért ötször vagy hatszor is körüljárta az Odéon puszta és kihalt boltiveit, lehaladt a lépcsőkön, be az éjszakába és befordult a Médicis-utcába. A kocsisok a bakon szundikálva várták az előadás végét és a platánok csucsai felett a hold iramodva bujdosott a felhők között. Mint minden éjjel, Chevalier most is valami képtelen és édes reménységtől hajtva ment, hogy anyjánál várja meg Féliciet.

III.
Nanteuilné a Saint-Michel boulevard egyik házának ötödik emeletén lakott a leányával, egy kis lakásban, melynek ablakai a Luxembourg-kertre néztek. Nyájasan fogadta Chevaliert, ki iránt hajlandóvá tette, hogy szereti Féliciet és hogy Félicie nem szereti őt. Azt, hogy szeretője, volt a leányának, elvből nem vette tudomásul. Leültette maga mellé az ebédlőbe, melyet egy kis vaskályha melegitett. A falon függő szolgálati revolverek és aranybojtos átvetőjű kardok ragyogtak a lámpafényben, körbe sorakozva egy női páncél körül, melyen a keblek helyén kis bádog félgömbök domborodtak és amelyet tavaly télen Félicie, akkor még conservatoriumi növendék, Jeanne d’Arc szerepében viselt egy spiritiszta hercegnő estélyén. Mint katonatisztnek az özvegye és szinésznőnek az anyja, Nanteuilné, igazi nevén: Nanteauné, megőrizte e tropheumokat.
- Félicie még nem jött haza, Chevalier ur. Csak éjfélre várom. Egész végig dolga van.
- Tudom; én az első darabban játszottam. A másikból csak az első felvonást néztem meg.
- Oh! Miért nem maradt végig? A leányom nagyon örülne, ha ott maradt volna. Ha az ember játszik, szereti, ha vannak barátai a nézőtéren.
Chevalier kitérően válaszolt:
- Oh! Barátokban nincs hiány.
- Téved, Chevalier ur. A jó barátok vajmi ritkák. Doulcené ott volt, ugyebár? Meg volt elégedve Félicievel?
És nagyon alázatosan hozzátette:
- Igazán boldog volnék, ha sikere lenne. Az ő helyzetében oly nehéz előrejutni, ha az ember egyedül áll, segitség és protekció nélkül. Szegénykének nagyon össze kell szednie magát!
Chevalier nem volt oly hangulatban, hogy sajnálkozzon Félicie sorsán. Vállatvonva nyersen válaszolt:
- Ne tessék aggódni miatta. Célt fog érni. Szinésznő tetőtől talpig. A szinház a vérében van. Megáll ő a lábán!
Nanteuilné csendesen mosolygott:
- Szegényke! Nem áll valami erősen. Félicie nem beteges, de nem szabad kifáradnia. Gyakran szédül, fáj a feje.
Bejött a cseléd és egy tál hentesholmit, egy palack bort és tányérokat tett az asztalra.
Chevalier ezenközben törte a fejét, miként térhetne reá ügyesen egy kérdésnek a föltevésére, mely már a lépcsőház óta az ajkán lebegett. Szerette volna tudni, vajjon Félicie érintkezik-e még Girmandellel, kiről már nem hallott beszélni. Kivánságainkat helyzetünk szerint formáljuk meg. Chevalier, állapotának nyomoruságában, szivének gyászában lángolón kivánta, hogy Félicie, ki már nem szereti, Girmandelt szeresse, kit csak kevéssé szeretett és minden reménysége abban tetőződött, hogy Girmandel ne engedje el magától, foglalja le egészen és ne hagyjon belőle semmit se Robert de Lignynek. A gondolat, hogy Félicie Girmandellel van, enyhitette féltékenységét és remegett, hogy azt kell majd hallania: szakitott a miniszteri tisztviselővel.
Természetesen Chevalier sohasem vetemedett volna reá, hogy egy anyától leánya szeretői felől tudakozódjon. De Girmandelről nyugodtan lehetett beszélni Nanteuilnével, ki csak becsületre válót látott benne, hogy családja összeköttetésben van egy miniszteri hivatalnokkal, ki gazdag ember, nős és két bájos leánynak az apja. Csak valami cimen szóba kellett tehát hozni és Chevalier azt hitte, meg is találta a módját.
- Igaz, - szólt, - az imént láttam Girmandelt egy kocsiban.
Nanteuilné nem felelt.
- Éppen áthajtatott a Saint-Michel boulevardon. Azt hiszem ő volt. Nagyon csodálnám, ha tévedtem volna.
Nanteuilné nem felelt.
- Szőke szakálla, piros arca... Nagyon könnyen meg lehetett ismerni.
Nanteuilné nem felelt.
- Azelőtt nagyon jó barátságban voltak vele... Félicie is. Még mindig szoktak vele találkozni?
Nanteuilné vontatva válaszolt:
- Girmandel urral? Hogyne.
E feleletre Chevalier majdnem örömet érzett. Holott Nanteuilné megcsalta; nem mondott igazat. Hazudott hiuságból és hogy ne kelljen felfedeznie egy családi titkot, melyet nem tartott előnyösnek háza becsületére. Az igazság az volt, hogy Félicie Ligny iránt való szerelmének hevületében kiadta az utját Girmandelnek és az igazságügyminiszteri tisztviselő, aki pedig uriember volt, azon nyomban bezárta az erszényét. Nanteuilné, tekintet nélkül korára, anyai szeretetből és hogy leánya ne legyen kénytelen nélkülözni, visszafogadta egy udvarlóját. Felujitotta régi viszonyát Tony Meyerrel, a Clichy-utcai képkereskedővel. Tony Meyer nem valami előnyösen pótolta Girmandelt: szüken adta a pénzt. Nanteuilné, ki okos asszony volt és tudta a dolgok árát, nem zugolódott miatta és önfeláldozásáért meg is volt a jutalma, mert hat hét óta, amióta ujból része volt a szerelemben, szemlátomást fiatalodott.
Chevalier, ki nem tágitott a tárgytól, folytatta a kérdezgetést:
- Girmandel már nem valami fiatal, ugyebár?
- De nem is öreg - felelt Nanteuilné. - Negyvenéves korban a férfiak még nem öregek.
- Nem gondolja, hogy kissé elkoptatta a szervezetét?
- Dehogy, - felelt Nanteuilné nyugodtan.
Chevalier mélázva hallgatott. Nanteuilné elbóbiskolt. Azután, hogy a cseléd, ki behozta a sótartót és a vizesüveget, felriasztotta szunyókálásából, ő kérdezte Chevaliert:
- És ön, Chevalier úr, hogy van? Reménylem, jól.
Nem, nincs jól. A kritikusok összefogtak, hogy letörjék. És hogy összeesküdtek ellene, reá bizonyság hogy valamennyien ugyanazt mondják. Azt mondják, hogy előnytelen az arca.
- Előnytelen! - kiáltott fel méltatlankodva. - Inkább azt kellene mondaniok, hogy jellegzetes... Lássa kérem, majd én megmondom, hogy áll a dolog. Én nagyban látok, s ez a baj. Igy például Az október 23-iki éjszakában, melyet most próbálunk, én játszom Florentint, egy fél oldal az egész, nevetség... De én óriásian megnöveltem az alakot. Durville dühöng is miatta. Elront minden hatást.
Nanteuilné békésen és jóindulattal vigasztalgatta. Persze, hogy vannak akadályok, de végül is diadalmaskodni fog rajtuk. Eleinte leányának is sok baja volt a kritikusok rosszakarata miatt.
- Fél egy! - szólt Chevalier elkomorodva. - Félicie késik.
Nanteuilné ugy sejtette, hogy Doulcené tartóztatja.
- Rendesen Doulcené szokta hazahozni és, hiszen ismeri, ő sohasem siet.
Chevalier felállt és ugy tett, mintha távozni akarna, hogy megmutassa, tudja, mi az illendőség. Nanteuilné marasztalta:
- Maradjon csak; Félicie mindjárt itt lesz. Nagyon fog örülni, ha itt találja. Együtt fognak vacsorázni.
Nanteuilné ujra elszunditott a széken. Chevalier hallgatagon nézte a falon függő órát és ahogy a mutató haladt, keblében egyre tátongóbbnak érezte az égő sebet és az inga minden lengése a husába vágott, izóbbá tette féltékenységét, mert megannyi olyan pillanatot jelzett, melyet Félicie Ligny-vel tölt. A felől tudniillik most már teljesen biztos volt, hogy együtt vannak. Az éjszakai csend, melyet csak a boulevardon tovarobogó bérkocsik tompa dübörgése szakitgatott meg, elősegitette a képeket és gondolatokat, melyek gyötörték. Látta őket.
A járdáról ének hallatszott. Nanteuilné felriadt és tovább erősitgette a kijelentést, melylyel elaludt volt:
- Mondom is mindig Félicienek, nem szabad csüggedni. Az életben vannak rossz napok...
Chevalier bólintott, hogy vannak.
- De hát, - szólt, - akik szenvednek, ugy kell nekik. Mert hiszen csak egy pillanat és az ember megszabadult minden bajától. Nem igaz?
Nanteuilné igazat adott neki. Persze, hogy vannak hirtelen fordulatok, különösen a szinészetnél.
Chevalier mély, belülről fakadt hangon felelt:
- Oh, ha azt hiszi, hogy a szinház miatt bánkódom... Afelől nyugodt vagyok. Előbb-utóbb megcsinálom a poziciómat és pedig elsőrangut!... De mit ér nagy művésznek lenni, ha az ember nem boldog? Vannak ostoba kinlódások, melyek rettenetesek. Kis egyforma ütögetéssel kopognak a halántékon, szabályosan, mint ennek az órának a ketyegése. Meg kell őrülni tőlük.
Elhallgatott. Komor tekintettel nézte a falon függő fegyvereket. Azután folytatta:
- Csak a gyávák türik sokáig e buta kinlódást, ezeket a nevetséges gyötrelmeket.
És megtapogatta zsebében a revolvert, melyet mindig magával hordott.
Nanteuilné derüs nyugalommal hallgatta, azzal az eltökélt szelidséggel, hogy nem ért meg semmit, ami a legfőbb ereje volt az életben.
- Borzasztó a háztartás is, - szólt, - Félicie-nek semmi se izlik. Már nem is tudom, mit főzessek?
E pillanattól fogva a vontatott beszélgetés csak töredékes szavakban folytatódott, melyeknek nem igen volt értelmük. Nanteuilné, a cseléd, a kályhában pislogó tüz, a hideg felvágott a tálban mogorva szomoruan várta Féliciet. Az óra egyet ütött. Chevalier szenvedése most már bőven és nyugodtan ömlött. Immár biztos volt a dolgok felől. A kocsik, melyek ritkábbakká váltak, hangosabban robogtak el az uttesten. Az egyiknek a dübörgése a ház előtt hallgatott el. Pár pillanattal utóbb Chevalier hallotta a kis nyikorgást, melyet a kulcs okozott a zárban, ajtó nyilott, az előszobában könnyed léptek.
Az óra egy óra huszonhárom percet mutatott. Chevalier zavar és reménység között ingadozott. Félicie megjött. Ki tudja, mit fog mondani? Talán a legtermészetesebb magyarázatát adja majd a késedelemnek.
Félicie belépett az ebédlőbe. Haja összekuszálva, szemei ragyogók, az arca fehér, ajka halovány, gyürött, egészben fáradt, közömbös, néma, boldog, csinos és mintha köpenye alatt, melyet két kezével összefogva tartott, a meleg és a gyönyör valami maradékát őrizgetné.
Anyja megszólalt:
- Már kezdtem nyugtalankodni... Nem vetkőzöl le?
Félicie felelt:
- Éhes vagyok.
Levetette magát egy székre a kis kerek asztal mellett. Köpenyét hátraejtette a támlára, házias kis fekete ruhájában láthatóvá vált keblének finom vonala és balkezével az asztal viaszos vásznán könyökölve villájával szedegetni kezdte a hurkaszeleteket.
- Jól ment minden? - kérdezte Nanteuilné.
- Nagyon jól.
- Látod, Chevalier eljött, hogy ne légy magadban. Kedves tőle, ugy-e?
- Mi? Chevalier?... Hát tartson velem.
És többé egy szóval se felelve anyja kérdéseire, csak evett, mohón és bájosan, mint Ceres a vénasszonynál. Ezután eltolta maga elől a tányért és hátradőlve a széken, félig lehunyt szemmel, száját kissé kinyitva mosolygott, oly mosolylyal, amely hasonlitott a csókhoz.
Nanteuilné, miután megitta pohár forralt borát, felállt.
- Megbocsát, Chevalier ur, de még rendbe kell hoznom a számadásomat.
Ezek voltak a szavak, melyekkel mindig jelezte, hogy megy lefeküdni.
Hogy egyedül maradtak, Chevalier hevesen odafordult Féliciehez:
- Butaság! Gyávaság! De szeretlek, hogy még beleőrülök. Hallod, Félicie?
- Persze, hogy hallom! Nem szükséges, hogy ennyire kiabálj.
- Nevetséges, ugy-e?
- Nem nevetséges, hanem...
Nem mondta ki, amit akart.
Chevalier székével együtt közelebb lóditotta magát hozzá.
- Egy óra huszonöt perckor jöttél haza. Ligny kisért el, ez biztos. Kocsiban hozott haza. Hallottam, mikor a kocsi megállt a ház előtt.
Hogy Félicie nem felelt, Chevalier ujra reákezdte:
- Mondd, hogy nem igaz!
Félicie hallgatott. Chevalier unszoló, majdnem könyörgő hangon ismételte:
- Mondd!...
Félicie, ha akarta volna, egy szóval, egyetlen hanggal, fejének és vállának egy picike mozdulatával nyomban leszelidithette, majdnem boldoggá tehette volna. Azonban könyörtelenül hallgatott. Összeszorított ajkakkal s távolba vesző tekintettel, mintha álomba révült volna.
Chevalier rekedten sóhajtott:
- Én szamár, erre nem is gondoltam! Azt mondtam magamban, haza fogsz jönni, ugy, mint máskor, Doulcenéval vagy egyedül... Óh, ha tudtam volna, hogy ezzel az alakkal fogod magadat hazakisértetni!...
- Nos, mi lett volna?
- Legelőször is követtelek volna benneteket!
Félicie rideg pillantással szegezte reá tekintetét.
- Ezt pedig kikérem magamnak, érted? Ha csak egyszer is reájövök, hogy leskelődöl utánam, többet szóba se állok veled. Először is, semmi jogod hozzá. Én tehetem, amit akarok, azt hiszem!
Chevalier a meglepetéstől és a dühtől fuldokolva dadogta:
- Nincs jogom? Nincs jogom?... Azt mondod, nincs jogom?
- Igenis, nincs... És én nem akarom.
Arcán undorodó kifejezés látszott:
- Csunyaság nő után kémkedni. Ha csak egyszer is megpróbálod, hogy kémkedj utánam, szó nélkül kidoblak. Erre számithatsz.
- Igy tehát, - tördelte ámulva, - semmi közünk egymáshoz, én senki se vagyok neked... Nem voltunk egymáséi... Emlékezz vissza, Félicie...
Félicie türelmetlenül közbevágott:
- Ugyan már! Mire emlékezzem?
- Jusson eszedbe, Félicie, hogy nekem adtad magadat!
- Csak nem kivánod, hogy egész nap erre gondoljak! Kissé sok lenne.
Chevalier pár pillanatig inkább kiváncsian, mint haraggal nézte és félig keserű, félig szelid hangon folytatta:
- Éles a nyelved, az már igaz!... De hadd legyen! Beszélj, ahogy jólesik! Bánom is én, ha szeretlek. Az enyém vagy, magamnak akarlak és megőrizlek. Nézd, nem szenvedhetek mindig, mint egy szegény állat. Hallgass ide: Ami volt, nem számit. Ujra kezdjük szerelmünket. És ugy, ahogy kell. Te örökre az enyém leszel, csak az enyém. Tisztességes ember vagyok, azt tudod. Bennem megbizhatsz. Mihelyt meglesz hozzá a pozicióm, elveszlek.
Félicie lenéző csodálkozással tekintett reá. Chevalier azt hitte, szinészi jövője felől vannak kétségei és hogy eloszlassa ezeket, hosszú lábain kiegyenesedve folytatta a beszédet:
- Nem hiszel a jövőmben, Félicie? Nincs igazad. Érzem, hogy nagy dolgokra vagyok képes. Csak adjanak szerepet és majd meglátják. És pedig nemcsak vigjátékban, de drámában, tragédiában is... Igenis, tragédiában. Én tudok verseket mondani. Már pedig ez nagyon ritka képesség... Ne gondold hát, hogy sértés, ha arról beszélek, hogy nőül akarlak venni. Óh, távolról sem... Egybe fogunk kelni, de majd később, mikor már lehet és itt lesz az ideje. Semmi se sürget bennünket. Addig is visszatérünk jó kis életünkhöz, ahogy a Martyrs-utcában volt... Emlékszel, Félicie? Milyen boldogok voltunk! Az ágy nem volt nagyon széles, de azt mondtuk: „Nem baj...” Most két szép szobám van a Montagne-Sainte-Geneviéve-utcában, a Saint-Étienne-du-Mont mögött. A falakon mindenütt a te arcképed... És még megvan a kis keskeny ágy is... De jegyezd meg jól, már tulságos sokat szenvedtem; nem akarok tovább is szenvedni. Azt akarom, hogy az enyém légy, egyedül csak az enyém.
Miközben beszélt, Félicie elvette a kandallópárkányról a kártyákat, melyekkel anyja esténként szórakozni szokott és kezdte kirakni azokat az asztalon.
- Egyedül csak az enyém... Érted, Félicie?
- Hagyj békén. Kiváncsi vagyok, kijön-e?
- Hallgass ide, Félicie. Megkövetelem, hogy az a hülye fráter többet be ne léphessen az öltöződbe.
Félicie a kártyasorokat vizsgálgatva, halkan mormolta:
- Az összes feketék lent vannak.
- Mert hülye, az bizonyos. Diplomata és ma a külügyminisztérium a hülyék menedékhelye.
Hangja hangosabbra vált:
- Félicie, a te és az én, mindkettőnk érdekében figyelj ide.
- Ne kiabálj. A mama alszik.
Chevalier letompitotta a hangját:
- Jegyezd meg jól, nem akarom, hogy Ligny a szeretőd legyen.
Félicie kissé kaján kifejezéssel felnézett reá:
- És ha máris az?
Chevalier felragadva a széket, egy lépést tett feléje, szemében az őrület fénylett és rekedt nevetéssel tördelte:
- Ha az, nem fog sokáig az maradni.
És lebocsátotta a széket.
Félicie kezdett félni. Mosolygásra erőltette magát.
- Nem látod, hogy csak tréfálok?
Nem került sok fáradságába meggyőzni Chevaliert, hogy csak azért beszélt igy, mert meg akarta büntetni, amiért oly kiállhatatlan. Chevalier lecsendesedett. Erre aztán Félicie fogadkozott, hogy fáradt, majd eldől az álmosságtól. Végre is Chevalier reászánta magát, hogy elmegy. Az ajtóban megfordult és megismételte:
- Mondom, Félicie, ha nem akarod, hogy baj legyen, többé ne találkozz Lignyvel.
Félicie a nyitott ajtón át utána szólt:
- Zörgesd meg a portás-fülke ablakát, hogy nyissanak kaput!

IV.
A félhomályos nézőtéren nagy ponyvalebernyeg fedezte el az erkélyt és a páholyokat. A földszint óriási takaróval volt leboritva, mely a visszahajtott szél mellett helyet engedett néhány, a homályban halványlodó emberi alaknak: szinészeknek, diszitőknek, öltöztetőknek, az igazgató barátainak, szinésznők anyáinak és szeretőinek. A földszinti páholyok fekete ürében itt-ott szemek villantak fel.
Az ötvenhatodik próbát tartották Az 1812 október 23-iki éjszaká-ból, egy huszesztendős hires drámából, melyet ebben a szinházban még nem játszottak. A darab készen állt és másnapra volt kitüzve az az utolsó házi próba, melyet az Odéonnál kevésbé szigorú szinházakban szabónő-próbának neveznek.
Félicie nem játszott a darabban, de valami dolga akadt a szinházban és hallván, hogy Marie-Claire gyalázatos rosszul játssza Malet tábornok feleségét, bejött, hogy megbujva egy földszinti páholyban, nézze kissé.
A második felvonást kezdték. A szinpad a kórház egy padlásszobáját ábrázolta, melyben az összeesküvőt 1812-ben fogva tartották. Dauville, ki Malet generális szerepét játszotta, az imént lépett be. Jelmezben próbált: hosszú kék redingote, a fület eltakaró magas gallérral, zergeszin nadrág. Sőt már ki is maszkirozta magát: csupasz és marciális arc, aminő a császárság tábornokaié volt, a kis előrekunkorodó barkóval, mely az austerlitzi győzőktől átöröklődött fiaikra, a juliusi nyárspolgárokra. Kiegyenesedve, jobb könyökét balkezén nyugtatva és jobb kezével homlokát támasztva, dőlt belőle mély hangjának és feszes nagrágjának a büszkélkedése.
„- Egymagamban, pénz nélkül, a börtön mélyéből támadni neki az óriásnak, ki egy millió katonának parancsol és aki előtt Európa összes népei és összes királyai remegnek... Nos hát! Az óriás porba fog dőlni.
A szinpad hátteréből az öreg Maury, ki az összeesküvő Jacquemont-t játszotta, felelt neki:
„- Lehet, hogy ledőltében maga alá temet bennünket is.
Hirtelen siránkozó és egyben dühöngő kiáltozás hangzott a földszintről.
A szerző kirobbant. Hetvenesztendős öreg ember volt, ki pezsgett a fiatalságtól.
- Mi az ott hátul? Nem szinész, hanem valami kandalló. Kéményseprőket, meg kőmüveseket kell hivatni, hogy takaritsák el onnan... A teremburáját, Maury, mozogjon hát!
Maury átment.
„- Lehet, hogy ledőltében maga alá temet bennünket is... Beismerem, tábornok, hogy ezért nem önt lehet majd hibáztatni. Az ön kiáltványa nagyszerü. Alkotmányt, szabadságot, egyenlőséget igér nekik... Tiszta machiavellizmus!
Dauville válaszolt:
„- És pedig a javából. Javithatatlan fajzat. Eltökélt szándékuk megszegni az esküket, melyeket még le se tettek és mert hazudnak, Machiavelliknek képzelik magukat... Mit kezdenétek a korlátlan hatalommal, ostobák?...
A szerző sivitó hangja csikorgott:
- Nem jó, Dauville.
- Én? - kérdezte Dauville elcsodálkozva.
- Igen, ön, Dauville. Nem ért egy szót se abból, amit beszél.
Hogy megalázza a komédiásokat és megtörje a gőgjüket ez az ember, ki soha életében még egy pincérleánynak, vagy házmesternek se feledte el a nevét, nem tartotta érdemesnek, hogy akár a leghiresebb szinészeknek is megjegyezze a nevét.
- Nézze csak, Dauville, igy gondolom.
Az összes szerepeket eljátszotta. Jókedvű volt, vagy gyászbaborult, tomboló, gyengéd, heves, hizelkedő hangja bugott, fuvolázott, sóhajtott, bömbölt, nevetett, sirt. Mint a népmese alakja, lánggá, folyammá, asszonynyá, tigrissé változott.
A szinfalak mögött a szinészek csak rövid és jelentőségtelen megjegyzéseket váltottak egymással. Szabados beszédmódjuk, lenge erkölcseik, családias bizalmaskodásaik nem akadályozták meg, hogy megőrizzék azt a bizonyos mennyiségű képmutatást, melynek minden emberi gyülekezetben meg kell lennie, hogy a jelenlevők irtózat és undorodás nélkül nézhessenek egymásra. Sőt e munkában serénykedő művészműhelyben még az egyetértés és összeforrottság valami szép látszata is uralkodott, valami egységes érzés, melyet a szerző emelkedett vagy középszerű gondolata teremtett meg, fegyelem, mely az összes vetélykedéseket és minden rosszakaratot arra kényszeritette, hogy jóakarattá és összhangzatos iparkodássá alakuljanak át.
Félicie a páholyban ülve, kényelmetlenül érezte magát a gondolatra, hogy Chevalier itt van a közelében. Tegnapelőtt éjszaka óta, amikor azokat a homályos fenyegetéseket hangoztatta, nem találkozott vele és a félelem, melylyel eltöltötte, még mindig meg volt benne. „Ha nem akarod, hogy baj legyen, többé ne találkozz Lignyvel.” Mi ennek a jelentése? Félicie komolyan gondolkodott rajta. Ez a nyurga fiú, ki tegnapelőtt még jelentéktelennek és köznapinak tünt fel előtte, kit oly közelről látott, oly kivülről tudott, mily rejtelmesnek és titkokkal teljesnek látszott most neki! Mi telhetik tőle? Félicie törte a fejét, hogy beléje lásson. Mit fog csinálni? Bizonyosan semmit. Minden férfi, kivel szakitanak, fenyegetődzik és aztán nem csinál semmit. De Chevalier vajjon szintén olyan ember, mint a többi? Azt mondták róla, hogy őrült. Ez csak aféle szólásmód. De Félicie maga sem tudta, hogy nincs-e benne csakugyan egy szemernyi őrület? Most igaz érdeklődéssel vizsgálgatta. Ő maga nagyon intelligens lévén, Chevaliernek sohasem tulajdonitott valami sok intelligenciát; de többször meglepte, hogy mily makacsul tud akarni. Vad energiára valló cselekedetei jutottak eszébe. Minden természettől való féltékenysége mellett is voltak dolgok, amelyeket belátott. Tudta, hogy egy szinésznő, ki előbbre akar jutni, vagy a ruhák miatt mi mindenre kénytelen; de azt, hogy szerelemből csalják meg, nem akarta elfogadni. Képes lenne büntényt elkövetni, bajt csinálni? Ez az, amit Félicie nem tudott eldönteni. Eszébe jutott, hogy Chevalier mennyire bolondja a fegyverrel való babrálásnak. Mikor a Martyrs-utcába eljárt hozzá, mindig azon érte, hogy egy ócska puska szétszedésével és tisztogatásával volt elfoglalva. Holott sohasem ment vadászni. Emellett dicsekedve emlegette, hogy kitünően tud célozni és a revolver sohasem hiányzott a zsebéből. De mit bizonyit ez? Félicie még sohasem gondolt ily sokat reá.
Ekképpen tépelődött, mikor belépett hozzá a páholyba Jenny Fagette. Vékony és törékeny alak, Alfred de Musset muzsája, ki éjszakánként társadalmi riportok és divattudósitások irásával rontja nefelejtsszin szemeit. Közepes szinésznő, de ügyes, roppant mód tevékeny teremtés volt, Félicie legjobb barátnője. Kölcsönösen kiváló tulajdonságokat ismertek fel egymásban, de olyan tulajdonságokat, melyek mások voltak, mint amelyeket önmagukban leltek fel és szövetségesekként szerepeltek, mint az Odéon két nagyhatalmassága. Mégis azonban Fagette minden lehetőt elkövetett, hogy Lignyt elhóditsa barátnőjétől, nem mintha tetszett volna neki, mert Fagette érzéketlen volt, mint a tapló és nem törődött a férfiakkal, hanem mert arra gondolt, hogy egy diplomatával való viszony bizonyos előnyökkel járna reá nézve és főként, mert nem akarta elmulasztani az alkalmat, hogy ravasznak érezhesse magát. Félicie tudta ezt. Tudta, hogy összes társnői, Ellen Midi, Duvernet, Herschell, Falempin, Stella, Marie-Claire mind el akarják ragadni tőle Lignyt. Megfigyelte, hogy Dalle Lujza, aki ugy jár, mint valami zongoratanitónő és mindig ugy fest, mintha most szállt volna le az omnibuszról és még a kihivásokban és a dörzsölődésben is valahogy megőrizte a kifogástalan tisztesség látszatát, Félicie megfigyelte, miként jár hosszú lábaival Ligny nyomában és mint üldözi a szegénysorsú Pasiphae pillantásaival. És a folyosón rajtaérte a korelnököt, a derék öreg Ravaudnét, ahogy Ligny közeledtére leleplezte, amije még maradt: remek karjait, melyek negyven év óta közhirüek voltak.
Fagette keztyüs kezének ujjahegyével utálkozva mutatott a szinpadra, melyen Dauville, az öreg Maury és Marie-Claire ágáltak.
- Nézd csak. Mintha hatvan méternyire a viz alatt játszanának.
- Azért van, mert a suffita-lámpák nincsenek meggyujtva, - jegyezte meg Félicie.
- Nem. Ez a szinpad mindig ugy fest, mintha a viz fenekén lenne. És ha meggondolom, hogy mindjárt én is alámerülök ebbe az akváriumba... Félicie, nem szabad, hogy egy szezonnál tovább maradj itt. Az ember belefullad. De nézd, nézd csak!
Dauville majdnem hasbeszélővé erőltette magát, hogy ünnepélyesebbnek és férfiasabbnak látszassék.
„- A béke, a hadkötelezettség eltörlése, nagy zsold a katonáknak, ha nincs pénz, utalvány a bankok terhére, pár előléptetés, - ezek csalhatatlan eszközök.
Doulcené lépett be a páholyba. Ahogy szétnyitotta köpenyét, mely tragikusan kopott nyulbőrökkel volt bélelve, egy kis felkunkorodott sarkú könyvet tartott a kezében.
- Sévigné asszony levelei, - szólt. - Tudják, hogy vasárnap felolvasást tartok Sévigné asszony legszebb leveleiből.
- Hol? - kérdezte Fagette.
- A Renard-teremben.
Ez valahol a világ végén lehetett. Se Félicie, se Fagette még nem hallottak róla.
- A felolvasást három szegény árva javára rendezik, Lacour gyermekei javára, akiket a szegény művész, ki a télen halt meg tüdővészben, egy garas nélkül hagyott. Számitok reátok, drágáim, hogy eladtok egy csomó jegyet.
- Tényleg ugy van. Marie-Claire hallatlanul nevetni való, - szólt Félicie.
Kopogtak az ajtón. Constantin Marc volt, egy fiatal iró, kinek darabja: A rács volt kitüzve az Odéon legközelebbi ujdonságának és Constantin Marc, noha falusi ember volt és az erdőkben élt, már csak a szinházban tudott lélegzeni. A főszerepet Félicienek kellett majd játszania és a szerző meghatott tekintettel nézte, mint a drágaságos amphorát, mely arra van rendeltetve, hogy gondolatát magában tartalmazza.
Ezenközben Dauville tovább rekedteskedett:
„- És ha Franciaország csak életünk és becsületünk árán menthető meg, azt mondom, amit ezerhétszázkilencvenhárom embere: „Vesszen ki az emlékünk!”
Fagette az ujjával egy pufók fiatalemberre mutatott, ki állát botjára támasztva ült a földszinten.
- Nem Deutz báró az?
- Még kérdezed? - felelte Félicie. - Ellen Midi játszik a darabban. A negyedik felvonásban. Deutz báró eljött, hogy megmutassa magát.
- Hát várjatok csak egy percet. Akarok mondani valamit ennek a maflának, kivel tegnap találkoztam a Concorde-téren és nem köszönt.
- Deutz báró?... Bizonyosan nem vett észre!...
- Dehogynem. Egészen jól látott. De családilag volt. Majd kioktatom én, mindjárt meglátjátok.
Halkan szólitotta:
- Deutz! Deutz!
A báró odajött és mosolyogva és önelégülten rátámaszkodott a páholy peremére.
- Mondja csak, Deutz ur, tegnap, mikor találkoztunk, ugyancsak rossz társaságban lehetett, hogy nem köszönt.
A báró meglepetve nézett reá:
- Én? A nővéremmel voltam.
- Ah!...
A szinpadon Marie-Claire Dauville nyakába csimpaszkodva kiáltotta:
„- Menj! Győzz vagy bukjál, jó- és balsorsban egyformán nagy a dicsőséged. És bármi történjen, tudni fogom, hogy egy hős feleségéhez méltóan viseljem magamat.
- Átmenni, - szólt fel Marie-Clairehez Pradel.
E pillanatban lépett be a szinpadra Chevalier és a szerző azon nyomban haját tépdesve szórta a kifakadásokat:
- Ez nem belépés, ez bezuhanás, katasztrófa, földrengés. Jóságos Isten! Ha valami kóbor égi test, meteor, a holdnak egy darabja esne a szinpadra, az se lenne ilyen borzalmas... Visszaveszem a darabomat!... Chevalier, drága barátom, menjen ki és jöjjön be ujra.
Michel, a festő, ki a jelmezeket tervezte, egy dus-szakállú szőke fiatalember, ki az első sorban egy széknek a karfáján ült, odahajolt Roger, a diszmester füléhez:
- Tekintve, hogy pont ötvenhatodszor támad neki Chevaliernek ily hevesen!
- Hát hiszen, ami azt illeti, Chevalier borzalmasan rossz, - felelt Roger minden habozás nélkül.
- Nem az a baj, hogy rossz, - jegyezte meg reá elnézően Roger. - De mindig ugy tünik fel, mintha nevetne és kómikusnál nincs ennél kellemetlenebb. Ismerem őt kiskorától fogva a Montmartreról. Az iskolában a tanárok folyton azt kérdezték tőle: „Mit nevet?” Pedig nem nevetett, eszeágában se volt nevetni: egész nap pofonokat kapott. Szülői valami kereskedésbe szerették volna adni. De neki csak a szinház járt a fejében és Montalent, a festő műtermében lopta a napot. Montalent akkoriban éjjel-nappal Szent Lajos halálán dolgozott, nagy vásznon, melyet a carthagói kathedrális számára rendeltek meg nála. Egyszer aztán Montalent ezt mondja neki...
- Csendet kérek! - kiáltott Pradel.
- ... azt mondja neki: Chevalier, neked ugy sincs semmi dolgod, állhatnál modellt Bátor Fülöpnek.
- Szivesen, - mondta Chevalier. - Montalent odaállitotta, olyan tartásban, mint aki le van sujtva a fájdalomtól. Sőt két akkora könnycseppet is ragasztott az arcára, mint egy-egy dió. Befejezte a képet, elküldte Carthagóba és fizetett hat üveg pezsgőt. Három hónap mulva kap egy levelet Cornemuse pátertől, a tuniszi francia misszió főnökétől, hogy a képet bemutatták a bibornok-érseknek és őeminenciája visszautasitotta az illetlen arckifejezés miatt, melylyel Bátor Fülöp nevetve nézi a szent királyt, apját, ahogy a szalmán fekve haldoklik. Montalent nem értette a dolgot, dühöngött és beakarta perelni a bibornok-érseket. A kép visszaérkezett, Montalent kicsomagolja, egy pillanatig komor hallgatásban nézi és egyszerre felkiált:
- Igaz; Bátor Fülöp ugy néz, mintha viccelne. Szamár voltam: Chevalierről festettem és az a vadállat mindig olybá látszik, mintha röhögne!
- Csend legyen! - üvöltötte Pradel.
És a szerző is kiáltott:
- Pradel, drága barátom, dobja ki ezeket az embereket.
Fáradhatatlanul rendezett:
- Kissé hátrább, Dauville, igy... Chevalier, maga odamegy az asztalhoz, egymásután veszi az iratokat és mondja: „Tanácshatározat... napirend... sürgönyök... a megyéknek... kiáltvány...” Érti?
- Értem, mester... „Tanácshatározat... napirend... sürgönyök a megyéknek... kiáltvány...”
- Mi az, Marie-Claire? Mozgás, a teremburáját, átmenni. Ugy, nagyon jó... Most vissza; nagyon helyes, nagyon jó, csak bátran!... Oh, a szerencsétlen! Mindent lever!...
A rendezőt hivta:
- Romilly, világittasson kissé. Nem látni egy kukkot se. Dauville, drága barátom, mit áll ott a sugólyuk előtt? Meg nem moccanna! Jegyezze meg magának egyszersmindenkorra, hogy ön nem Malet tábornok szobra, hanem Malet tábornok a saját személyében és hogy az én darabom nem viaszfigurák muzeuma, hanem eleven, megrázó tragédia, mely könnyeket fakaszt és...
Nem tudta befejezni és pár pillanatig belesirt a zsebkendőjébe. Aztán felorditott:
- A teremtését! Pradel!... Romilly!... Hol van Romilly? Ah, ott van a gazember... Romilly, nem megmondtam, hogy a kályhát állittassa közelebb a padlásablakhoz? És nem tette meg. Hol jár az esze?
Egyszerre komoly nehézség állitotta meg a próbát. Chevaliernek, ki az iratokat vitte, melyektől a birodalom sorsa függött, a padlásablakon át kellett menekülnie. Ezt a részt még nem próbálták, mert csak akkor lehetett, mikor a diszletek már álltak. És mert kitünt, hogy a méretek rosszak, a padlásablakot nem lehetett elérni.
A szerző felrohant a szinpadra.
- Romilly, drága barátom, a kályha nincs jó helyen a kapaszkodáshoz. Hogy akarja, hogy Chevalier kibujhasson a lyukon? Tolják rögtön kissé jobbfelé a kályhát.
- Ahogy tetszik, - felelt Romilly, - de akkor elállitjuk az ajtót.
- Mi? Elállitja az ajtót?
- Persze.
Az igazgató, a rendező, a diszitők komor figyelemmel vizsgálgatták a diszletet, a szerző pedig hallgatott.
- Tessék csak hagyni, mester, - szólalt meg Chevalier. - Nem szükséges változtatni, elérem én igy is.
Felmászott a kályhára és csakugyan sikerült belekapaszkodnia a padlásablak szélébe és felhuzódzkodnia, ami előbb merőben lehetetlennek látszott.
Csodálkozó moraj hallatszott a szinpadon, a szinfalak mögül és a nézőtéren: Chevalier bámulatos bizonyságot szolgáltatott erejéről és ügyességéről.
- Kitünő! - kiáltott fel a szerző, - Chevalier, drága barátom, ez nagyszerű volt... Ez az állat olyan ügyes, mint a majom. Egyikötök se tudta volna megcsinálni. Ha minden szerep olyan kezekben lenne, mint Florentiné, a darab örökké műsoron maradna.
Félicie a páholyban ülve, majdnem csodálattal tekintett Chevalierre. Egy pillanatig többnek tünt fel előtte, semmintcsak embernek; embernek és gorillának, és a félelem, melyet vele szemben érzett, roppantul megnövekedett. Nem szerette Chevaliert, soha nem is szerette, nem kivánta, messze tünt az idő, amikor reáállt, hogy az övé legyen és néhány nap óta a gyönyört senki mással, csak Lignyvel tudta elképzelni; de ha e pillanatban egyedül lett volna Chevaliervel, erőtlennek érezte volna magát vele szemben és engedelmeskedett volna neki, hogy kiengesztelje, mint ahogy az ember alázatossággal igyekszik kiengesztelni valamely természetfeletti hatalmat.
A szinpadon, miközben a zsinórpadlásról egy császárság-korabeli szalon ereszkedett alá, a diszletezés zajában és a vászonfalak ide-oda lebegése között a szerző egyszerre leckéztette az összes szereplőket és statisztákat és tanácsokat adott, meg mozdulatokat mutatott mindenkinek.
- Maga drága kövérkém, azzal a kosárral, Ravaudné, még sohase hallotta, hogyan kiáltják az utcai árusok: „Friss a perec!”? Ennek melódiája van. Holnapra tanulja meg... Te pedig, dobos, gyere csak ide, majd én megtanitlak, hogy kell tisztességes dobpergést csinálni, a tagadóját!... Fagette, drága fiacskám, azt hiszed, kirugnak a rendőrminiszter báljáról, ha nem jössz aranyhimzésű harisnyában? Rögtön huzzál kötött harisnyát... Ez az utolsó eset, hogy ennek a szinháznak adok darabot... Hol van a tizedik csapat ezredese? Te vagy az?... Nos hát, öregem, a katonáid ugy defiliroznak, mint a csorda... Marie-Claire, jöjjön csak ide, hadd mutatom meg, hogyan kell bókolni.
Száz szeme volt, száz szája és karja, keze megszámlálhatatlan.
A nézőtéren Romilly köszöntötte Gombaut urat, a Politikai És Erkölcsi Tudományok Akadémiájának tagját, ki beérdeklődött a próbára.
- Elismerem, Gombaut ur, hogy a történelmi hüség szempontjából sok kifogás lehet a darab ellen, de szinpadi munkának kitünő.
- A Malet-féle összeesküvés, - felelt az akadémikus, - ma még rejtély a történelemben és bizonyára még sokáig az is marad. A szerző felhasználta a homályos pontokat, hogy drámai elemeket vegyitsen bele. Az én szememben azonban kétségtelen, hogy Malet tábornok, bár a royalistákkal szövetkezett, maga köztársasági érzelmű volt és a népkormány visszaállitásán dolgozott. Kihallgatásakor fényes és mélyértelmű kijelentést tett. Mikor a haditörvényszék elnöke kérdezte: „Kik voltak a bűntársai?” Malet azt felelte: „Egész Franciaország és ön maga is, ha sikert értem volna.”
Félicie páholyához támaszkodva egy öreg szobrász, tiszteletreméltó és szép, mint egy őskori satyr, nedves szemmel és mosolygásra nyilt ajkakkal nézte a nyüzsgéssel és felfordulással teljes szinpadot.
- Tetszik a darab, mester? - kérdezte tőle Félicie.
És a mester, kinek csak csontok, inak és izmok voltak a világon, felelte:
- Oh, igen, kisasszony, nagyon. Van itt egy kicsike, a kis Ellen Midi. Ugy ül a lapockája, hogy csoda!
És hüvelykujjával vonalat irt a levegőbe. Könny tolult a szemébe.
Chevalier engedelmet kért, hogy bejöhet-e a páholyba? Meg volt elégedve, nem is annyira a sikere miatt, hanem hogy láthatja Féliciet. Együgyüségében azt képzelte, miatta van itt, szereti és ujra neki adja magát.
Félicie félt tőle és félelmében hizelgett neki:
- Gratulálok, Chevalier. Óriási voltál. Nagyszerüen csináltad. Szavamra. És ezt nem csak én mondom. Fagette is el volt ragadtatva.
- Igazán? - kérdezte Chevalier.
Életének ez volt legboldogabb pillanata.
A harmadik emeleti karzat tetejéről sivitó hang, mint a gőzmozdony füttye, szelte át a levegőt.
- Szót se hallani. Hangosabban, gyerekek, és tisztábban beszélni.
És a mennyezet homályában, egész törpére váltan, láthatóvá vált a szerző.
A szinpad előterében a kis gyorsforraló lángja körül csoportosult szinészek hangja érthetőbbé hangosodott.
„- A császár a csapatokat három hétig fogja pihentetni Moszkvában, azután sebesen, mint a sas, megrohanja Szent-Pétervárt.
„- Pique, tréfle, atout, irok kettőt.
„- Ott kitelelünk és tavaszszal, Perzsián át, bevonulunk Indiába és ezzel lőttek a brit hatalomnak.
„- Káró, harminchat.
„- Ász.
„- Igaz, urak, mit szólnak a párisi szinészeket illető császári rendelethez, mely a Kremlből érkezett? Mars kisasszony és Leverd kisasszony már nem fognak veszekedhetni.
- Nézzék csak, - szólt Félicie, - Fagette igazán csinos a chinchillával diszitett kék ruhájában.
Doulcené a prémes bélésből egy köteg, a sok kinálástól már viseltes jegyet vett ki.
- Mester, - fordult Constantin Marchoz, - vasárnap felolvasást tartok Sévigné asszony legszebb leveleiből, magyarázatokkal, három szegény árva javára, kiknek apjuk, a szinész Lacour, sajnos a télen meghalt.
- Tehetséges ember volt? - kérdezte Constantin Marc.
- Cseppet se, - felelte Félicie.
- Akkor hát miért sajnálatos, hogy meghalt?
- Oh, mester, - sóhajtott Doulcené, - ne adja a szivtelent.
- Nem is teszem. De van valami, amin mindig csodálkozom; az, hogy értéket tulajdonitunk olyan emberek létezésének, akik a legkevésbé se érdekelnek bennünket. Ugy teszünk, mintha azt hinnők, az élet már önmagában valami becses valami. Holott a természet arra oktat bennünket, hogy semmi se hitványabb és semmibb. Azelőtt az emberek kevésbé szentimentáliskodtak. Mindenki végtelen becsesnek tartotta a saját életét és semmiféle megbecsüléssel se viseltetett mások élete iránt. Ezzel közelebb jártak a természethez: arra születtünk, hogy felfaljuk egymást. Azonban a mi gyenge, kimerült, képmutató nemzedékünk az alattomos kannibalizmusban tetszeleg magának. Miközben kölcsönösen marcangoljuk egymást, kijelentjük, hogy az élet szent és nem merjük bevallani, hogy az élet - gyilkolás.
- Az élet - gyilkolás, - ismételte Chevalier merengve és a nélkül, hogy értené a mondottak jelentését.
Azután ködös eszméktől torlódott belőle a szó.
- Gyilkolás és mészárlás, lehet! De mulatságos mészárlás és nevetséges gyilkolás. Az élet: - burleszk katasztrófa, borzalmas kómikum, farsangi álarc vérző fejen. Ez az élet a művésznek, a szinpadi és a cselekvő művésznek!
Félicie nyugtalanul találgatta, mi lehet az értelme e zavaros beszédnek?
Az ekzaltált szinész folytatta:
- De még más valami is az élet; az élet: - a virág és a kés, az, hogy az ember az egyik nap vörös, a másik nap kék szinben látja a világot; az élet: - a gyülölet és a szerelem, a gyönyörüséges és elragadó gyülölet, a kegyetlen szerelem.
- Mondja, Chevalier ur, - kérdezte Costantin Marc a legnyugodtabb hangon, - nem tartja ön természetesnek, hogy az ember gyilkos legyen és nem gondolja, hogy csak a megöletéstől való félelem tart vissza bennünket az öléstől?
Chevalier elgondolkodott és mély hangon felelt:
- Nem, semmi esetre! Engem nem a félelem, hogy megölnek, tartana vissza az öléstől. Én nem félek a haláltól. De tisztelem embertársaim életét. Nem tehetek róla: emberies érzésű vagyok. Mostanában komolyan foglalkoztam a kérdéssel, melyet ön felvetett. Napokon és éjszakákon át gondolkoztam rajta és most már tudom, hogy senkit se tudnék megölni.
Félicie örvendező lélekkel lenéző pillantást vetett reá. Már nem félt tőle és nem bocsátotta meg neki, hogy megijesztette.
Felállt.
- Jó estét, fáj a fejem... A viszontlátásra, holnap, Marc ur.
És fürgén távozott.
Chevalier utánament a folyosón, elébe vágott a szinpadi lépcsőn és a portás fülkéje előtt hozzácsatlakozott.
- Félicie, vacsorázz ma velem a vendéglőben. Nagyon szeretném! Igen?
- Hogyisne!
- Miért nem?
- Hagyj békén. Unlak.
Elakart siklani. Chevalier visszatartotta.
- Annyira szeretlek! Ne szenvedtess tulságosan.
Félicie közelebb lépett hozzá és felvetett ajakkal, összeszoritott fogakkal a fülébe sivitotta:
- Vége! Vége! Érted? Jóllaktam veled.
Chevalier nagyon szeliden, nagyon ünnepélyesen felelt:
- Mi ketten most beszélünk utoljára egymással. Hallgass ide, Félicie. Mielőtt baj lenne, figyelmeztetni akarlak. Nem kényszerithetlek, hogy szeress. De nem akarom, hogy mást szeress. Utoljára mondom, ne találkozz Ligny urral. Meg fogom akadályozni, hogy az övé légy.
- Te fogod megakadályozni? Te? Szegény!
Chevalier még szelidebben felelt neki:
- Meg akarom és meg is fogom. Az ember eléri, amit akar, csak meg kell fizetnie az árát.

V.
Hazaérkeztekor Féliciet sirógörcs-roham fogta el. Maga előtt látta Chevaliert, amint esdeklő hangon, koldus arckifejezéssel könyörgött neki. Az a hang és nézés volt ez, melyet az utmenti kiéhezett csavargóknál tapasztalt, akiket látott, mikor anyja, attól félve, hogy mellbetegségbe esik, télire elvitte Antibesbe egy gazdag nagynénjéhez. Megvetette Chevaliert, amiért oly szelid és nyugodt volt. De ha e nézésre és e hangra gondolt, rosszul érezte magát. Nem birt enni egy falatot se. Nem kapott levegőt. Estére oly rettenetes szorongás fogta el, hogy félt, rögtön meg kell halnia. Azt hitte, azért ily felzaklatott, mert már két napja nem látta Róbertet. Kilenc óra volt. Remélte, hogy még otthon találja és feltette a kalapját.
- Mama, be kell mennem a szinházba. Megyek.
Anyja iránt való tekintetből beszélt ily burkoltan.
- Hát csak menj, fiam, de ne maradj nagyon későig.
Ligny szülőinél lakott. A Vernet-utcai csinos kis palota tetőzete alatt volt kis legénylakása, melyet kerek ablakok világitottak meg és amelyet a „saját külön ökörszem”-ének nevezett. Félicie felizent neki a portással, hogy egy hölgy várja kocsiban. Ligny nem szerette, hogy a nők otthon keresgessék. Apja, ki hivatásos diplomata volt és folyton Franciaország külügyi érdekeivel volt elfoglalva, hihetetlen tudatlanságban leledzett a felől, hogy mi történik otthonában. A grófné azonban ügyelt reá, hogy az illendőség ne szenvedjen sérelmet a házban. És a fia igyekezett eleget tenni a követelményeknek, melyek csak a formára vonatkoztak és sohasem terjedtek ki a dolgokra is. A grófné teljes szabadságot engedélyezett neki, hogy azt szeresse, akit akar és komoly intelmeiben csak néha-néha célzott reá, hogy az uri nőkkel való foglalkozás hasznos a fiatalembereknek. Éppen ezért Róbert mindig elháritotta, hogy Félicie odajöjjön a Vernet-utcába. A Villiers-boulevardon bérelt egy kis házat, hol teljes kényelemben találkozhattak. Ezuttal azonban, minthogy már két napja nem látta Féliciet, nagyon örült a váratlan látogatásnak és nyomban lesietett.
Összezárva a kocsiban, nyugodt ügetéssel mentek a ködben és hóban utcákon és boulevardokon át és a sürű éj befedezte szerelmöket.
Mikor hazaértek Félicie lakásához:
- A viszontlátásra, holnap, - bucsuzott Ligny.
- Holnap, a Villiers-boulevardon. Jöjj korán.
A kiszállásnál reátámaszkodott Lignyre. Hirtelen hátrahökkent.
- Ott, a fák között... Látott bennünket... Lesett reánk.
- Kicsoda?
- Egy ember... nem ismerem.
Reá ismert Chevalierre.
Kiszállt a kocsiból, csengetett és Róbert prémes kabátjába bujva, reszketve várta, mig kinyilik a kapu. Azután meg nem engedte el Lignyt.
- Róbert, gyere fel velem. Félek.
Ligny nem minden türelmetlenség nélkül követte a lépcsőházba.
Chevalier éjfél után egy óráig várta Féliciet a kis ebédlőben, Janne d’Arc páncéljával szemben, Nanteuilné társaságában. Azután lejött és az utcán várt és amikor látta, hogy a kocsi megáll a kapu előtt, egy fa mögé rejtőzött. Biztosra vette, hogy Félicie Lignyvel fog hazaérkezni; de amikor együtt látta őket, ugy érezte, mintha a föld megnyilt volna és hogy el ne essen, meg kellett kapaszkodnia a fában. Várt, amig Ligny kijött a házból; nézte, ahogy prémes kabátjában beszáll a kocsiba; két lépést előrelépett, hogy reávesse magát, megállt, azután nagy léptekkel elindult a boulevard irányába.
Ment, verdestetve az esőtől és széltől. Melege volt, levette a kalapját és jólesően érezte a hideg vizcseppeket homlokán. Csak homályos tudata volt, hogy házak, fák, falak maradnak el mellette és egy-egy világos folt esik az utra; ment és töprengett.
Anélkül, hogy tudta volna, miként jutott oda, egy hidon lelte magát, melyet alig ismert és melynek közepén egy ormótlan női szobor állott. Most már nyugodt volt: elhatározta magát. Régi gondolata volt ez, mely most belefuródott az agyvelejébe, mint a szeg és általjárta egészen. Többé már nem is vizsgálgatta. Hidegen mérlegelte a módokat, hogy miként hajtsa végre, amit elhatározott. Ment előre, céltalanul, elmerülve és elgondolkozva, mint egy matematikus.
A Pont des Artson észrevette, hogy egy kutya követi. Nagy, hosszuszőrű falusi kutya volt, melynek szelidséggel teljes kerek szemei végtelen szomoruságot fejeztek ki. Chevalier odaszólt neki:
- Nincs nyakláncod. Nem vagy boldog. Szegény barátom, én nem segithetek rajtad.
Hajnali négy órakor az Observatoire avenuen volt. A Saint-Michel boulevard házainak láttára fájdalmas érzés nyilalt beléje és hirtelen visszafordult az obszervatórium irányába. A kutya elmaradt. A belforti oroszlán mellett Chevalier megállt egy mély árok előtt, mely átvágta az utat. A földhányás tövében, négy karóra kötött ponyva alatt egy öreg ember virrasztott parázszsal izzó serpenyő mellett. Nyulbőrös sapkájának leffentyüi le voltak hajtva; roppant orra lángolón piroslott. Felnézett; szemei, melyek könnyeztek, egész fehéreknek látszottak, mintha nem is lett volna pupillájuk, a vöröslő és könnytől ázott karikában. Rövidszárú pipájába néhány szál kenyérmorzsával keveredett dohányt nyomkodott, mely félig se töltötte meg a kis pipa katlanát.
- Kell dohány, öreg? - kérdezte Chevalier, feléje nyujtva dohányzacskóját.
Az öreg késlekedve felelt. Nem volt gyors felfogású ember és a szivesség meglepte.
Végre kinyitotta merőben fekete száját.
- Nem mondom, hogy nem, - szólt.
És félig felemelkedett. Egyik lábán ócska cipő volt, a másik rongyokba volt burkolva. Görcsös ujjaival lassan megtömte a pipáját. A havas eső szakadt.
- Szabad? - szólt Chevalier.
És behuzódott a ponyva alá, az öreg mellé. Időnkint váltottak egy-egy megjegyzést.
- Gyalázatos idő!
- Most van az ideje. A tél nem jó. Jobb a nyár.
- Maga őrzi itt a szerszámokat, mi?
Az öreg készségesen válaszolt a kérdésekre. Mielőtt azonban beszélt, torkából mindannyiszor valami elnyujtott és lágy zizegés hallatszott.
- Ma ezt csinálom, holnap megint más valamit. Ami akad.
- Nem párisi ember?
- Creuzei születés vagyok. Földmunkás voltam a Vogezekben. Akkor jöttem el, mikor jöttek a poroszok meg a többi népek... Sok ezeren voltak. El se lehet gondolni, honnan kerül annyi nép... Talán hallott a porosz háboruról maga is?
Sokáig szótlan maradt, azután folytatta:
- Azt tartom, magának is kitelt. Nem izlik visszamenni a munkába?
- Én szinművész vagyok, - felelt Chevalier.
Az öreg nem értette és megkérdezte:
- Miféle műhelyben dolgozott?
Chevalier bámultatni akarta magát az öreggel:
- Szindarabokban játszom egy nagy szinházban. Az Odéon első szinészei közé tartozom. Tudja, hol van az Odéon?
Az öreg tagadóan rázta a fejét. Nem tudott az Odéonról. Hosszú hallgatás után ujra kinyitotta sötétlő száját:
- Hát csak nincs munka, mi? Nem kell a műhely.
Chevalier reáfelelt:
- Holnapután olvassa el majd az ujságot. Benne lesz a nevem.
Az öreg megpróbálta, hogy reátaláljon e szavak értelmére; de nagyon nehéz dolog volt. Le is tett róla és visszatért megszokott gondolatköréhez:
- Bizony, ha az embernek nincs munkája, az néha eltart hetekig, de hónapokig is...
Hogy kezdett kivilágosodni, Chevalier ujra felkerekedett. Az ég olyan szint öltött, mint a tej. A teherkocsik kerekei felébresztették a kövezetet. Itt-ott hangok visszhangoztak a csipős levegőben. A hóesés elállt. Chevalier csak ment, amerre a lába vitte. Az élet megujulásának láttára majdnem jókedvre derült. A Pont des Artson sokáig elnézte a Szajna folyását, azután megint elindult. A Havre-téren egy kávéház nyitva volt. Gyenge hajnali fény piroslott a tükörablakokon. A pincérek felhintették a padlót és rendezgették az asztalokat. Chevalier levetette magát egy székre:
- Pincér, egy pohár zöldet!

VI.
A kocsiban, tul az erőditményeken, amerre a néptelen boulevard elnyult, Félicie és Róbert szorosan egymáshoz simulva ültek.
- Már nem szereted a te Féliciedet, mondd?... Nem hizeleg a hiuságodnak, hogy van egy kis nőcskéd, akit tapsolnak, dicsérnek és akiről az ujságok irnak?... A mama beragasztja az albumba a cikkeket, melyek rólam szólnak. Az album már egészen tele van.
Ligny azt felelte, hogy nem várta meg a sikereit, már előbb is bájosnak találta. És csakugyan, viszonyuk akkor kezdődött, mikor először lépett fel az Odéonban, észrevétlenül egy mellékes felujitásban.
- Amikor megmondtad, hogy tiednek akarsz, én nem várakoztattalak, ugy-e? Mindjárt igent mondtam. Nem tettem helyesen? Te sokkal eszesebb vagy, semhogy félremagyaráztad volna, amiért nem huztam a dolgot. Mihelyt megláttalak, éreztem, hogy a tied leszek. Mi értelme lett volna a késleltetésnek? Nem is bánom. És te?
A kocsi kis távolságra az erőditményeken tul megállt egy rácskeritésnél.
A rács, melyet már jóideje nem mázoltak át, kavicscsal bevert falba volt eresztve, mely elég alacsony és elég széles volt, hogy a gyermekek felkapaszkodjanak reá. A rácsközöket félmagasságig kicsipkézett szélű bádoglemezek töltötték ki, mig a vaspálcák rozsdás vége három méterre nyult a talaj fölé. Középen, hét téglából rakott és a tetején öntött vasból való vázával diszitett oszlop között szárnyas kapú nyilt, mely alul tömör volt, felül pedig korhadt keresztlécek zárták el.
Kiszálltak a kocsiból. A boulevard fái még sorban meresztették a ködbe vékony vázukat. A nagy némaságon át elcsendesitően hallatszott a városba visszaigyekvő kocsi zörgése, elvegyülve egy lónak az ügetésével, amely kifelé jött.
Félicie dideregve szólt:
- Milyen gyönyörű a mező!
- De, drágám, a Villiers-boulevard még nem a mező!
A kapú nem akart kinyilni és a zár csikorgott.
Félicie türelmetlenül nógatta:
- Nyisd már ki, kérlek. Ez a csikorgás idegessé tesz.
Észrevette, hogy a kifelé jövő kocsi közel a házukhoz, valami tiz fányira tőle, megállt. Nézte a sovány és gőzölgő lovat, a piszkos kocsist és kérdezte:
- Micsoda kocsi ez?
- Egy egyfogatú bérkocsi.
- Miért áll meg itt?
- Nem itt állt meg. A szomszéd ház előtt áll.
- A szomszédban nincs ház. Az csak egy üres telek.
- Nos hát, egy üres telek előtt áll. Mit tudom én?
- Nem száll ki belőle senki.
- Talán vár valakit, aki majd beszáll.
- Az üres telekről?
- Persze... Ez a zár teljesen berozsdásodott.
Félicie a fák között odalopódzott, ahol a kocsi megállott, azután visszajött Ligny-hez, kinek végre sikerült kinyitani a kaput.
- Róbert, a kocsi be van függönyözve.
- Bizonyosan valami szerelmes pár ül benne.
- Nem gondolod, hogy furcsa ez a kocsi.
- Nem nagyon diszes. De hát minden egyfogatú rémes. Tessék belépni.
- Valaki talán utánunk jött benne.
- Ki jött volna?
- Nem tudom... Valami nő, aki féltékeny reád. - Félicie ezt mondta, de nem ezt gondolta.
- Jöjj már, drágám, - nógatta Róbert.
Mikor már belül voltak a kapun:
- Zárd be jól, Róbert, - szólt Félicie.
Kis tojásdad pázsit terült el előttük. A végén állott a ház; három lépcsőfokos feljáratú, cinkernyős, hatablakos, palatetős épület.
Ligny egy évre bérelte ki egy öreg könyvelőfélétől, ki beleunt, hogy éjszakánkint ellopják a tyukjait meg a házinyulait. A pázsit mellett kétoldalt homokos ut vezetett a feljáróhoz. A jobbkézt eső uton mentek. A homok csikorgott lépteik alatt.
- Simonneauné már megint elfelejtette lebocsátani a redőnyöket.
Simonneauné egy neuillyi asszony volt, ki naponta eljött kitakaritani a házat.
Egy nagy, meggörnyedt és kiszáradtnak látszó Judás-fa egész a feljáró felett levő ernyőig nyujtotta egyik kerek és fekete ágát.
- Nem szeretem ezt a fát, - szólt Félicie. - Olyanok az ágai, mintha nagy kigyók lennének. Az egyik majdnem beér a szobánkba.
Felhaladtak a három lépcsőfokon és mialatt Ligny az ajtó kulcsát keresgélte, Félicie a vállára hajtotta a fejét.

Félicie bizonyos nyugodt büszkeséggel szokott vetkőzni, mely imádandóvá tette. Meztelenségén érzett önérzetét oly magától értetődően tárta ki, hogy a lábához hullt inggel ugy festett, mint valami fehér páva.
Ahogy ott állt meztelenül és tisztán, mint a patak és a csillagok, Róbert megjegyezte:
- Te legalább nem kéreted magadat!... Csodálatos: vannak nők, kik, anélkül, hogy kérné őket az ember, mindent megtesznek, ami csak lehetséges, de az egész idő alatt nem engedik, hogy akár egy csipetnyit is láthasson az ember a bőrükből.
- Miért nem? - kérdezte Félicie hajának puha fürtjeivel játszadozva.
Robert de Ligny sok tapasztalatot gyüjtött a nők körül, de azért mégsem érezte meg, mennyire fogós a kérdés. Iskolás korában kapott volt erkölcstani oktatásokat és válaszában a tanároktól sugalmaztatta magát, kiknek előadásait hallgatta.
- Ez, - felelt, - bizonyosan a neveléssel függ össze a vallási elvekkel, bizonyos születéstől való érzék az oka, mely nem engedi, hogy még ha...
Nem igy kellett volna válaszolnia, mert Félicie, vállat vonva és öklét sima csipőjére támasztva élénken közbevágott:
- Gyerek vagy!... Az ok egyszerüen az, hogy rossz növésüek... Nevelés! Vallás!... Dühbe hoz ha ilyeneket hallok... Engem talán rosszabbul neveltek, mint másokat? Nekem talán nincs vallásom?... Mondd meg őszintén, Róbert, hány jó termetű nőt láttál? Számold csak össze... Igen, nagyon sok nő van, ki nem mutatja meg se a vállát, se semmijét! Fagette, például, még nők előtt se áll ki; ha inget vált, amig az ujat magára veszi, a másikat ott tartja a fogával. Én is ugy tennék, ha olyan lennék, mint ő!
Elhallgatott, lecsillapodott és nyugodt büszkeséggel simogatta derekát, a csipőjét és kevélyen kijelentette:
- És ami a fő, sehol se több, mint amennyi kell.
Tudta, hogy idomainak elegáns karcsusága mennyire emeli a szépségét.
Hátrahajtott feje fürdött a szőke hajban, mely körülfolyta; kecses teste, melyet a dereka alá csuszott vánkos kissé emelten tartott, mozdulatlanul nyult el; az egyik lábszár, mely tulért az ágy szélén, csillogott és mint valami kardcsucsban végződött a hegyes lábban. A kandallóban ropogó tüz fénye bearanyozta testét, fény- és árnyfoltokat táncoltatott a nyugvó testen, ragyogásba és rejtelembe vonta, mig a ruhadarabok és az ing a butorokra meg a szőnyegre vetve engedelmes nyájként vártak.
Feltámaszkodott könyökére és arcát a tenyerére hajtva átszólt Róberthez:
- Oh, komolyan te vagy az első. Nem hazudok: a többiek, az nem jelent semmit.
Róbert nem volt féltékeny a multra és nem félt az összehasonlitásoktól. Vallatóra fogta Féliciet.
- Tehát a többiek?
- Először is csak kettő volt: a tanárom és ez, természetesen, nem számit, azután pedig egy meglett ember, akit az anyám mutatott be.
- Más senki?
- Esküszöm.
- És Chevalier?
- Az? Ugyan!... Csak nem gondolod!
- És az a meglett ember, akit anyád mutatott be, az se számit?
- Hidd el, hogy veled egész más nő vagyok. Oh, igazán, te vagy az első férfi, akinek odaadtam magamat... De azért mégis furcsa. Mihelyt megláttalak, már akartalak. Rögtön megkivántalak. És bizonyosra vettem, hogy igy lesz. Hogy miről tudtam előre? Nem tudnám megmondani... Nem is gondolkodtam, hogy hogyan és miként?... Szabályos, száraz, hideg modorod, kis kifésült farkasképed egyszerüen megtetszett. Igy történt... De most már nem tudnék ellenni nélküled. Nem, nem tudnék.
Róbert megnyugtatta, hogy amikor neki adta magát, elbájoló meglepetések érték és hizelgő és kedves dolgokat mondott, melyeket mind már mások is elmondtak.
Félicie két keze közé fogta a fejét:
- Igaz is, hogy olyan fogaid vannak, mint a farkasnak. Azt hiszem, fogaid miatt kivántalak meg mindjárt. Harapj meg!
Róbert magához szoritotta és érezte, ahogy e hajlékony és kemény test felel a szoritásnak. Egyszerre Félicie kiszabaditotta magát:
- Mintha csikorogna a homok. Nem hallod?
- Nem.
- Hallgass csak; valaki járkál kint.
Felült és előrehajolva figyelt.
Ligny csalódást érzett, bosszus volt és talán kissé sértette is a hiuságát a dolog.
- Mi bajod? Őrültség!
Félicie nyersen rászólt:
- Hallgass!
Kis könnyed és közeli neszt hallott, mint amilyen a száraz ágak reccsenése.
Egyszerre kiugrott az ágyból, oly ösztönös élénkséggel és a fiatal állat mozdulatának oly rugalmasságával, hogy Lignynek, noha nem igen volt irodalmias gondolkodású, a macska jutott eszébe, mely nővé változott.
- Megbolondultál? Hova mégy?
Félicie félrehuzta a függöny szélét, letörölte a párás üvegnek a sarkát és kinézett az ablakon. Nem látott mást, csak a sötétséget. Semmiféle nesz se hallatszott.
Ligny az ágy tulsó szélére huzódva, rosszkedvüen dörmögött:
- Jó! Ahogy akarod. Alaposan meg fogsz hülni!
Félicie visszabujt az ágyba. Róbert először még kissé duzzogott, de Félicieből elragadó üdeség áradt.
Mikor ismét magukhoz tértek, meglepetve látták az órán, hogy már hétre jár az idő.
Ligny meggyujtotta a lámpát. Oszlopos petróleumlámpa volt, kristálytartóval, melyben a bél galandféreg módjára volt összecsavarodva. Félicie nagy sietve öltözködött. Az emeletről, melyen voltak, szük és fekete falépcsőn kellett lehaladniok. Ligny, kezében a lámpával, kilépett a szobából és megállt a folyosón.
- Menj előre, drágám, hogy aztán elolthassam a lámpát.
Félicie kinyitotta az ajtót és nagyot sikoltva visszatántorodott. Az ajtó előtt, kinyujtott karokkal, hosszan, feketén, mintha keresztet állt volna, megpillantotta Chevaliert. Kezében revolvert tartott. A fegyver nem csillogott, de azért Félicie egészen határozottan látta.
- Mi az? - kérdezte Ligny, miközben lesrófolta a lámpát.
- Megálljatok! - kiáltotta Chevalier erős hangon. Megtiltom, hogy egymáséi legyetek. Ez a végső akaratom. Isten veled, Félicie.
És a szájába dugta a fegyver csövét.
Félicie a falhoz szegezetten behunyta a szemét... Amikor ujra felpillantott, Chevalier keresztbefekve terült el az ajtó előtt. Szeme tágranyitva, kifejezése mintha nézne és nevetne. Szájából vékony vérsugár patakzott a feljáró kövezetére. Karja görcsösen rángatódzott. Aztán nem mozdult többé. Igy összecsuklottan kisebbnek látszott, mint amilyen azelőtt volt.
A revolver dörrenésére Ligny leszaladt. Felemelte a testet a sötét feketeségben, de rögtön utána óvatosan lebocsátotta a kövezetre. Megpróbálta, hogy gyufát gyujtson, de a szél valamennyit nyomban elfujta. Végre egynek a felvillanó fényében megpillantotta, hogy a golyó kiszakitott egy részt a koponyából és az agyburok le van meztelenitve, szürkés és vérző folt, akkora, mint a tenyér öble, szabálytalan alakú, melynek vonalai Afrikát juttatták az eszébe, ugy, ahogy az atlaszokban látható. És a halottal szemben egyszerre valami tisztelet fogta el. Hónaljánál fogva nagy vigyázatossággal behuzta az előszobába. Ott leeresztette és a nevét kiabálva szaladt megkeresni Féliciet.
A hálószobában találta, ahogy fejét a szétdult ágy vánkosai közé rejtve kiáltotta: „Mama! mama!” és hangosan imádkozott.
- He maradj itt, Félicie!
Lejött vele a lépcsőn. A folyosón azonban megállitotta:
- Tudod, hogy erre nem lehet menni.
A konyhaajtón át bocsátotta ki.

VII.
Miután magára maradt a néma házban Robert de Ligny, ujra meggyujtotta a lámpát. Komoly, sőt kissé ünnepélyes hangokat kezdett hallani, melyek bensejében szólaltak meg. Gyermekkora óta az erkölcsi felelősség szabályaihoz lévén szoktatva, fájó sajnálatot érzett, mely szinte a lelkiismeretfurdaláshoz hasonlitott. Hogy ennek az embernek ő okozta a halálát, habár akarata és tudta nélkül tette is, nem érezte magát teljesen ártatlannak. A filozófiai és vallási oktatás foszlányai, melyek öntudatában felmerültek, zavarták a lelkiismeretét. Erkölcstanárok és hitszónokok frázisai, melyeket az iskolában hallott és amelyek emlékezetének egészen a fenekére sülyedtek, hirtelen a felszinre emelkedtek gondolatában. A benső hang elismételte neki azokat. Valamely régi hitszónok nyomán ezeket mondotta: „Ha az ember átengedi magát akár csak az oly tévelygéseknek is, melyek a világ szemében a legkevésbé vétkesek, abba a veszedelembe kerül, hogy a legbünösebb cselekedeteket fogja elkövetni... Rettenetes példák tanusitják, hogy a gyönyör a bünhöz vezet.” E szabályok, melyeken sohasem gondolkodott, most egyszerre szabatos és szigorú értelmet öltöttek. Komolyan elgondolkozott rajtuk. Azonban, mert nem volt valami mélyen vallásos lélek és nem hajlott a tulzó aggályoskodásra, csak mérsékelt és egyre kisebbedő épülést meritett belőlük. Csakhamar ugy találta, hogy feleslegesek és nem alkalmazhatók a helyzetre. „Ha az ember átengedi magát akár csak az oly tévelygéseknek is, melyek a világ szemében a legkevésbé vétkesek... Rettenetes példák tanusitják...” E frázisok, melyek még az imént mennydörgésszerüen visszhangoztak lelkében, most csak azoknak a tanároknak és papoknak szuszogásaként és böfögéseként hangzottak, akiktől hallotta azokat és kissé nevetségeseknek tüntek fel előtte. Az eszmetársulás természetes lejtése folytán eszébe jutott egy régi római történetirónak egy mondata, melyet valamikor hetedik osztályos korában olvasott és amely megragadt az elméjében, pár sor egy házasságtörő hölgyről, kit azzal vádoltak, hogy gyujtogatott Rómában. „Mert kétségtelenül igaz, - mondta a történetiró, - hogy aki kivetkezett a szeméremből, minden bünre képes.” Ez emlékre Ligny elmosolyodott a bensejében és megjegyezte magában, hogy a moralistáknak mégis csak furcsa fogalmaik vannak az életről.
A kormos lámpabél homályosan világitott. Ligny nem tudta tisztára csavarni és a lámpa rémes petróleumbűzt terjesztett. A római hölgyről szóló frázis szerzőjére gondolva Ligny azt mondta magában:
„Ez is ugyancsak érthetett a dolgokhoz!...”
Meg volt nyugodva a maga ártatlansága felől. A kis lelkiismeretfurdalás, mely bántotta volt, teljesen eloszlott és meg nem foghatta, miként vélhette magát csak egy pillanatig is felelősnek Chevalier haláláért. Mindazonáltal az ügy kellemetlenül érintette.
Hirtelen eszébe ötlött:
- Hátha még él!
Az imént egy másodpercig, ameddig egy a meggyulladás után nyomban eloltódott gyufa lángjának a felvillanása tartott, ugy látta, hogy a szinész koponyája ki van lyukasztva. De hátha rosszul látta? Hátha, amit a koponya és az agyvelő roncsolásának gondolt, csak a bőr felhorzsolódása? Ki tud kellőképpen mérlegelni a meglepetés és az iszonyat első pillanataiban? A sebesülés lehet rémitő, anélkül, hogy halálos vagy akárcsak sulyos is lenne. Neki ugyan olybá tünt fel, hogy ez az ember meghalt. De orvos ő, hogy biztosra mondhassa?
A füstölgő lámpa kezdte kihozni a türelméből.
- Ez a lámpa megfojtja az embert, - mormolta maga elé.
Azután reáemlékezve Szokrátesz doktor szólásmódjára, melynek nem tudta az eredetét, ismételte magában:
- Ez a lámpa olyan bűzt terjeszt, mint harminchatezer kocsiderék ördög.
Egymásután egész csomó meghiusult öngyilkossági kisérlet jutott az eszébe. Olvasta az ujságban, hogy egy férj, miután megölte a feleségét, ugyanigy, mint Chevalier belelőtt a szájába és csak az lett belőle, hogy eltörte az állkapcsát. Eszébe jutott, hogy a körben, melynek tagja volt, egy ismert sportsman valami kártyabotrány után fejbe akarta magát lőni és a fülét lőtte el. Mindezek a példák meglepően egyeztek Chevalier esetével.
- Hátha nem halt meg?...
Ligny kivánta, minden valószinüséggel szemben remélte, hogy a szerencsétlen még lélegzik és megmenthető. Valami fehérnemüfélét kellene keresni, hogy bekötözhesse. Hogy ujból megvizsgálja az előszobában heverő testét, Ligny nagyon is hirtelen emelte fel a rosszul égő lámpát, ugy, hogy az kialudt.
A hirtelen sötéttől elvesztette türelmét és felkiáltott:
- Disznó!
Miközben ujra meggyujtotta a lámpát, kedvtelve gondolt reá, hogy Chevalier a kórházban majd eszméletre tér, életben marad. És ahogy elképzelte, mikor már fent jár, csetlik-botlik a hosszú lábain, kiabál, krákog, vigyorog, már kevésbé óhajtotta a gyógyulását, sőt kezdte egyáltalában nem óhajtani, hanem inkább alkalmatlannak és kellemetlennek vélte. Nyugtalanul, igazi rossz érzéssel kérdezte magától:
- Mit keresne ujra a világban ez a sötét komédiás? Visszamenne az Odéonba? Nagy forradását ott sétáltatná a folyosókon? Megint ólálkodna Félicie körül?
A lámpával odavilágitott a testre és ujra megpillantotta a kékes és vérrel itatott sebet, amelynek vonalai Afrika térképét juttatták eszébe iskolás korából.
A halál nyilvánvalóan rögtönösen bekövetkezett és Ligny nem értette, miként is kételkedhetett benne csak egy pillanatig is.
Kiment a házból és nagy léptekkel sétálgatott a kertben. A seb képe ott rezgett a szeme előtt, mint amikor tuléles világosságba nézett az ember. A kép lengett és növekedett; az éjszakai sötét égen sáppadt területet alkotott, melyből nyilas négerfiuk özönlöttek elé.
Ugy gondolta, a legelső tennivaló, hogy elhivja Simonneaunét, ki ott lakott a közelben, a Bineau-boulevardon, a kávéházas épületben. Gondosan bezárta a kaput és ment, hogy felkeresse a takaritónőt. A boulevardon visszatért elméjének és érzékeinek a nyugalma. Hozzáalkalmazkodott az eseményhez. Belenyugodott a ténybe, de rossz néven vette a sorstól a körülményeket. Miután ugy volt, hogy halálnak kellett történnie, nem tiltakozott a halál ellen, de jobb szerette volna, ha másként megy végbe. Ezzel a halállal szemben bizonyos undorodást és ellenszenvet érzett. Homályosan ilyesféléket mondott magában:
- Elismerem, hogy az öngyilkosság jogos lehet. De mire jó a nevetséges és tüntető öngyilkosság. Nem ölhette volna meg magát az az ember otthon, a lakásán? Ha elhatározása rendithetetlen volt, nem hajthatta volna azt végre igazán büszkén, magában? Uriember igy tett volna. És sajnálták és tisztelték volna az emlékét.
Visszaemlékezett a szavakra, melyeket egy órával a dráma előtt a hálószobában váltott Félicievel. Azt kérdezte volt tőle, hogy nem volt-e valamelyest szorosabban Chevaliervel? Nem azért kérdezte, mintha tudni akarta volna, mert hiszen bizonyos volt felőle, hanem értésére kivánta adni, hogy tudja. És Félicie milyen megbotránkozva felelte:
- Az? Ugyan!... Csak nem gondolod?...
Ligny nem kárhoztatta, hogy hazudott. Minden nő hazudik. Sőt még tetszett neki a fesztelenség, melylyel Félicie ezt a fiut kiveti a multjából. De rossz néven vette tőle, hogy odaadta magát egy rongyos komédiásnak. Sértette a finnyásságát. Chevalier rontotta a kedvét Féliciehez. Miért állt reá, hogy ilyen fajta szeretője legyen? Nem volt izlése? Nem válogatott? Ő is csak olyan volt, mint a megvásárolható leányok? Nem volt meg benne az a bizonyos tisztasági érzék, mely figyelmezteti a nőket, hogy mit szabad és mit nem szabad tenniök? Nem tudta tartani magát? Nos hát, itt van, mi a következménye, ha valaki nem tudja tartani magát. Neki rótta fel a történteket és nagyban megkönnyebbültnek érezte magát.
Simonneaunét nem találta otthon. Kérdezősködött a pincéreknél, a füszeresboltban, a mosónő leányainál, kérdezte a rendőrt, a levélhordót. Végre egy szomszédasszony utmutatása után reátalált Simonneaunére egy öreg hölgynél, kire borogatásokat rakott, mert betegápolással is foglalkozott. Az arca biborszinbe játszott és csak ugy dőlt belőle a pálinkaszag. Ligny megbizta, hogy menjen virrasztani a halott mellett. Teritse le valami lepedővel és álljon rendelkezésére a rendőrtisztnek és az orvosnak, kik majd odajönnek. Simonneauné kissé sértődötten azt felelte, hogy hála Istennek, tudja ő a dolgát. És tudta is. Olyan körben született, amelyben követik a hatóság parancsait és tisztelik a halottakat. Amikor azonban kérdezősködésére megtudta, hogy Ligny bevonszolta a holttestet a szobába, nem hallgathatta el, hogy nem cselekedett okosan és kellemetlenségei lehetnek belőle.
- Ezt nem lett volna szabad, - mondta. - Ha valaki megölte magát, nem szabad hozzányulni, amig a rendőrség nem látta.
Ligny elment, hogy bejelentse a dolgot a rendőrségnél. Az első felindulás elmulván, már nem érzett semmi izgatottságot, kétségtelenül azért, mert az események, melyek távolból különöseknek tünhettek volna, ha közelünkben játszódnak le, természeteseknek látszanak, aminthogy valóban azok is, rendes módon fejlődnek, kis tények egymásutánjára tagolódnak és az élet mindennapi sodrába vesznek. Egy szerencsétlen ember erőszakos halálától éppen a halál körülményei, a szerep, mely benne neki jutott és az elfogultság, melyet okozott, eltéritették a figyelmét. Ugyanoly nyugodt és könnyed kedélyhangulatban ment a rendőrségre, mint ahogy a minisztériumba szokott táviratokat átirni.
Este kilenc órakor a rendőrbiztos, titkárjával és egy rendőrrel, már ott volt a villában. Hibry doktor, a tisztiorvos, szintén akkor ért oda. Simonneauné buzgalmából a ház uszott a karbol-szagban és ragyogott az égő gyertyáktól. Simonneauné éppen azon iparkodott, hogy valami keresztet szerezzen a halottnak és egy ág szentelt barkát. Az orvos, kezében égő gyertyával, megvizsgálta a tetemet.
Kövér, pirosarcú, hangos légzésű ember volt, ki éppen étkezésről jött.
- A golyó, nagy kaliberű lövedék, - mondta - a szájpadláson át hatolt be, átfurta az agyvelőt és átszakitotta a bal falcsontot, magával sodorva az agyállomány és a falcsont egy részét. A halál nyomban bekövetkezett.
A gyertyát visszaadta Simonneaunének és folytatta:
- A koponya szilánkjai szétrepültek. Majd a kertben reájuk lehet találni. Azt hiszem a golyó gömbölyű volt. Kupalakú lövedék kevésbé roncsolt volna.
Mialatt ezeket mondta, a rendőrbiztos, Josse-Arbrissel ur, magas, sovány, hosszú őszülő bajuszú ember, mintha ott se lett volna. A kapu előtt egy kutya üvöltött.
- A sebcsatorna iránya, - beszélt tovább az orvos, - valamint a jobbkéz ujjainak tartása kétségtelenül öngyilkosságra vallanak.
Szivarra gyujtott.
- Rendben van, eleget tudunk, - szólt a rendőrbiztos.
- Nagyon sajnálom, - mondta Ligny, - hogy zavarnom kellett az urakat és köszönöm, hogy oly előzékenyek voltak.
A rendőrbiztos titkára és a rendőr, Simonneauné vezetése mellett felvitték a holttestet az emeletre.
Josse-Arbrissel ur a körmét harapdálta és maga elé nézett az ürbe.
- Szerelmi dráma, - mondta, - a legmindennapiabb eset. Itt nálunk Neuillyben az öngyilkosságoknak jóformán állandó az arányuk. Száz eset közül harmincban a játék az ok. A többiben szerelmi kétségbeesés, nyomor vagy gyógyithatatlan betegség szerepel.
- Chevalier? - kérdezte Hibry doktor, aki nagy szinházbarát volt. - Chevalier? Várjunk csak, láttam... Láttam a Variétében egy jótékonycélú előadáson. Persze, most már emlékszem. Monológot adott elő.
A kutya üvöltött a kapu előtt.
- Az ember el sem képzeli, - szólalt meg ujra a rendőrbiztos, - hogy a lóverseny micsoda pusztitásokat visz végbe ebben a kerületben. Nem tulzok, de száz öngyilkosság közül legalább harmincnak a veszteség az oka. Ahány borbélyműhely van, mindegyik titkos fogadóiroda. Csak a mult héten is felakasztotta magát egy házmester. Emellett a munkások, cselédek és kis alkalmazottak nem is kénytelenek megölni magukat. Egyszerüen átköltöznek egy másik kerületbe, eltünnek. De aki ide van szegezve, a hivatalnok, ki mindenét elvesztette, tele van adóssággal, minden pillanatban félhet a fegyelmitől és hogy felfüggesztik: az nem tünhet el. Mit csináljon az ilyen ember?
- Nagyon jól emlékszem reá! - vette át ujra a szót a doktor. - Párbaj a vadonban, ez volt a monológ cime. Az emberek ma már kissé torkig vannak a monológokkal; de a Párbaj a vadonban nagyon mulatságos. Amikor azt mondja: „Karddal? Nem. Pisztolylyal? Nem. Tőrrel, késsel? Nem. Akkor hát tudom már, mit akar. Igazi párbajt akar. Párbajt a vadonban. Jó. A vadont helyettesitjük egy ötemeletes házzal. Önnek szabadságában áll, hogy megbujjon a bokrok között.” Chevalier nagyon jól adta elő a monológot. Sokat nevettem neki. Bárhiszen igaz, hogy én jó publikum vagyok. Imádom a szinházat.
A rendőrbiztos nem is hallotta. Tovább füzte a saját gondolatát:
- A világnak sejtelme sincs róla, hogy a lóverseny évenként hány embert tesz tönkre, mennyi egzisztenciát semmisit meg. Akit egyszer megragadott, azt a játék többé nem bocsátja el. Ha már mindent elvett az áldozattól: maga válik a végső reménységgé. Aminthogy tényleg, mi mástól remélhetne is az ember?...
Elhallgatott, felfülelt egy rikkancs távoli kiáltására, kirohant az utra, utána a tovairamló csatakos árnyéknak, reákiáltott, kitépett a kezéből egy sporthirlapot, melyet egy gázlámpa alatt szétnyitott, hogy megnézze a versenyeredményt. Borsóvirág, Urnő, Lucretia... olvasta a lovak nevét, azután rémült tekintettel, reszkető kézzel, bután, agyonütve lehullatta az ujságot. Az ő lova nem nyert.
Hibry doktor nézte és arra gondolt, hogy lehet, legközelebb rendőrbiztoshoz fogják hivni halottkémlésre, az öngyilkosság konstatálása végett és már most elhatározta, hogy lehetőleg véletlen baleset folytán való halált fog megállapitani.
Hirtelen felkapta az esernyőjét.
- Szaladok. Ma estére kaptam egy jegyet a Vig-Operába. Kár volna elmulasztani...
Távozás előtt Ligny megkérdezte Simonneaunét:
- Hova tették?
- Az ágyba, - felelt Simonneauné. - Ott a legjobb.
Ligny nem mondott ellent és feltekintve a ház homlokzatára a hálószoba ablakaiban a mousselin-függönyökön át megpillantotta a hat gyertyának a fényét, melyet a takaritónő az éjjeli szekrényen gyujtott.
- Talán egy apácát kellene hivatni, - szólt, - hogy virrasszon a halott mellett.
- Felesleges, - felelt Simonneauné, ki már meghivott néhány szomszédasszonyt és megrendelte a bort meg a vacsorát, - majd virrasztok én.
Ligny nem erőltette a dolgot.
A kutya még mindig üvöltött a rács előtt.
Ahogy gyalog a sorompó felé haladt, Ligny Páris felett vöröslő fényt pillantott meg, mely az egész égboltot elfoglalta. A kémények ormán a kürtök furcsa és fekete vonalakkal meredtek a parázsló köd előtt és olybá tüntek fel, mintha valami nevetséges pajtáskodással néznék egy világ rejtelmes tüzbeborulását. A pár járókelő, kivel Ligny a boulevardon találkozott, nyugodtan ment utjára, anélkül, hogy feltekintett volna. Bár tudta, hogy a városi éjszakákban a nedves levegő gyakran fényfoltokat tükröz és mozdulatlan derengésbe borul, mégis ugy tünt fel neki, mintha roppant tüzvész visszfényét látná. Minden megütközés nélkül fogadta el, hogy Páris valami hallatlan tűzbe hamvad; természetesnek tartotta, hogy a személyes katasztrófa, melybe belebonyolódott, közszerencsétlenséggel olvad össze és hogy ez az éj, mint neki, egy egész népnek is gyászos éjszaka.
Minthogy nagyon éhes volt, a sorompónál kocsiba ült és a Royale-utca egyik vendéglőjéhez vitette magát. A ragyogóan kivilágitott és meleg teremben a jólérzés érzete járta át. Miután megrendelte az ételt, kinyitott egy esti lapot és a kamara üléséről szóló tudósitásban látta, hogy minisztere beszédet mondott. Miközben átfutotta a beszédet, majdnem elnevette magát; eszébe jutottak bizonyos történetkék, melyeket a minisztériumban hallott. A külügyminiszter szerelmes volt Neuilles grófnéba, egy megvénült kikapós hölgybe, kit a közvélemény kalandornőnek és kémnek hiresztelt. Azt beszélték, hogy a miniszter rajta próbálja ki a beszédeket, melyeket a parlamentben akar tartani. Ligny, ki valamikor kissé a szeretője volt Neuilles grófnének, elképzelte, amint a kiváló államférfi hálóingben szónokolja barátnőjének a kijelentést: „Teljesen távol áll tőlem, hogy kevésbe vegyem a nemzeti érzés jogos érzékenységét. A kormány, mely határozottan óhajtja a békét, de egyszersmind őrködik Franciaország becsülete felett, fogja tudni a módját stb.” E jelenet elképzelése felviditotta Lignyt. Átforditott a másik oldalra és olvasta: „Holnap az Odéonban (először ebben a szinházban): Az 1812 október 23-iki éjszaka, a főszerepekben Dauville, Maury, Romilly, Destrie, Vicar, Leon Chin, Valroche, Aman, Chevalier...”

VIII.
Másnap délután egy órakor a szinház társalgójában az első próbát tartották A rács-ból. A napvilág buskomorra váltan tört meg a padozat, az erkélyek és az oszlopok szürke kövein. A szintelen épitészeti alkotás rosszkedvű fenségétől bekeretezve, Racine szobra alatt a főszereplők irásból olvasták szerepöket, melyet még nem tanultak meg, szemben Pradellel, a szinház igazgatójával, Romillyvel, a rendezővel és Constantin Marckal, a darab szerzőjével, kik mindhárman egy vörös bársonypamlagon ültek, mig oldalt egy félretolt padról a mellőzésre jutott szinésznők figyelő gyülölete és susogó féltékenysége áradt. A hősszerelmes, Paul Delage, akadozva betüzte mondókáját:
„- Reáismerek a pirostéglás, palatetős kastélyra, a parkra, hol a fák kérgére oly gyakran karcoltam egymásbafonva az ő nevének és az enyémnek a kezdőbetüjét, a tóra, melynek alvó vize...
Fagette közbevágott:
„- Vigyázzon, Aimeri, nehogy a kastély viszont ne ismerjen reá önre, a park elfelejtette a nevét és a tó azt mormolja: „Ki ez az idegen?”
Fagette náthás volt és a szerep, melyből olvasott, tele másolási hibákkal.
- Ne ott állj, Fagette, - szólt Romilly, - az a lugasnak a helye.
- Én nem tudhattam.
- Azért van ott a szék.
„- ... A tó azt mormolja: „Ki ez az idegen?”
- Nanteuil kisasszony következik... Hol van Nanteuil?... Nanteuil!
Félicie, prémbeburkoltan, kis táskájával és szerepével a kezében, fehéren, mint a gyolcs, beesett szemekkel és roskadozó térdekkel előrelépett. Borzalmas éjszakája volt. Egész ébren ugy tünt fel neki, mintha a halott bejött volna a szobájába.
Félicie a rendező felé fordult és megkérdezte:
- Hol jövök?
- Jobbról.
- Igen.
És olvasta:
„- Kedves rokon, ma reggel roppant jókedvüen ébredtem fel. Nem tudom, miért? Talán meg tudná mondani az okát?
Delage olvasta a feleletet:
„- Talán a Gondviselés vagy a sors különös kegyelme teszi ezt, Cécilie. Isten, aki szereti, meghagyja magának a mosolygást a könnyek és a fogak csikorgatásának óráiban is.
- Nanteuil, itt átmégy a szinen, fiacskám, - szólt Romilly. - Delage, állj kissé hátrább, hogy legyen helye átmenni.
Félicie átment:
„- Azt mondja, rettenetes napok? Napjaink olyanok, amilyenekké mi tesszük azokat. Csak a gonoszoknak rettenetesek.
Romilly közbeszólt:
- Mondom, Delage, állj kissé hátrább. Ne takard el a nézők elől... Tovább, Nanteuil.
Félicie ismételte:
„- Azt mondja, rettenetes napok? Napjaink olyanok, amilyenekké mi tesszük azokat. Csak a gonoszoknak rettenetesek.
Constantin Marc nem ismert reá művére, még a szavakra se, ahogy kedves mondatait mondták, melyeket ő maga annyiszor ismételgetett otthon, a rivaraisi erdőben. Kábultan, nekibutulva hallgatott.
Félicie kecsesen átment és tovább olvasta a szerepből:
„- Talán ugyancsak bolondosnak fog tartani, Aimeri, de a kolostorban, hol nevelkedtem, gyakran vágyakoztam az áldozatok sorsára.
Delage felelt, de tévedésből két lapot forditott:
„- Gyönyörű idő. A kert már tele vendégekkel.
Ujra kellett kezdeni az egészet:
„- Azt mondja, rettenetes napok?...
És jöttek, mentek, ügyet se vetve a mondatok értelmére és csak arra figyelve, hogy a mozdulatokat jegyezzék meg, mintha valami táncot tanulnának be.
- A darab érdekében huzni kell belőle, - fordult oda Pradel a megrökönyödött szerzőhöz.
Delage folytatta:
„- Ne vádoljon Cécilie; a gyermekkori barátság, melyet maga iránt éreztem, azok közé a testvéri barátságok közé tartozott, melyek a belőlük megszülető szerelemnek a vérfertőzés nyugtalanitó látszatát adják.
- Vérfertőzés! - kiáltott fel Pradel. - Ezt nem szabad meghagyni, Marc ur. A közönségnek vannak finnyáskodásai, melyekről önnek sejtelme nincs. Azután pedig a dialógus két mondatának fel kell cserélni a sorrendjét. A szinpad optikája követeli.
A próbát félbeszakitották. Romilly odafordult Dauvillehez, ki egy sarokban vidám eseteket mesélt:
- Dauville, elmehetsz. A „másodikat” nem próbáljuk.
Mielőtt távozna, a vén szinész odalépett Féliciehez. Miután illendőnek vélte, hogy kifejezést adjon résztvevő sajnálatának, gyászoló tekintetet öltött, mint ahogy mindenki más is tette volna, ha részvétet akar nyilvánitani. Ő azonban jól csinálta. Szeme ugy borongott szemhéjai között, mint a hold a felhők között. Két lefelé huzott szájszöglete mély ráncot vágott, mely egész az állcsontig folytatódott. Igazán lesujtott arckifejezést mutatott.
- Szegény kicsikém, - sóhajtotta, - komolyan sajnállak!... Látni valakit, akit az ember... jóindulattal kezelt... akivel meghitt... barátságban élt... és hogy egyszerre lecsap reá a végzet... ez fájó dolog... rettenetes!...
És résztvevően nyujtotta mindkét kezét.
Félicie a végsőig ingerülten, szerepét és kis zsebkendőjét szorongatva a kezében, hátat forditott neki és fogai között sziszegte:
- Vén hülye!
Fagette átkarolta a derekát, szeliden arrább vezette, Racine szobrának a talapzatához és a fülébe sugta:
- Drágám, hallgass reám! Ezt a dolgot okvetlenül el kell nyomni. Mindenki csak erről beszél. És ha hagyod, egész életedre Chevalier özvegyének fogsz szerepelni.
És mert tudta a módját, hozzátette:
- Én ismerlek. Én vagyok a legjobb barátnőd. Tudom, mit érsz. De vigyázz, Félicie: a nők annyit érnek, amennyi értéket maguknak tulajdonitanak.
Fagette minden szava célba talált. Félicie lángvörös arccal visszafojtotta könnyeit. Sokkal fiatalabb lévén, semmint hogy birja vagy csak óhajtsa is azt az eszélyességet, melyre a hires szinésznők szert tesznek, mikor már elegendő idősek, hogy urinő számba menjenek: Félicie tele volt önérzettel és amióta szerelmes volt, ki szeretett volna törölni multjából minden nem elegáns dolgot; érezte, hogy Chevalier, mikor öngyilkosságot követett el érte, nyilvánosan oly érintkezésbe lépett vele, melyből nevetségesség háramlik reá. Miután még nem tudta, hogy minden feledésbe merül és elenyészik az órák gyors tovairamodásában, hogy minden cselekedetünk elfolyik, mint a folyó vize a két part között, melynek nincs emlékezete: bosszusan és szomoruan merengett Racine lábainál, aki hallgatta a gyötrődését.
- Nézd csak, - szólt Marie-Laura a fiatal Delagehoz. - Alig birja visszafojtani a sirást. Én megértem az állapotát. Én miattam is megölte magát egy férfi. Nagyon kellemetlenül éreztem magamat. Egy gróf volt.
- Kezdjük, - szólt Pradel - Nanteuil kisasszony, tessék! Maga jön.
És Félicie mondta:
„- Kedves rokon, ma reggel roppant jókedvüen ébredtem fel...
Egyszerre megjelent Doulcené. Kiegyenesedve és gyászolón ujságolta:
- Rossz hirt kaptam. A plébános nem engedi be a templomba.
Miután Chevaliernek nem volt senki hozzátartozója, csak egy nővére, ki munkásnő volt Pantinben, Doulcené magára vállalta, hogy a szinészek költségén megrendeli a temetést.
Körülvették és Doulcené ujra kezdte:
- Az Egyház elutasitja, mint valami elátkozottat. Borzalmas!
- De miért? - kérdezte Romilly.
Doulcené halkan és mintha megerőltetésébe kerülne, felelte:
- Mert öngyilkosságot követett el.
- El kell intézni a dolgot, - mondta Pradel.
Romilly buzgón ajánlkozott.
- Én ismerem a plébánost, - mondta, - nagyon derék ember. Olyat rugok beléje, hogy... és nagyon csodálnám, ha...
Doulcené szomoruan ingatta a fejét.
- Minden hiába.
- Pedig a templomi szertartásnak meg kell lennie, - jelentette ki Romilly olyan nyomatékkal, ahogy a szinpadi rendelőhöz illik.
- Persze, - mondta Doulcené.
Marie-Laure izgatottan azt véleményezte, a papokat kényszeriteni kell, hogy misét szolgáltassanak.
- Csak nyugodtan, - szólt Pradel, remek szakállát simogatva. - XVIII. Lajos idejében a nép betörte a Szent Rókus kapuját, melyet bezártak Raucourt kisasszony koporsója előtt. Ma más korban élünk és a körülmények is mások. Szelidebb eszközöket kell alkalmaznunk.
Constantin Marc látva, hogy nagy sajnálatára, otthagyják a darabját, szintén odalépett Doulcenéhez és megkérdezte:
- Tulajdonképpen miért akarja, hogy az Egyház beszentelje Chevaliert? Ami engem illet, én katholikus vagyok. Nálam ez nem hitnek, hanem elvnek a kérdése és kötelességemnek tartom, hogy résztvegyek a vallási szertartásokban. Én a hivatalos rend pártján vagyok, szükségesnek tartom a birót, a katonát, a papot. Engem tehát nem gyanusithatnak, hogy a polgári temetés mellett kardoskodom. Azonban sehogyse tudom megérteni, miért akar reáerőszakolni a Saint-Etienne-du-Mont plébánosára egy halottat, akit ő visszautasit. Miért ragaszkodik tehát hozzá, hogy az a szegény Chevalier bemehessen a templomba?
- Miért? - felelt Doulcené - A lelke üdveért és mert igy illendő.
- Az illendő az volna, - válaszolt Constantin Marc, - hogy engedelmeskedünk az Egyház törvényeinek, melyekkel kiközösiti az öngyilkosokat.
- Marc ur, olvasta ön a Neuilly-i estéket? - kérdezte Pradel, ki nagy könyvmoly volt és sokat olvasott. - Nem olvasta De Fongeray Neuilly-i estéi-t? Kár. Érdekes könyv, melyet néha még meg lehet találni a Szajna-parti könyveseknél. Henry Monnier egy litografiája disziti, mely nem tudom miért Stendhalt ábrázolja karrikaturában. Fongeray álnév, mely alatt két restauráció-idejebeli liberális: Dittmer és Cavé rejtőzködött. A könyv vigjátékok és drámák gyüjteménye, melyeket nem lehet előadni, de amelyek nagyon érdekes erkölcsrajzi jeleneteket tartalmaznak. Megláthatja belőlük, hogy X. Károly uralkodása alatt egy párisi vikárius: Mouchaud abbé miként tagadta meg a temetést egy ájtatos hölgytől és miként akart mindenáron eltemetni egy atheistát. D’Hautefeuillené ájtatos nő volt, de vagyonában nemzeti javakat is birtokolt és egy jansenista pap segédlete mellett halt meg. Ezért aztán, mikor meghalt, Mouchaud abbé nem bocsájtotta be a templomba, melyben amig élt, annyi sokat imádkozott. Vele egyidőben és ugyanabban a plébániában egy Duboury nevű kövér bankár is meghalt. Végrendeletében ugy intézkedett, hogy egyenesen a temetőbe vigyék. „Ez katholikus ember, - gondolta magában Mouchaud abbé, - hozzánk tartozik.” Gyorsan felkapta a stolát meg a misemondó ruháját, szaladt a halotthoz, feladta neki az utolsó kenetet és behozta a templomába.
- Nos, - felelt Constantin Marc, - ez a pap kitünő politikus volt. Az atheisták az Egyház szemében nem félelmes ellenségek. Nem versenytársak. Nem alapitanak ellen-egyházat; még csak nem is gondolnak reá. Az Egyház vezetői és fejedelmei között mindig voltak atheisták és közülök többen kimagasló szolgálatokat tettek a pápaságnak. Ezzel ellentétben mindenki, aki nem veti alá magát szorosan az egyházi fegyelemnek és csak egy pontban is szakit a hagyománynyal, mindenki, aki hitet szegez szembe a hittel, véleményt, eljárást az elfogadott véleménynyel és a szokásos eljárással, az zavarnak a kutfeje, veszedelemnek a magvetője és kiirtandó. Mouchaud abbé átlátta ezt. Püspököt és bibornokot kellett volna belőle csinálni.
Doulcené tudta a művészetét, hogy ne mondjon el mindent egyszerre. Folytatta az előadást:
- A plébános ur elutasitásától nem engedtem magamat elriasztatni. Kértem, könyörögtem. Azt felelte: „Bennünket köt a szabályzat, melynek tisztelettel engedelmeskednünk kell. Forduljon az érsekséghez. Azt fogom tenni, amit Monseigneur parancsol.” Nem volt más hátra, minthogy kövessem a tanácsot. Szaladtam az érsekségre.
- Dolgozzunk, - szólt Pradel.
Romilly odafordult Féliciehez.
- Nanteuil, gyerünk, Nanteuil, ujra az egész jelenetet.
És Félicie ujra elkezdte:
„- Kedves rokon, ma reggel roppant jókedvüen ébredtem fel...

IX.
Ami a Szinháznak az Egyházzal való tárgyalásait megnehezitette, az a zaj volt, amit az ujságok a Villiers-boulevardi öngyilkosság körül csaptak. A riporterek kitálalták az összes részleteket és miként Mirabelle abbé, az érsek második vikáriusa mondta, a dolgok jelen állapotában megnyitni a templom ajtaját Chevalier előtt, annyit jelentett volna, mint kijelenteni, hogy a kiközösitetteknek joguk van az Egyház imáira.
Egyébiránt Mirabelle abbé, ki roppant bölcsen és vigyázatosan viselkedett az ügyben, megjelölte a követendő utat.
- Felesleges mondanom, - jelentette ki Doulcenének, - hogy az ujságok véleménye bennünket nem befolyásol. Nekünk az merőben közömbös és cseppet se izgat bennünket, hogy ötven ujság mit hiresztel erről a szerencsétlen fiatalemberről. Hogy a lapok igazat irnak-e vagy hamisat: az az ő dolguk és nem az enyém. Nem tudom és nem is akarom tudni, mit irtak. De hogy öngyilkosság történt: az nyilvánvaló. Ez kétségbevonhatatlan. Most már az kellene, hogy közelről, a tudomány eszközeivel világitsanak reá a körülményekre, melyek között az öngyilkosság megtörtént. Ne csodálkozzon, hogy a tudományra hivatkozom. A tudománynak nincs jobb barátja, mint a vallás. És hát az orvosi tudomány itt nagy segitségünkre lehetne. Rögtön megmondom, miért? Az Egyház az öngyilkost csak annyiban taszitja ki kebeléből, amennyiben az öngyilkosság a kétségbeesés cselekedete. Az őrültek, kik merényletet követnek el a saját életük ellen, nem kétségbeesettek és az Egyház nem tagadja meg tőlük imáit: az Egyház az összes szerencsétlenekért imádkozik. Ha meg lehetne állapitani, hogy az a szegény fiatalember lázban vagy valami agybetegség hatása alatt követte el, amit tett, ha egy orvos bizonyitványt adna róla, hogy a boldogtalan nem volt épelméjű, mikor saját kezével oltotta ki életét: az egyházi szertartásnak nem volna semmi akadálya.
Miután magába szedte Mirabelle abbé e szavait, Doulcené szaladt a szinházba. A próbának már vége volt. Pradel az irodájában ült két fiatal művésznővel, akik közül az egyik szerződtetést, a másik pedig elbocsájtást kért. Hiven elvéhez, hogy semmiféle kérést se teljesitsen, csak miután előbb már elutasitotta, most is nemet mondott. Ily módon adott értéket a legkisebb dolognak is, amit engedélyezett. Csillogó tekintete és patriarkához méltó szakálla, szerelmeskedő és egyben atyai modora hasonlóvá tették Lóthoz, ahogy két leánya között régi mesterek metszetein látható. Egy aranyozott papirból való amfora, mely az asztalon állott, még elősegitette az illuziót.
- Nem tehetem, - mondta mind a két szinésznőnek, - igazán, lehetetlen, fiacskám... Hanem hát, majd gondolkodom róla.
Miután kibocsátotta őket, megkérdezte Doulcenétől, miközben leveleket irt alá:
- Nos, mi ujság?
Constantin Marc, aki Félicievel hirtelen belépett a szobába, sürgetően közbevágott:
- Mi van a diszleteimmel, igazgató ur?
És már vagy huszadszor leirta a képet, melyet a függöny felgördültével a szinpadnak mutatnia kell:
- Az előtérben vén park. A nagy fák törzse az északi oldalon zöld a mohától. Az embernek éreznie kell a talaj nedvességét.
Pradel csillapitotta:
- Legyen nyugodt. Meg fogunk tenni mindent, amit lehet; ugy lesz, ahogy kell... Nos, - szólt ismét Doulcenéhez - mi ujság?
- Van egy kis reménysugár, - felelt Doulcené.
- A háttérben, könnyű ködpárába burkoltan, - folytatta a szerző, - az Abbaye-aux-Dames szürke falai és palaköves tetői...
- Helyes. Tessék leülni, - fordult ujra Doulcenéhez, - és hadd hallom.
- Az érsekségen nagyon kegyesen fogadtak, - kezdte Doulcené.
- A falak komorak, vastagok, de az esti párázatban mintegy elmosódottaknak látszanak. A halovány aranyszin égbolt...
- Mirabelle abbé, - folytatta Doulcené, - nagyon művelt pap...
- Marc ur, ön nagyon ragaszkodik a halovány aranyszin égbolthoz? - kérdezte Pradel. És aztán Doulcenéhoz fordulva: - Csak tessék, figyelek.
- ... És rendkivül udvarias ember. Csak célzott az ujságok cikkeire...
E pillanatban Marchegeny, az ügyelő, önmagából kikelve rontott be a szobába. Zöld szemei szikráztak és vöröses bajusza ugrált, mint a lobogó láng. Teleszájjal beszélt:
- Hallatlan!... Lydie, a kis statisztaleány telebömböli a folyosót. Azt mondja, Delage erőszakot akart rajta elkövetni. Egy hónap óta már vagy tizedszer kezdi ujra ezt a históriát. Nem lehet birni vele!
- Itt nem járja az ilyen, - szólt Pradel. - Irassa fel Delaget... Tessék csak, - fordult ismét Doulcenéhez.
- Mirabelle abbé teljes valósággal megmagyarázta, hogy az öngyilkosság a kétségbeesés műve.
Constantin Marc érdeklődve kérdezte Pradeltől, hogy Lydie, a kis statisztaleány csinos-e?
- Hiszen látta az Október 23-iki éjjel-ben. Ő az a munkásleány, aki a grenellei jelenetben perecet vesz Ravaudnétól.
- Az nagyon szép leány, - emlékezett vissza Constantin Marc.
- Bizony, - felelt Pradel. - De még szebb lenne, ha a bokái nem volnának oly vastagok, mint az oszlop.
Constantin Marc tünődve folytatta:
- És Delage erőszakot követett el rajta... Ebben a fiuban megvan az érzék az iránt, hogy mi a szerelem. A szerelem egyszerű és primitiv dolog. Küzdelem, harag. Az erőszak szükségszerüen hozzátartozik. A kölcsönös megegyezéssel való szerelem csak ünnepélyeskedő járomviselés.
És nekilelkesedve felkiáltott:
- Nagyszerű ez a Delage!
- Csak ne tüzeljen annyira, - szólt Pradel. - A kis Lydienek az a szokása, hogy a szinészeket becsalja az öltözőjébe, aztán egyszerre elkezd orditani, hogy erőszakot követnek el rajta. Azért, hogy pénzt adjanak neki... A szeretője tanitotta reá, aki aztán zsebrevágja a kárpótlást... Tehát, hogyis áll a dolog? - fordult ismét Doulcenéhez.
- Hosszas tárgyalás után, melynek folyamán sok érdekeset mondott, - folytatta Doulcené, -Mirabelle abbé végre megjelölte a módját a kedvező megoldásnak. Burkoltan értésemre adta, hogy a nehézségek megszüntetésére elegendő volna, ha egy orvos irásban bizonyitaná, hogy Chevalier nem volt épelméjű és nem cselekedett beszámitható állapotban.
- De hiszen, - vetette ellen Pradel, - Chevalier nem volt bolond. Egész rendes esze volt.
- Ez nem a mi dolgunk, - felelt Doulcené. - És különben is, mit tudja az ember?
- Nem, - szólt közbe Félicie, - nem volt épelméjű.
Pradel vállat vont:
- Elvégre, lehetséges. Őrület vagy épelméjüség: felfogás dolga... De kitől kérjünk bizonyitványt?
Doulcenének és Pradelnek egymásután három orvos jutott az eszébe; de az elsőnek nem tudták a cimét, a másodikról megállapitották, hogy kellemetlen ember, a harmadikról pedig kitünt, hogy már meghalt.
Félicie azt vélte, hogy Trublet doktorhoz kellene fordulni.
- Kitünő! - kiáltott fel Pradel. - Szokrátesz doktortól fogjuk a bizonyitványt kérni... Mi van ma?... Péntek. Ma rendel. Otthon fogjuk találni.
Trublet doktor a Rue de Seine legfelsőbb végén lakott. Pradel magával vitte Féliciet, abban a meggyőződésben, hogy Szokrátesz nem fog nemet mondani egy csinos nőnek. Constantin Marc, ki Párisban csak a szinészek közelében tudott élni, elkisérte őket. A Chevalier-ügy kezdte mulattatni. Komikusnak találta, vagyis olyannak, hogy komédiásokhoz való. Noha a rendelőóra már letelt, a doktor várószobája még tele volt emberekkel, akik meg akarták gyógyittatni magukat. Trublet elintézte őket és bebocsátotta a szinháziakat a rendelőbe. Könyvekkel és iratokkal megrakott asztal előtt állt. Az ablaknál egy forgatható vizsgáló-szék terpeszkedett lomhán és cinikusan. Az Odéon igazgatója előadta jövetelének célját és megállapitotta:
- Chevalier csak ugy kaphat gyászistentiszteletet a templomban, ha ön bizonyitja, hogy a szegény fiú nem volt egészen épelméjű.
Trublet doktor kijelentette, hogy Chevalier egész jól el lehet templomi szertartás nélkül is.
- Adrienne Lecouvreur, aki különb valaki volt, mint ő, el volt nélküle. Monime kisasszonyért, ahogy ön is tudja, nem mondtak halotti misét és megtagadták tőle a tisztességet, hogy egy nyomorult temetőben együtt porladozzon a városrész koldusaival. Semmi baja se lett belőle.
- Ön tudja, kedves doktor Szokrátesz, - felelt Pradel, - hogy a szinészek a legvallásosabb emberek a világon. Tagjaim kétségbe lennének esve, ha nem lehetnének jelen kartársuk halotti miséjén. Már több operaénekes megigérte a közreműködését és a zenei rész nagyon szép lesz.
- Ez már más, - szólt Trublet. - Nincs több ellenvetésem. Charles Monselet, aki elmés ember volt, pár órával a halála előtt szóbahozta, hogy majd zenés istentiszteletet tartsanak felette. „Sok ismerősöm van az Opera tagjai között, - mondta, - a Pie Jesu-t habbal fogom kapni.” Minthogy azonban az érsekség ezuttal nem engedélyezte az egyházi hangversenyt, el kellene halasztani más alkalomra.
- Ami engem illet, - válaszolt az igazgató, - nekem nincs semmiféle vallási meggyőződésem. Azt tartom azonban, hogy az Egyház és a Szinház két nagy társadalmi hatalmasság és kivánatos, hogy jóbarátságban és szövetségben álljanak egymással. Részemről sohasem mulasztom el az alkalmat, hogy megpecsételjem a szövetséget. A legközelebbi böjtben is Dauville-lel felolvastatom Bourdaloue egy beszédét. Szubvenciót kapok: kötelességem, hogy a konkordátum mellett legyek. Egyébiránt, bármit mondanak is, a vallási közömbösségnek még mindig a katholicizmus a legelfogadhatóbb formája.
- Nos hát, - vetette ellen Constantin Marc, - ha tiszteletet akar nyilvánitani az Egyház iránt, miért törekedik, hogy mindenáron, erőszakkal vagy csellel reátukmáljon egy koporsót, mely nem kell neki?
Az orvos ugyanily értelemben beszélt és azzal végezte:
- Kedves Pradel ur, hagyja ezt az egész dolgot.
Ekkor azonban égő szemmel és sipoló hangon Félicie is közbeszólt:
- Be kell vinni a templomba, doktor. Irja meg a bizonyitványt, mondja, hogy nem volt épelméjű. Nagyon kérem.
Ez óhajtást nem csupán a vallásosság diktálta. Valami belső érzés, régi hiedelmek homályos maradványa is vegyült hozzá, melyről Félicie maga se tudott volna számot adni. Valami reménység, hogy Chevalier, ha beviszik a templomba, meghintik szenteltvizzel, le fog csendesedni, rendes, jóravaló halott lesz, aki nem fogja többé háborgatni. Viszont, ha megtagadják tőle a beszentelést és az imákat, félő, hogy elátkozottan és bajtevően egyre körülötte fog ólálkodni. Egyszerübben mondva: attól való féltében, hogy megjelenik előtte, Félicie azt akarta, hogy a papok is vegyenek részt az eltemetésében, az egész világ dolgozzon rajta, hogy annál jobban, amennyire csak lehetséges, egészen el legyen temetve. Ajkai remegtek; kezeit görcsösen összekulcsolta.
Trublet, aki edzett műértő volt, érdeklődve nézett reá. Ismerte és kedvvel tanulmányozta a női gépezetet. Ez itt valósággal elbájolta. Ahogy nézte, tömzsi arca ragyogott a gyönyörüségtől.
- Legyen nyugodt, kedves. Az Egyházzal mindig rendbe lehet jönni. Amit tőlem kérnek, nem tartozik a hatáskörömbe; én laikus orvos vagyok. Azonban, Istennek hála, ma már vannak egyházias orvosok is, kik betegeiket egyházi fürdőhelyekre küldik és akiknek az a specialitásuk, hogy csodás gyógyulásokat konstatálnak. Ismerek egyet, ki itt lakik a közelben; mindjárt felirom a cimét. Menjenek el hozzá; neki mindent megtesznek az érsekségen. Ő majd elintézi az ügyet.
- Nem, nem, - szólt Pradel. - Ön kezelte a szegény Chevaliert. Önnek kell kiállitania a bizonyitványt.
Romilly szintén emellett erősködött.
- Világos. Ön a szinház orvosa. Az ember nem viszi a szomszédba a szennyes ruhát.
Félicie könyörgő tekintettel nézett Szokráteszre.
- De hát, - kérdezte Trublet, - mit akarnak, mit mondjak?
- Nagyon egyszerű, - felelt Pradel. - Irja meg, hogy bizonyos mértékben nem volt beszámitható.
- Szóval ugy beszéljek, mintha törvényszéki orvos volnék. Ez tulságos sok.
- Ön tehát azt hiszi, hogy Chevalier teljes mértékben beszámitható volt és felelős a tetteiért?
- Ellenkezőleg, azt hiszem, hogy egyáltalában nem volt felelős semmiért, amit tett.
- Akkor hát?...
- Csakhogy azt is hiszem, hogy ebben a tekintetben cseppet se különbözött se önöktől, se tőlem, se senkitől. Törvényszéki kartársaim különbséget tesznek az emberek felelőssége között. Olyan tudósak, hogy megtudják mondani, kiben van meg a teljes felelősség, kiben pedig csak a fele vagy egy negyedrésze. Érdekes egyébiránt, hogy ha valamely szerencsétlent el akarnak itéltetni, abban mindig megtalálják a teljes felelősséget... De bennök vajjon szintén megvan, hiánytalanul... az utolsó grammig?
És Szokrátesz doktor az elámult szinházi nép előtt szélesen fejtegetni kezdte az egyetemes függést. Visszaszállt az élet eredetéig. És hasonlatosan Virgilius Silenusához, ki a szőlő nedvétől maszatos arccal a világ eredetéről énekelt Sicilia pásztorainak és a najád Eglének, bőven öntötte magából a szót:
- Felelősségre vonni egy szerencsétlent a tetteiért!... De hiszen amikor a naprendszer még csak halovány ködgomoly volt, melynek könnyű koszoruja ezerszerte szélesebb körvonalban terült el az étherben, mint a mekkora a Neptun pályája, már akkor lőttek nekünk, valamennyiünk sorsa meg volt állapitva, visszavonhatatlanul el volt döntve és a maga, az én, Chevalier, minden ember felelőssége nemcsak hogy le volt csökkentve, de már eleve ki volt küszöbölve. Minden mozdulatunk, megannyi következménye az anyag előzetes mozgásainak, alá van vetve a törvényeknek, melyek a kozmikus erőket kormányozzák és az emberi gépezet működése csak részletjelensége az egyetemes gépezet működésének.
Kezével egy bezárt szekrényre mutatott:
- Üvegekbe dugaszolva oly dolgokat tartok itt, melyekkel ötvenezer embernek lehetne megmásitani, megszüntetni vagy feltüzelni az akaratát.
- Nagy eset lenne, - jegyezte meg Pradel.
- Elismerem, hogy nem volna könnyű. De ezek az anyagok lényegileg nem laboratóriumi termékek. A laboratórium keres, de nem teremt. Ez anyagok szétszórtan megvannak a természetben. Felszabadulva körülfolynak bennünket, belénk hatolnak, meghatározzák akaratunkat: irányitják szabad akaratunkat, mely csak illuzió, amit a meghatározó tényezők nem ismerése okoz.
- Mit beszél? - szólt Pradel elhülve.
- Azt mondom, hogy az akarat: illuzió, melyet az idéz elő, hogy tudatlanságban vagyunk az akarásra kényszeritő okok felől. Ami bennünk akar, az nem mi vagyunk, hanem miriádja és miriádja a hallatlan tevékenységű sejteknek, melyeket nem ismerünk, melyek bennünket nem ismernek, egymást se ismerik és amelyekből szervezetünk felépült. Izgés-mozgásuk számlálhatatlan áramot termel, melyeket szenvedélyeinknek, gondolatainknak, örömeinknek, szenvedéseinknek, vágyainknak, aggodalmainknak és akaratunknak nevezünk. Azt hisszük, urai vagyunk önmagunknak, holott csak egy csepp alkohol is felizgatja, azután meg eltompitja azokat az elemeket, melyekkel érzünk és akarunk.
Constantin Marc félbeszakitotta a doktort:
- Bocsánat! Miután éppen az alkohol hatását emliti, szeretném megkérdezni a véleményét. Ebéd után egy kis pohárka likőrt szoktam inni. Ugyebár, ez nem sok?
- Nagyon is sok. Az alkohol méreg. Ha van otthon egy üveg pálinkája, dobja ki az ablakon.
Pradel elgondolkozottnak látszott. Ugy vélte, hogy az akaratnak és a felelősségnek a kiküszöbölésével Szokrátesz doktor személyes sérelmet ejt rajta.
- Nekem beszélhet, amit akar. Az akarat és a felelősség nem illuziók. Ezek kézzelfogható és nyomós valóságok. Én tudom, hogy pénztári naplóm mire kötelez és személyzetemmel azt tétetem, amit akarok.
És keserűen hozzátette:
- Én hiszek az akaratban, az erkölcsi felelősségben, a jó és a rossz különbségében. Ön szerint persze, mindez merő ostobaság...
- Természetes, - felelt a doktor. - De ezek a butaságok nagyon megfelelnek nekünk, mert magunk is buták vagyunk. Az emberek folyton megfeledkeznek róla. Ezek az eszmék buták, fenségesek és üdvösek. Az emberek megérezték, hogy ez eszmék nélkül mindnyájan megbolondulnának. Nem volt más választásuk, mint vagy a butaság vagy az őrjöngés. Nagyon okosan a butaságot választották. Ez az erkölcsi eszmék alapja.
- Micsoda paradoxon! - kiáltott fel Romilly.
A doktor derüsen folytatta:
- A jónak és a rossznak megkülönböztetése az emberi társadalmakban sohasem emelkedett tul a legdurvább empirizmuson. Teljesen gyakorlati szellemben állapitották meg és egyszerüen a kényelem okából. Ha valamely kristályról vagy fáról van szó, eszünkbe se jut az alkalmazása. Az állatokkal szemben az erkölcsi közömbösség álláspontján vagyunk. Hasonlóképpen a vademberekkel szemben is. Igy aztán megtehetjük, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül irtsuk őket. Ez az, amit gyarmatpolitikának neveznek. És nem tapasztaljuk azt sem, hogy a hivők valami fennkölt erkölcsöt követelnének istenüktől. A társadalom mai állapotában nem fogadnák el szivesen, hogy kicsapongó legyen és nőkkel kompromittálja magát; de helyesnek tartják, hogy bosszuálló és kegyetlen. Az erkölcs kölcsönös beleegyezés abba, hogy az ember megtartsa, amije van: földjét, házait, butorait, asszonyait és életét. Azok részéről, akik alávetik magukat neki, az erkölcs nem kiván semmiféle különös értelmi vagy jellembeli erőfeszitést. Az erkölcs ösztönös és vérszomjas. Az irott törvény közelről követi és meglehetősen jól összefér vele. Éppen ezért a nagyszivű vagy kiváló elméjű emberek majdnem mindig az istentelenség vádja alá kerültek és mint Szokrátesz, Phenaretes fia és Benoit Mulan áldozatul estek országuk igazságszolgáltatásának. El lehet mondani, hogy az az ember, akit nem itéltek legalább is börtönbüntetésre, csak mérsékelten válik diszére hazájának.
- Vannak kivételek, - szólt Pradel.
- De csak kis számmal, - felelt Trublet doktor.
Félicie azonban nem tágitott szándékától:
- Kis Szokráteszem, igazán kiállithatja a bizonyitványt, hogy őrült volt. Tényleg az volt. Nem volt józan elméjű. Én tudom.
- Persze, hogy őrült volt, drágám. De kérdés, hogy nagyobb mértékben volt-e az, mint a többi ember? Az emberiség egész történelme, mely tele van kinzással, rajongással és öldökléssel, meghibbant agyuak és őrjöngők történelme.
- Mondja, doktor, - kérdezte Constantin Marc - ön nem csodálja a háborut? Pedig hát, ha az ember meggondolja, nagyszerű dolog az. Az állatok egyszerüen felfalják egymást. Az emberek kimódolták, hogy szépen öldössék le egymást. Megtanulták, hogy csillogó vértezetben csinálják, tollbokrétás sisakban, melyről vörösre festett lófark sövényzik alá. A tüzérség és az erődités tudománya révén a chemia és a mathematika is bevonult a szükségszerű pusztitásba. Fenséges találmány ez. És miután ugylátszik, hogy az életnek egyedüli célja a rombolás, az ember bölcsességét dicséri, hogy e rombolást élvezetté és pompássá tette... Mert végre is, doktor, ön se tagadhatja, hogy a gyilkolás a természet törvénye, következésképpen isteni valami.
Szokrátesz doktor igy felelt:
- Mi csak szegény állatok vagyunk és mégis gondviselésünk és isteneink vagyunk magunknak. Az alsóbbrendű állatok, melyeknek időtlen időkön át való uralmuk e bolygón megelőzte a miénket, tehetségükkel és bátorságukkal átalakitották a földet. A rovarok utakat csináltak, felturták a földet, üregeket vájtak fatörzsekbe és sziklákba, házakat épitettek, városokat alapitottak, megváltoztatták a talajt, a levegőt és a vizeket. A legszerényebbek: a madreporák munkája szigeteket és kontinenseket teremtett. Minden anyagi változás erkölcsi változással jár, mert hiszen az erkölcsök függenek a környezettől. Az átalakulás, melyet a maga során az ember visz végbe a földön, bizonyára mélyebb és harmonikusabb, mint amelyet a többi állat eszközölt. Miért ne változtathatná meg az emberiség annyira a természetet, hogy békéssé válik? Miért ne sikerülhetne az emberiségnek, ha még oly gyarló és marad is gyarló, hogy valaha majd megszünteti vagy legalább is szabályozza az életversenyt? Szóval miért ne küszöbölhetné ki a gyilkolás törvényét? Sokat várhatunk a vegytantól. Mindazonáltal bizonyosra nem állitok semmit. Lehetséges, hogy fajunk megmarad a melankóliában, az őrjöngésben, a mániában, a hülyeségben és az eltompulásban egész a fagyban és sötétségben bekövetkezendő gyászos végeig. Lehet, hogy ez a világ menthetetlenül rossz. Mindenesetre én jól mulattam benne. Nagyon szórakoztató látványosság és kezdem hinni, hogy Chevalier bolondabb volt, mint a többi ember, merthogy önkényt távozott a helyéről.
Félicie felvett egy tollat az iróasztalról és miután bemártotta a tintába, odanyujtotta a doktornak.
Ez elkezdte irni:
„Alulirott több izben kezeltem...
Megállt és megkérdezte, mi volt Chevalier keresztneve?
- Aimé, - felelt Félicie.
„... Aimé Chevaliert és megállapithattam nála bizonyos érzékszervi, látási és mozgási zavarokat, melyek általában tünetei...
Felállt és a könyvespolcról leemelt egy könyvet.
- Nagyon csodálnám, ha Bull professzornak az elmebetegségekről szóló előadásaiban nem találnék érveket diagnozisom mellett.
Lapozgatott a könyvben:
- Nézze csak, kedves Romilly barátom, mi van itt mindjárt. A tizennyolcadik előadásban, a 398-ik lapon: „A szinészek között sok az őrült.” Bull professzor ez észlelete eszembe juttatja, hogy a hires Cabanis egyizben azt kérdezte Esprit Blanche doktortól, vajjon a szinház nem egyik oka-e az őrültségnek?
- Igazán? - kérdezte Romilly nyugtalankodva.
- Ha mondom, - felelt Trublet. - Azonban hallgassa csak, mit mond még Bull tanár ugyanezen a lapon: „Kétségtelen, hogy az orvosok rendkivüli mód hajlamosak az elmebetegségre”. Nagyon igaz. És az orvosok között főképp az elmegyógyászok a hajlamosak. Gyakran nehéz eldönteni, hogy az őrült és orvosa között melyik az őrültebb. Azt is mondják, hogy a lángelméjű emberek is hajlanak az őrültségre. Ez is bizonyos. Mindazonáltal nem elég hülyének lenni, hogy már józan elméjű legyen az ember.
Még egy percig lapozott Bull professzor Előadásai-ban, azután folytatta az irást:
„... tünetei a maniakus izgatottságnak és ha tekintetbe vesszük, hogy nevezett vérmérséklete neuropatikus természetű volt, joggal feltehető, hogy szervezete az őrültség felé irányitotta, amely is, a legilletékesebb tudósok véleménye szerint nem más, mint az egyén eredeti jellemének tulhajtott kifejlése, következésképp tehát nevezett Aimé Chevaliernek nem lehet teljes beszámithatóságot tulajdonitani.”
Aláirta és a bizonyitványt odanyujtotta Pradelnek.
- Tessék. Elég ártatlan és sokkal semmitmondóbb irás, semhogy egy csepp hazugság is lenne benne.
Pradel felállt:
- Legyen meggyőződve, kedves doktor, hazugságot nem is kértünk volna öntől.
- Miért? Orvos vagyok. Hazugságokkal kereskedem. Enyhitek, vigasztalok. Lehet vigasztalni és enyhiteni hazudozás nélkül?
Aztán rokonszenvvel nézve Féliciet, folytatta:
- Csak a nők és az orvosok tudják, hogy mennyire szükséges és mily jótékony az emberekre nézve a hazugság.
Pradel, Constantin Marc és Romilly bucsuzkodtak.
- Tessék az ebédlőn át, - szólt a doktor. - Kaptam egy üveg keserüt. Meg lesznek vele elégedve.
Félicie ott maradt a doktor rendelőjében.
- Kedves kis Szokráteszem, borzalmas éjszakám volt. Láttam őt...
- Álmában?
- Nem, teljesen ébren voltam.
- Biztos, hogy nem aludt?
- Biztos.
A doktor meg akarta kérdezni, hogy a jelenés beszélt-e is? De elhallgatta a kérdést, nehogy még hallási hallucinációkat is szuggeráljon ennek a fogékony teremtésnek, lévén, hogy a fül hallucinációit parancsoló jellegük miatt még veszedelmesebbeknek tartotta, mint a szemeit. Tudta, hogy a betegek mennyire engedelmeskednek a parancsoknak, melyeket vizióikban hallanak. Nem akarta tehát tovább firtatni a dolgot, ellenben megkisérelte, hogy eloszlassa a lelkiismeretfurdalásokat, melyek Féliciet esetleg bántják. Miután ugy tapasztalta, hogy a nőkben rendszerint csak gyengén van meg az erkölcsi felelősség érzése, nem erőltette meg magát valami nagyon és beérte vele, hogy csak ugy odavetőleg megjegyezze:
- Nem kell vádolnia magát, kedves, hogy ennek a szerencsétlen fiunak a halála magát terheli. A szerelemből való öngyilkosság végzetszerű befejezése egy beteges állapotnak. Mindenkinek, aki öngyilkosságot követett el, szükségképpen öngyilkossággal kellett végeznie az életét. Maga csak véletlen oka egy minden bizonnyal sajnálatos balesetnek, de amelynek nem kell tulozni a jelentőségét.
Ugy vélte, hogy erről elég annyi és áttért arra, hogy megszüntesse az ijedelmeket, melyek Féliciet ostromolták. Mindenféle egyszerű érveléssel igyekezett meggyőzni, hogy a jelenések, melyeket lát, puszta képek, merőben saját gondolatainak a tükröződései. És, hogy példával bizonyitson, elmondott neki egy megnyugtató történetet:
- Egy angol orvos, - mesélte, - kezelt egy hölgyet, aki, épp ugy, mint maga, nagyon intelligens teremtés volt és, mint maga, macskákat látott a butorok alatt és elhunyt emberek jelentek meg neki. Az orvos elmagyarázta neki, hogy e látományok merő képzelődések. A beteg megnyugodott, hogy igy van és többé ügyet se vetett a dologra. Egyszer aztán, mikor hosszú elzárkózás után ismét kezdett társaságba járni, egy szalonban a ház urnője elébe jött és egy karosszékre mutatva, helylyel kinálta meg. A karosszékben azonban ugy tetszett neki, hogy egy gunyos tekintetű öreg ur ül. Már most azt mondta magában, hogy a kettő közül az egyik alak csak képzelődés lehet és ugy döntött, hogy az öreg ur nem létezik és elszántan leült a karosszékbe. Amikor érezte, hogy a szék párnáján ül, fellélegzett. És ettől fogva nem látott többé se kisértetet, se macskákat. Azzal, hogy reáült a gunyos nézésű öreg urra, valamennyit agyonnyomta.
Félicie tagadóan rázta a fejét.
- Ez egészen más.
Azt értette vele, hogy az ő kisértete nem egy bolygólélek öreg ur, akire reáül az ember, hanem féltékeny halott, ki nem ok nélkül látogat el hozzá. Azonban félt beszélni ezekről a dolgokról és két karját az ölébe hullatva, hallgatott.
Csüggedtségét és elkomorodását látva, Trublet felhozta, hogy a látományok se nem ritkák, se nem valami komolyak és nyomtalanul elmulnak.
- Nekem is volt vizióm, - mondta.
- Önnek?
- Igen, nekem: ugy husz év előtt, Egyiptomban.
Félicie kiváncsian nézett reá és ennek láttára Trublet belekezdett, hogy elmesélje vizióját. Előbb azonban felcsavarta az összes villamos lámpákat, hogy elüzze a homály fantomjait.
- Amikor Kairóban voltam orvos, minden évben februárban felhajóztam a Niluson Luxorig és onnan aztán barátaimmal kirándulásokat tettem a pusztába a sirokhoz és a templomokhoz. Az ilyen homoksivatagi kirándulásokra szamárháton jár az ember. Mikor utolszor voltam Luxorban, egy fiatal szamárhajcsárt fogadtam, kinek fehér szamara: Rhamses, izmosabb volt, mint a többi. Maga a szamaras is, kit Szelimnek hivtak, izmosabb, ügyesebb és szebb volt, mint a többi hajcsár. Tizenötéves volt. Szelid és fellángoló szeme, hosszú fekete pillák, pompás függönye mögül villogott elő; barna arca határozott és tiszta ovális formát tüntetett fel. Mezitláb haladt a sivatagban, oly léptekkel, hogy azokat a harci táncokat juttatta az ember eszébe, amelyekről a biblia beszél. Minden mozdulata kecses, jókedve elbájoló, mint egy fiatal állaté. Miközben botja hegyével Rhamses hátgerincét böködte, rövid, angol, francia és arab szavakból kevert mondatokban társalkodott velem. Szivesen beszélt az utasokról, kiket kalauzolt és akiket megannyi hercegnek meg hercegnőnek tart; de ha családjáról és társairól kérdezősködtem, közömbös és unott arckifejezést öltött és hallgatott. Ha majd adandó baksist kunyorált, kissé orrhangú beszéde tele volt cirógató zengéssel. Hallatlan cselfogásokat és kincset érő könyörgést pazarolt reá, hogy egy cigarettát kapjon. Miután észrevette, hogy szeretem, ha a hajcsárok szeliden bánnak az állatokkal, előttem meg-megcsókolta Rhamses orrát és a pihenőhelyeken táncra kerekedett vele. Néha egész a lángészig emelkedett, hogy megkapja, amit megkivánt. Azonban nagyon is hiányzott belőle az előrelátás, semhogy a legkevésbé is hálásnak mutatkozott volna azért, amit kapott. Kapzsian szerette a piasztereket, de még jobban sóvárgott az olyan kis tárgyak után, melyek csillognak és amelyeket el lehet dugni, aranytűk, gyürük, kézelőgombok, nikkeltartók után. Ha aranyláncot látott, arcán a gyönyör fénye villant fel.
- Ez a nyár volt életem legnehezebb időszaka. Alsó-Egyiptomban kolera-járvány ütött ki. Reggeltől estig jártam a várost a perzselő hőségben. A kairói nyár fojtogató az európaiakra nézve. Oly forró hetek jártak, amilyeneket még nem értem. Egy napon meghallottam, hogy Szelim a kairói biróság elé került és halálra itélték. Megölt egy fellah-gyermeket, egy kilencéves kisleányt, hogy elrabolja fülbevalóit és a holttestet beledobta egy ciszternába. A vérpecsétes fülbevalókat megtalálták egy nagy kő alatt, a királyok völgyében. Aféle kezdetleges ékszerek voltak, aminőket a nomád nubiaiak kalapáccsal formálnak a shillingekből vagy frankokból. Azt mondták, Szelimet bizonyosan felakasztják, mert a kisleány anyja nem akar elfogadni vérdijat. A khedivének ugyanis nincs kegyelmi joga és a gyilkos a muzulmán jog szerint csak ugy válthatja meg életét, ha az áldozat hozzátartozói hajlandók kárpótlásul bizonyos összeg pénzt elfogadni tőle. Nagyon is el voltam foglalva, semhogy sokat gondolhattam volna az ügyre. Könnyen megmagyarázhattam magamnak az esetet, hogy a ravasz, de meggondolatlan, hizelgő és érzéketlen Szelim játszadozott a kisleánnyal, elvette a fülbevalóit, megölte és elrejtette. Nemsokára már egyáltalán nem is gondoltam reá. A kairói ó-városból a járvány átterjedt az európaiak városrészére. Naponta harminc-negyven beteget látogattam meg és tömérdek befecskendezést végeztem a véredényekre. Kinzó májzavaraim voltak, vérszegény lettem és odavoltam a kimerültségtől. Hogy erőmet kiméljem, kénytelen voltam a déli órákban pihenőt tartani. Étkezés után kinyujtóztam házam belső udvarában és egy órán át fürödtem az afrikai árnyékban, mely sürű és hüvös, mint a viz. Egyszer, mikor igy a diványon heverésztem, éppen reágyujtottam egy cigarettára és ebben a pillanatban megjelent előttem Szelim. Szép, bronzfényű karjával félrelibbentette az ajtó függönyét és kék ruhájában jött felém. Nem szólt, de arcán ott ült ártatlan és természetes mosolygása és sötétvörös ajkai közül kicsillogtak a fogai. Szeme a pillák szurós árnyékában égett a vágytól, ahogy az órámat nézte, mely az asztalon feküdt.
- Azt gondoltam, megszökött. És meg voltam lepetve, nem mintha a foglyok valami szoros őrizet alatt volnának ezekben a keleti börtönökben, hol férfiak, nők, lovak, kutyák össze-vissza hemzsegnek a rosszul zárt udvarokban, egy katona felügyelete alatt, kinek bot a fegyvere. De a muzulmánok nem érzik a kisértést, hogy elmeneküljenek sorsuk elől. Szelim kecses könyörgő mozdulattal letérdelt és ajkát a kezemhez közelitette, hogy az ősi szokás szerint megcsókolja. Nem aludtam és erre nézve volt is bizonyitékom. És arról is, hogy a jelenés csak rövid ideig tartott. Mikor Szelim eltünt, megfigyeltem, hogy cigarettámnak, amely égett, még nem volt hamva.
- És már halott volt, amikor látta? - kérdezte Félicie.
- Még nem, - felelt a doktor. - Pár nappal utóbb hallottam, hogy Szelim a börtönben kis kosarakat fon, vagy pedig üveggolyókból fűzött olvasóval játszik és az európai látogatóktól, kiket meglepett hizelkedően szelid nézése, mosolyogva egy-egy piasztert kunyorál: a muzulmán igazságszolgáltatás lassan jár. Hat hónappal utóbb akasztották fel. Senki, ő maga se törődött vele valami sokat. Én akkor már Európában voltam.
- És azóta nem jelent meg?
- Nem.
Félicie csalódottan nézett reá.
- Azt hittem, hogy akkor látta, mikor már meghalt. De hát ha börtönben volt, biztos, hogy nem jelenhetett meg önnél; csak képzelődés volt.
A doktor, elértve, hogy Félicie mire gondol, sietett válaszolni:
- Higyje el, kedves, ugy van, ahogy mondom. A halottak kisértetjárásában egy cseppet se több a valóság, mint az élők kisértetjárásában.
Félicie, figyelembe se véve e szavakat, megkérdezte a doktort, igazán a májbaja tette-e, hogy viziója volt. Trublet azt gondolta, hogy a rossz emésztés, a fáradtság és vértódulásra való hajlam mind közremunkált a látomány előidézésében.
- De volt aztán, - folytatta, - azt hiszem, egy közvetlenebb ok is. Ahogy a diványon feküdtem, a fejem nagyon lent volt. Kissé felemeltem, hogy reágyujtsak a cigarettára és aztán megint rögtön visszahullattam. Az ilyen helyzet különösen elősegiti a hallucinálást. Néha elég vizszintesen feküdni, hogy az ember alakokat lásson, képzeletbeli hangokat halljon. Éppen ezért ajánlom, hogy jó magasan feküdjék.
Félicie elnevette magát.
- Vagyis ugy, mint a mama! Ünnepélyesen!
Azután hirtelen más gondolatra szállt:
- Mondja csak, Szokrátesz, hogy történt, hogy éppen azt a kölyköt látta és nem más valakit? Valamikor szamarat bérelt tőle és már nem is gondolt reá. És ő jelent meg. Mégis csak furcsa!
- Azt kérdi, hogy miért ő és nem más valaki? Nem tudnám megmondani. Gyakori eset, hogy vizióink kapcsolatban vannak legbensőbb gondolatainkkal és ezeknek a kifejezését tüntetik fel, néha azonban semmi közük hozzájuk és valami merőben váratlan alakot mutatnak.
Ujból biztatta Félicie-t, hogy ne engedje magát jelenésektől megrémittetni.
- A halottak nem jönnek vissza. Ha valamelyik megjelenne maga előtt, legyen meggyőződve, hogy amit lát, az csak agyvelejének a képzelménye.
Félicie megkérdezte:
- Kezeskedhet róla, hogy a halál után nincs semmi?
- Nincs semmi, amitől magának félnie kellene.
Félicie felállt, fogta a kis tasakját, szerepét és kezét nyujtotta a doktornak:
- Ön nem hisz semmiben, öreg Szokrátesz.
Trublet kikisérte, az előszobában még tartóztatta egy pillanatig, ajánlotta neki, hogy kimélje magát, ne izgatódjék, pihenjen.
- Ha azt csak ugy lehetne!... Holnap rendelkező próba, azután próba a szinpadon, ruhát is kell próbálnom, ma este pedig játszom. És már több, mint egy esztendeje, hogy ez igy tart.

X.
A nagy ür alatt, melyet a boltivek magassága az imák szárnyalásának biztositott, emberi lények tarka serege nyájadzott.
A lángoktól környezett, virággal boritott katafalk lábánál jelen voltak mind: Dauville, az öreg Maury, Delage, Vicar, Destrie, Léon Clun, Valroche, Aman, Regnard, Pradel és Marchegeny, az ügyelő. És ott voltak mind a nők is: Ravaudné, Doulcené, Ellen Midi, Duvernet, Herschell, Falempin, Stella, Marie-Claire, Louise Dalle, Fagette, Félicie, térdelve és feketében, mint megannyi elégia. Néhányan imádságos könyvet tartottak a kezökben. Voltak, akik könnyeztek. Valamennyien elhozták halott pályatársuk koporsójához legalább is kialvatlan szemhéjukat és arcuknak a reggeli hidegtől való sápadtságát. Ujságirók, szinészek, szinműirók, szinházi segédmunkások teljes létszámmal kivonult családjai és mindenféle kiváncsiak megtöltötték a hajót.
Az énekesek sivitották a Kyrie eleison panaszos hangjait; a pap megcsókolta az oltárt, a nép felé fordult és mondta:
- Dominus vobiscum.
Romilly tekintetét végigfuttatta a közönségen és megjegyezte:
- Chevaliernek telt háza van.
- Nézd csak Louiset, - szólt Fagette. - Hogy gyászolóbbnak látszassék, fekete gummikabátban jött el.
Pradellel és Constantin Marckal kissé hátul maradva Trublet doktor szokása szerint halkan erkölcsi vizsgálódásokat rögtönzött.
- Figyeljék csak meg, - mondta, - hogy az oltáron és a koporsó körül gyertyák helyett billardbotokra tüzött kis mécsesek égnek és a szűz viasz helyett ekképpen nyomoruságos petróleummal fizetik ki az Urat. A szentély körül élő jámborok mindenkor hajlamosak voltak az ilyen apró csalásokra istenökkel szemben. E megfigyelés nem az enyém; azt hiszem, Renantól ered.
A miséző pap az oltár jobb felén halk hangon recitálta:
- Nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus, ut non contristemini, sicut et caeteri, qui spem non habent.
- Ki veszi át Florentin szerepét? - kérdezte Dauville Romillytől.
- Regnard; ő se lesz rosszabb, mint Chevalier.
Pradel meghuzta Trublet kabátujját.
- Mondja, Szokrátesz doktor, mint tudós, mint fiziológus sulyos nehézségeket tud a lélek halhatatlansága ellen?
Az elfoglalt és praktikus ember hangján kérdezte ezt, kinek valami felvilágositásra van szüksége.
- Ön bizonyosan tudja, - felelt Trublet, - hogy miként nyilatkozott e tárgyban Cyrano madara. Cyrano de Bergerac egy izben kihallgatta két madár beszélgetését egy fán. Az egyik igy szólt: „A madár lelke halhatatlan. - Feltétlenül, - felelt a másik. - Érthetetlen azonban, hogy lények, kiknek nincs se csőrük, se tolluk, nincs szárnyuk és a két lábukon járnak, miként képzelhetik, hogy az ő lelkük is halhatatlan, mint a madaraké.”
- Mindegy, - mondta reá Pradel, - az orgonaszó mindig megfőz és vallásos gondolatok jutnak eszembe.
- Requiem aeternam dona eis, Domine.
Az 1812 október 23-iki éjszaka hirneves szerzője megjelent a templomban és egyszerre volt mindenütt, a hajóban, a bejáróban, a kórusban. Ugy kellett lennie, hogy, mint a Sánta Ördög, mankóját a lábai közé kapva, ide-oda repült az emberek feje felett; csak ekként volt lehetséges, hogy Morlot képviselőtől, ki szabadgondolkodóhoz illően, az előcsarnokban maradt, Marie-Claire mellett teremjen, ki a ravatal tövében térdelt.
Egyazon pillanatban az összes férfiaknak és az összes nőknek sugdosott izzékony szavakat a fülébe.
- Pradel, érti ön ezt az alakot, aki itthagyja a szerepét, kitünő szerepet és lepuffantja magát, mint egy hólyagot? Öngyilkosságot követ el egy nappal a premiére előtt. Ujra próbákat kell tartanunk és elvesztünk egy hetet. Micsoda hülye fráter! Kutya rossz volt. Egyet azonban el kell ismerni: jól tudott ugrani, az állat. Kedves Romilly, ma két órakor részpróba. Gondoskodjék, hogy Regnard megkapja a szerepet és tudjon a háztetőkre mászni. Ha ugyan ez vizben nem hagy bennünket, mint Chevalier és nem lesz öngyilkos ő is! Ne nevessen. Némely szerepet üldöz a végzet. Igy például Marino Faliero cimű darabomban a gondolás Sándor a főpróbán kitörte a karját. Beállitottak egy másik Sándort. A bemutatón kificamitotta a lábát. Kaptam egy harmadikat, tifuszt kapott... Kis Félicie, nagyszerű szerepet kapsz tőlem, mihelyt bekerülsz a Françaisba. Mert megesküdtem az összes istenekre, hogy ennek e szinháznak nem adok többé darabot.
És nyomban a kis boltiv alatt, mely az oltár jobbkézt levő oldalán járja a kórust, Racinenak a falba illesztett sirfeliratára mutatva, olyan párisi módjára, kit érdekelnek városának régiségei, elkezdte mesélni kartársainak a sirkő történetét. Elmondta, hogy a költőt, óhajtásához hiven, Port-Royal-de-Champsban temették el, lábtól Hamon ur sirjánál. Amikor az apátságot lerombolták és a sirokat feldulták, Jean Racine királyi titkár, valóságos kamarás holttestét minden ünnepélyesség nélkül átszállitották a Saint-Etienne-du-Mont templomba. És elmesélte, miként történt, hogy a sirkő, melyen a lovagi sisak és az ezüsthattyus szinészpajzs alatt olvasni lehetett a sirfeliratot, melyet Boileau szerkesztett és Druart forditott latinra, padlókockaként szerepelt Magny-Lewart kis templomában, hol 1808-ban reátaláltak.
- Most itt van! - folytatta. - Hat darabra volt törve és Racine neve lekopott a parasztok cipőitől. A töredékeket összeillesztették és a kikopott betüket ujra bevésték.
Szokott élénkségével és bőven részletezve tárgyalta a dolgot, tömérdek furcsa tényt és érdekes történetkét tálalva fel csodálatos emlékezőtehetségével, megelevenitve a történelmet és szenvedélyt öntve az archeologiába. A hódolat és a harag váltakozva heves kitörésekben pattant elő belőle a hely ünnepélyességében és a szertartás pompáján át.
- Szeretném tudni, kik voltak azok az ökrök, kik ide falaztatták ezt a követ. Hic jacet nobilis vir Johannes Racine. Nem igaz! Hazugságot mondatnak a becsületes Boileau feliratával. Racine holtteste nem itt fekszik. A bejárattól balra a harmadik kápolnában helyezték el. Micsoda hülyék!
És hirtelen lecsillapodva Pascal sirkövére mutatott.
- A Petits-Migustins-muzeumból került ide. Nincs szó, mely eléggé dicsérje Lenoir-t, ki a forradalom alatt eltette, megőrizte...
És ujabb, közvetlen hangú sirkő-régészeti előadást tartott, még fényesebbet, mint az előbb. Pascal történetéből mulatságos és rettenetes drámát kanyaritott és eltünt. Mindössze tiz percet töltött a templomban.
A világi gondokkal és profán vágyakkal telitett fejek fölött, mint a mennydörgés zugott a Dies irae:
Mors stupebit et natura.
Quum resurget creatura
Judicanti responsura...
- Mondja csak, Dutil, miként lehetséges, hogy ez a kis Nanteuil, aki csinos és értelmes teremtés, leadhatta magát egy olyan piszok komédiással, mint Chevalier?
- Csodálom, hogy ön ennyire nem ismeri a nők pszihológiáját.
- Herschell csinosabb volt, amikor még barnán hordta a haját.
Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti
Mihi quoque spem dedisti.
- Megyek enni.
- Nincs valami ismerőse, aki ismeri a minisztert?
- Dauville is bevégezte. Ugy szuszog, mint egy fóka.
- Ugyan irjon pár sort Marie Falempin-ről. Igazán, elbájoló volt a Három pávián-ban...
Inter ovos locum presta
Et ab hucdis me requestra.
Statuens in parte dextra.
- Tehát Nanteuil-ért zuzta szét a koponyáját? Egy ilyen ringyóért, aki nem ér két garast!
A pap a bort és a vizet beleöntötte a kehelybe és mondta:
- Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti...
- Mondja, doktor, igazán azért ölte meg magát, mert Félicie nem akart tudni róla?
- Azért ölte meg magát, mert Félicie mást szeretett. A nemi képzetek állandó jelenléte néha mániát és buskomorságot okoz.
- Ön nem ismeri a szinészeket, Szokrátesz doktor, - szólt Pradel. - Azért ölte meg magát, hogy feltünést keltsen. Ez volt az ok.
- A szinészeken kivül mások is vannak, kik leküzdhetetlenül szükségét érzik, hogy minden áron magukra vonják a figyelmet, - szólt közbe Constantin Marc. - A nyáron nálam Saint-Bartholomé-ben a cséplésnél egy tizenhároméves fiú bedugta a karját a gépbe, mely össze-vissza zuzta. Az orvos, miután megamputálta, kötözés közben megkérdezte, hogy miért csonkitotta igy meg magát. A gyerek bevallotta, azért, hogy foglalkozzanak vele.
Ezalatt Félicie száraz szemmel és összepréselt ajakkal mereven nézte a fekete posztót, mellyel a koporsó le volt boritva és türelmetlenül várta, hogy a halott elegendően megkapja a szentelt vizet, égő gyertyákat és latin imádságokat és megbékélten térhessen a földbe. Az éjszaka ujból látta és azt gondolta, azért jött vissza, mert a papok még nem mondták el felette a béke igéit. Azután eszébe jutott, hogy majdan ő is meghal és mint ez az ember, ő is koporsóban fog feküdni, fekete teritő alatt. Megborzongott az iszonyattól és behunyta a szemét. Az élet gondolata annyira hatalmasan uralkodott benne, hogy a halál mint valami borzalmas élet tünt fel neki. Félt meghalni és imádkozott, hogy sokáig éljen. Térdre borulva, fejét előrehajtva, puha hajának kéjes hamvával a homlokán profán vezeklőképpen olvasta könyvében a szavakat, melyeket nem értett és amelyek megnyugtatták:
„Ur Jézus Krisztus, dicsőség királya, szabaditsd meg mind az elhunyt hivek lelkét a pokol kinjaitól és az örvény mélységeiből. Szabaditsd ki őket az oroszlán torkából. Ne engedd, hogy a pokol eltemesse őket és aláhulljanak a sötétségbe; Szent Mihály, az angyalok fejedelme, vezesse őket a szent fényességbe, melyet Ábrahámnak és ivadékainak igértél...”
Az Urfelmutatás pillanatában a hallgatóság, homályos érzetében, hogy a miszterium magasztosabbá válik, abbahagyta a beszélgetést és némi magábaszállást erőltetett magára. És az orgona elcsendesedésében, a csengettyű hangjára, mellyel egy gyerek csilingelt, a fejek lehajlottak. Azután a végső igék elhangzásával, mikor, a misét befejezvén, a pap kiséretével a Libera hangjai mellett a ravatalhoz ment, a tömeget valami felszabadulás járta át és kissé tolongtak is, hogy elvonuljanak a koporsó előtt. A nők, kiknek ájtatossága, szomorusága és gyásza mozdulatlanságuk és a térdelés műve volt, a mozgás és az elvonulás közben való összetalálkozások révén nyomban visszatértek megszokott gondolatkörükbe. Egymással és a férfiakkal foglalkozásuknak megfelelő szavakat váltottak.
- Tudod, - mondta Ellen Midi Falempinnek, - hogy Félicie a Comédie-Française-hoz kerül.
- Lehetetlen!
- Már meg is van a szerződése.
- Hogy tudta megkapni?
- Biztos, hogy nem a szinjátszása révén, - felelt Ellen és belekezdett egy botrányos történetbe.
- Vigyázz, - figyelmeztette Falempin, - itt van a hátad mögött.
- Tudom! Nem sül ki a szeme, hogy még ide mert jönni. Mi?
Marie-Claire rendkivüli ujságot sugott Dauvillenek:
- Azt mondják, öngyilkos lett. Szépen! Szó sincs róla. Nem lett öngyilkos. Bizonyság reá, hogy a templomból temetik.
- Tehát? - kérdezte Dauville.
- Ligny rajtacsipte Félicievel és ő lőtte le.
- Ugyan!
- Ha mondom! Nagyon jó forrásból tudom.
A beszélgetés élénkült és bizalmas jellegüvé vált.
- Itt vagy te is, vén gazember?
- Már adnak szabadjegyeket.
- Stella tizenhét képviselővel ajánltatta magát. Köztük kilenc tagja a költségvetési bizottságnak.
- Pedig én mondtam Herschellnek: „A kis Bocquet nem a te eseted. Neked valami komoly ember kell.”
Mikor a koporsó a temetkezési vállalat szolgáinak karján kiért a bejárat alól, gyönyörű téli nap sugara szállt alá a nők arcára és a koporsó rózsáira. A feljáró mellett két oldalt diákok álltak és hires alakokat bámultak; a szomszédságbeli mühelyek kis munkásnői, kettesével összefogódzkodva, a szinésznők ruháit vizsgálgatták. És fájós lábain a bejárat oszlopaihoz dőlve két, a nyájas vagy zord, szabad égbolt alatti élethez szokott csavargó lassan jártatta komor tekintetét, mig egy diák megmámorosodva nézte az égő hajzatot, melynek lángjai Fagette nyakán torlódtak.
A legfelsőbb lépcsőfokon az ajtónál állott és Constantin Marckal meg nehány ujságiróval beszélgetett.
- ... De Ligny? Járt ő utánam, még amikor hire-hamva se volt nála Félicienek. Órákon át nézett reám, a szemei csak ugy lángoltak, de szólni nem mert. Szivesen megengedtem neki, hogy bejőjjön hozzám, mert nagyon jól viselkedett. Azt el kell ismerni róla, hogy kitünő modora van. Tartózkodó volt, amennyire csak lehetett. Egyszer aztán bevallotta, hogy őrülten szerelmes belém. Azt feleltem, hogy miután komolyan beszél, én is komolyan fogok válaszolni; igazán sajnálom, hogy ilyen helyzetbe jutott, mert valahányszor ilyesmit tapasztalok, mindig nagyon fájlalom. De én komoly nő vagyok, már másképp rendeztem el az életemet és nem segithetek rajta. Kétségbe volt esve. Kijelentette, hogy elutazik Konstantinápolyba és soha nem jön vissza. Nem tudta magát elhatározni se a maradásra, se az elutazásra. Egész beteg lett. Félicie, aki azt hitte, hogy szeretem és meg akarom tartani, minden erejével reávetette magát, hogy elvegye tőlem. Őrülten kacérkodott vele. Néha már valósággal nevetséges volt, de természetesen én cseppet se iparkodtam meghiusitani a terveit. Viszont de Ligny is, talán, hogy leirjam a dolgot vagy hogy bosszankodjam, mit tudom én? Esetleg abban a reményben, hogy féltékeny leszek, igen észrevehetően reagált Félicie felhivásaira. Igy kerültek össze. Én nagyon örültem neki, mert Félicie meg én a legjobb barátnők vagyunk a világon.
A kiváncsiak sorfala között Doulcené lassan haladt le a lépcsőkön és ringatta magát a képzelgésben, hogy hallja mormolni a tömeget: „A Doulcené!”
Utjában elfogta Féliciet, szivére szoritotta és a keresztényi könyörület szép fellobbanásában köpenyével körültakarta, miközben zokogva mondta:
- Próbálj meg imádkozni, kicsim és nesze ez a medaillon. A pápa megáldotta. Én egy dominikánus pátertől kaptam.
Nanteuilné kissé pihegő lélegzettel, de a szerelemhez való visszatéréstől megfiatalodottan utolsónak jött. Dauville kezet fogott vele.
- Szegény Chevalier! - mormolta Dauville.
- Nem volt rossz természetű ember, - felelt Nanteuilné. - De hiányzott belőle a tapintat. Uriember nem ily módon lesz öngyilkos. Látszik, hogy nem részesült jó nevelésben.
A halottas-kocsi elindult a Pantheon roppant árnyékában és lehaladt a könyves boltokkal szegélyezett Soufflott utcába. Chevalier pályatársai, a szinház alkalmazottjai, az igazgató, Szokrátesz doktor, Constantin Marc, néhány ujságiró és pár kiváncsi gyalog mentek utána. A papok és a szinésznők kocsikban. Félicie, Doulcené tanácsa ellenére, nem ment haza, hanem Fagette társaságában egy bérkocsiban kisérte a koporsót.
Szép idő volt. A halottas kocsi mögött vigan folyt a beszélgetés.
- Kutya messze van a temető!
- A montparnassei? Legfeljebb egy félóra.
- Próbálunk ma? - kérdezte Constantin Marc Romillytől.
- Hogyne, három órakor, a társalgóban. Ötig próbálunk. Estére játszom, holnap játszom, vasárnap kettőt játszom, délután és este... Mi, szinészek sohasem mondhatjuk, hogy befejeztük. Folyton ujra kell kezdeni, vásárra vinni a bőrünket.
Adolphe Meunier, a költő, vállára tette a kezét.
- Hogy van, kedves Romilly?
- Én, én?... Egyre görgetem Sziszifusz szikláját. És ez még nem volna baj. De a siker nem tőlünk függ. Ha a darab rossz és megbukik, vele együtt oda a munkánk is, a tehetségünk, életünk egy darabkája... És hány ilyen összeomlást éltem át! Hányszor feküdt reám a darab, mint egy rossz gebe és maga alá nyomott a földre! Oh, ha az ember csak a saját hibáiért bünhődne!...
- Kedves Romilly barátom, - felelt élénken Meunier, - azt hiszi, hogy nekünk, szinműiróknak, a sorsunk nem függ ugyanannyira a szinészektől, mint saját magunktól? Azt hiszi, nincs reá eset, hogy a szinészek értelmetlensége vagy ügyetlensége elbuktat egy fennszárnyaló darabot? Ugy vagyunk mi is, mint Caesar katonája, megrendüléssel és szorongással tölt el bennünket, hogy sorsunkat nem biztositja a saját érdemünk, hanem azok döntik el, kikkel együtt harcolunk.
- Ez az élet! - szólt Constantin Marc. - Minden dolgunkban, mindenütt és mindenkor mások hibáiért fizetünk.
- Tökéletesen igaz, - felelt Meunier, kinek csak a napokban bukott meg Pandolphe és Clarimonde cimű lirai drámája. - De ez a méltánytalanság mégis fellázitja az embert.
- Pedig nem kell lázadoznunk ellene, - válaszolt Constantin Marc. - Van egy szent törvény, mely kormányozza a világot, melynek engedelmeskednünk kell, melyet imádnunk kell és ez az igazságtalanság, a felséges, a szent igazságtalanság. Boldogság, szerencse, lángelme és szellem néven áldják mindenfelé. Csak gyengeség az oka, hogy nem ismerik fel való mivoltában és nem az igazi nevén tisztelik.
- Bizarr dolgokat mond, - jegyezte meg a szelid Meunier.
- Gondolkozzék csak egy kissé, - érvelt tovább Constantin Marc. - Ön maga is az igazságtalanság hive, mert hiszen kivánja a szerencsét és célirányosan szeretné elnyomni vetélytársait, ami természetes, igazságtalan és jogos kivánság. Tud valami ostobábbat és ellenszenvesebbet, mint amilyenek azok az emberek, kik igazságért kiabálnak? A közvélemény, amely pedig nem nagyon értelmes, a közérzés, amely pedig nem valami felsőbbrendű érzés, megérezte, hogy ez a népség ellentétben van a természettel, a társadalommal, az élettel.
- Minden bizonnyal, - felelt Meunier, - de az igazság...
- Az igazság csak néhány ostobának az álma. Az igazságtalanság azonban magának az Istennek a gondolkodása. Az eredendő bűn tana egymaga elegendő volna, hogy kereszténynyé legyek és a kegyelem tana magában foglalja az összes emberi és isteni igazságokat.
- Ön hisz a vallásban? - kérdezte tiszteletteljesen Romilly.
- Nem hiszek, de szeretnék hinni. A hitet tartom a legbecsesebb kincsnek, ami az embernek részéül juthat. Saint-Bartholomé-ban minden vasárnap és ünnepnap eljárok a misére és még sohasem hallottam a papot prédikálni anélkül, hogy azt nem mondtam volna magamban: „Odaadnék mindent, házamat, földemet, erdőmet, ha oly buta lehetnék, mint az állat.”
Michel, a bozontos szakállú fiatal festő Roger-rel, a diszmesterrel beszélgetett:
- Szegény Chevaliernek voltak ötletei. De nem mindegyik volt jó. Egy este sugárzó arccal és egész fellelkesedve jött be a vendéglőbe, leült hozzánk és ócska puha kalapját hosszú vörös ujjai között gyurogatva, nagy hangosan elkezdte: „Reájöttem az igazi drámai szinjátszás titkára. Eddig még senki se tudta, hogyan kell drámát játszani. Senki!” És elmesélte a felfedezést: „A képviselőházból jövök. Fent voltam a karzaton. A képviselők ugy festettek, mint egy sereg nyüzsgő fekete bogár valami kutnak a fenekén. Egyszerre egy kis zömök ember lépett a szószékre. Olyan volt, mintha egy zsák szenet cipelt volna a hátán. Könyökeit szétfeszitette, a kezét marokra szoritotta. Komikus volt a legnagyobb mértékben! Délies hangsullyal beszélt és rossz kiejtéssel. Munkásokról, proletárokról, társadalmi igazságról beszélt. Nagyszerű volt; hangja, minden kézmozdulata a szivekbe markolt; a falak majd összeomlottak a tapsolástól. Azt mondtam magamban: „Amit ő tesz, azt fogom tenni én is a szinpadon, csakhogy még jobban. Én, a kómikus, drámai szerepeket fogok játszani. A nagy drámai szerepeket, hogy teljesen kijöjjön a hatásuk, komikus szinésznek kell játszania, akinek azonban van lelke.” És a szegény fiú azt hitte, uj művészetet talált ki. „Majd meglátjátok!” - mondogatta.
A Saint-Michel boulevard sarkán egy ujságiró odacsatlakozott Meunier-hez:
- Igaz, hogy Robert de Ligny őrülten szerelmes volt Fagettebe?
- Lehet, hogy szerelmes beléje, de mindenesetre nem valami régóta. Még csak két hete, hogy a szinházban azt kérdezte tőlem: „Ki az a kis szőke?” És Fagettera mutatott.
- Nem tudom, - szólt egy estilap cikkirója egy reggeli lap cikkirójához, - honnan ered az a mániánk, hogy folyton rágalmazzuk az emberiséget. Holott bámulatos, mennyi sok derék emberre találok. Azt lehetne hinni, hogy az emberek szégyenlik, ami jót tesznek és titkolják önfeláldozó és nemes cselekedeteiket... Ön nem gondolja?
- Ami engem illet, - felelt a reggeli lap cikkirója, - én, valahányszor tévedésből benyitok egy ajtón, elmondhatom, hogy mindig valamely eddig nem sejtett gyalázatosságra nyitottam reá. Ha a társadalmat egyszerre kiforditanák, mint a keztyüt és látni lehetne, mi van belől: mindnyájan elájulnánk az undortól és a borzalomtól.
- Gyerekkoromban, - beszélte Roger Michelnek, a festőnek, - a Montmartreon ismertem Chevalier nagybátyját. Fényképész volt és olyan öltözetben járt, mint valami asztrológus. Vén bolond volt, ki a megrendelőknek mindig mások arcképét küldte haza. Az emberek aztán dühösen visszaküldték a képeket... De nem mind. Sőt voltak, akik dicsérték a hasonlatosságot.
- Mi lett vele?
- Csődbe jutott és felakasztotta magát.
A Saint-Michel boulevardon Pradel, ki Trublet mellett ment, ismét felhasználta az alkalmat, hogy értesüléseket szerezzen a lélek halhatatlansága és az embernek a halál után való sorsa felől. Nem kapott semmi oly felvilágositást, ami elegendően bizonyosnak tünt volna fel előtte és ismételgette:
- Szeretném tudni.
Mire Szokrátesz doktor igy felelt:
- Az emberek nem arra születtek, hogy tudjanak; az emberek nem ugy vannak alkotva, hogy megértsék a dolgokat. Nincs meg nekik, ami ehhez szükséges volna. Az emberi agyvelő nagyobb és tekervényesebb, mint a gorilláé, de lényeges különbség nincs köztük. Legszárnyalóbb gondolataink és legátfoglalóbb rendszereink se lehetnek soha többek, mint nagyszerű továbbfüzései azoknak az eszméknek, melyek a majmok fejében vannak. Hogy többet tudunk a világegyetemről, mint a kutya, az mulattat bennünket és hizeleg a hiuságunknak; de magában véve vajmi kis dolog ez és illuzióink együtt növekednek tudásunkkal.
Azonban Pradel már nem figyelt reá. A beszédet ismételgette magában, melyet Chevalier sirjánál kell majd elmondania.
Ahogy a gyászmenet kifordult az elvirult pázsitágyakhoz, melyek az Avenue de l’Observatoiret szegélyezik, a tramway-kocsi a halott iránt való tiszteletből megállt és előrebocsátotta a menetet.
Trublet megjegyezte:
- Az emberek tisztelik a halált, mert, egész helyesen, ugy okoskodnak, hogyha meghalni tiszteletreméltó dolog: egyszer legalább mindenkinek ki fog jutni a tiszteletből.
A szinészek meghatottan tárgyalták Chevalier halálát. Dauville mély hangon rejtelmesen leleplezte a drámát.
- Nem öngyilkosság volt, hanem szerelmi büntény. Ligny rajta érte Féliciet Chevalierrel. Hét revolverlövést tett reá. Két golyó eltalálta szerencsétlen pályatársunkat, egy a fején és egy a mellén. Négy golyó célttévesztett, egy pedig horzsolta Félicie bal keblét.
- Félicie megsebesült?
- Lényegtelenül.
- Lignyt letartóztatják?
- El fogják tussolni az ügyet és helyesen teszik. De én pontosan vagyok értesülve.
A kocsikban a szinésznők szintén hintették a különféle hireket. Némelyek gyilkosságot, mások öngyilkosságot hittek.
- Mellbe lőtte magát, - mondta nagy bizonyossággal Falempin. - De csak megsebesült tőle. Az orvos kijelentette: ha mindjárt bekötözték volna, meg lehetett volna menteni. De ők ott hagyták heverni a padlón, vérbenázva.
Doulcené megjegyezte Ellen Midinek:
- Nekem sokszor volt alkalmam halottas ágy mellett állnom. Ilyenkor le szoktam térdelni és imádkozom. És rögtön valami égi derű tölt el.
- Gratulálok, - felelt Ellen Midi.
- A Campagne-Premiére-utca végén, a széles és szürke boulevardokon valamennyien kezdték érezni az ut hosszuságát és a menet szomorú voltát. Érezték, hogy a koporsó mögött haladva átlépték az élet határait és a halottaknál vannak. Jobboldalt sirkőraktárak és temetői virágkereskedések sorakoztak, a kirakatokban cserepes virágok és a sirok gazdaságos szerelékei, cinkből öntött virágkosarak, pépből gyurt örökzöld-koszoruk és gipsz-őrangyalok. Balkézt a temető alacsony falán tul megpillantották a fehér kereszteket a lekopasztott koronáju hársak között és a fakó porban mindenütt a halál, a banális, szabályszerű halál, melyet a város és az állam tart ügykezelésben és amelyet szegényesen diszit a családok kegyelete.
Befordultak a szárnyas vázával megkoronázott két nehézkes kőoszlop között. A kocsi lassan haladt a homokon, mely csikordult a csendben. A halottak házai között mintha még egyszer magasabbá nőtt volna. A menetbeliek olvasgatták a sirokon a hires neveket vagy pedig nézték egy fiatal leány szobrát, ki könyvet tartott a kezében. Az öreg Maury a feliratokban az elhunytak éveinek számát keresgélte. A rövid életpálya, még inkább azonban a közepes, bántotta, mint valami rossz előjel. Ha azonban példásan hosszú életű halottra bukkant, örvendezve meritett belőle reményt és valószinüséget még hátralevő hosszú életre.
A halottaskocsi egy oldalsó ut közepén állott meg. Az egyházi személyek és a nők kiszálltak a kocsikból. Delage lesegitette a derék Ravaudnét, ki már kissé nehézkesen mozgott és hirtelen, félig tréfából, félig komolyan ajánlatokat tett neki. Ravaudné már nem volt fiatal; fél évszázadot töltött a szinháznál. A huszonötéves Delage szemében hallatlanul vénnek tünt fel. És, miközben a fülébe suttogott, mind jobban felizgatta magát, malacoskodott, őszinte lett, igazán kivánta, perverz kiváncsiságból, vágyból, hogy valami rendkivülit műveljen és biztosan tudva, hogy van ereje megtenni azt, talán a hivatásszerüen szép fiú ösztönéből is, de meg, végül azért is, mert miután ugy kezdte, hogy kérte, amit nem akart, most már kezdte akarni, amit kért. Ravaudné megbotránkozva és hizelgő önérzettel szabaditotta ki magát karjai közül.
A koporsó pedig emberek karján ment egy törpe ciprusokkal szegélyezett szük uton és felette uszott az imádság zsongása:
In paradisum deducant te Angeli, in tuo adventu suscipiant te Martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem, Chorus Angelorum te suscipiat et cum Lazaro, quondam paupere, aeternam habeas requiem.
Csakhamar már nem volt ut. Akik a tovasiető koporsó, a pap és a karinges gyerekek után mentek, kénytelenek voltak szétszóródni, lefektetett sirköveken átlépni, oszlopok és obeliszkek között átbujni. A halottat hol elvesztették, hol ujra megtalálták. Félicie, nyugtalanul, komoron, imádságos könyvével a kezében, meg-megrántva a sirrácsokba beleakadt szoknyáját és surolva a száraz koszorukat, melyek örökzöld-leveleket hagytak a ruháján, buzgón igyekezett, hogy nyomon kövesse. Végre, akik elől mentek, érezték a frissen felásott föld csipős szagát és a szomszédos kőlapokról beleláttak a gödörbe, melybe a koporsó leereszkedett.
A szinészek adakozóan gondoskodtak a temetés költségeiről; gyüjtést rendeztek maguk között, hogy pályatársuknak megvásárolják a szükséges földet, két métert, öt esztendőre. Romilly, az Odéon tagjai nevében háromszáz, pontosan háromszázegy frankot és nyolcvan centimest fizetett le a temető igazgatóságánál. Sőt, siremlék-tervezetet is rajzolt, törött oszlopot, melyre komikus szinészeti maszkok voltak felfüggesztve. Erre nézve azonban még nem határoztak.
A pap megáldotta a sirt. És ő meg a ministráló gyerekek váltakozva mormolták a szavakat:
- Requiem aeternam dona ei Domine.
- Et lux perpetua luceat ei.
- Requiescat in pace.
- Amen.
- Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
- Amen.
- De profundis...
Mindenki hintett szenteltvizet a koporsóra. Félicie figyelve nézett mindent, a lapátolást, a vizhintést, azután a sir egyik sarkánál letérdelve és magába különülve buzgón imádkozta: „Miatyánk, ki vagy a mennyekben...”
Pradel a sir szélénél állva szónokolt. Elháritotta magától, hogy beszédet mondjon. De az Odéon nem engedheti, hogy egy fiatal művész, kit mindnyájan szerettek, bucsuszó nélkül távozzon.
- A szinészet nagy és ragaszkodó családja nevében tehát elmondom a szavakat, melyeket mindegyikünk a szivében hord...
Rang szerint csoportosulva a szónok köré a szinészek, mély csendben hallgatták a beszédet. Ugy hallgatták, mint akik résztvesznek a cselekvényben, füllel, szájjal, szemmel, karjaikkal, lábaikkal. Mindegyik a maga módja szerint hallgatta, nemesen, ártatlanul, fájdalmasan vagy lázadozva, aszerint, hogy milyen volt a szerepköre.
Nem, az igazgató nem bocsáthatta utjára bucsuszó nélkül a derék szinészt, ki nagyon is rövid pályáján többet nyujtott, mint csak reményeket.
- Chevalier heves, egyenetlen, nyugtalan lelke minden alakitásának egyéni jelleget, különálló képet adott. Csak néhány napja, mondhatnám: néhány órája voltunk tanui, mily erős kidomborodással ábrázolt egy epizód-alakot. A darab hirneves szerzője bámulattal adózott neki. Chevalier a siker küszöbén állott. Megvolt benne a szent tűz. Felvetették a kérdést, mi okozta életének ily kegyetlen bevégzését? Ne keressék az okot. Chevalier művészetétől halt meg; a szinészi láz ölte meg. Felemésztette a láng, mely bennünket valamennyiünket lassan elhamvaszt. Mert a szinház, melyből a közönség csak a mosolyt és a mosollyal egyformán édes könnyeket ismeri, féltékeny ur, ki szolgáitól feltétlen odaadást, fájdalmat és néha áldozatokat kiván és néha az életet is követeli. Összes társaid nevében: isten veled, Chevalier. Isten veled!
A zsebkendők könnyeket töröltek le. A szinészek őszintén sirtak; siratták magukat.
Mikor már mindnyájan elszivárogtak, Trublet doktor, ki Constantin Marckal egyedül maradt a temetőben, tekintetét körüljáratta a sirok sokaságán.
- Emlékezzék, - mondta, - Comte megjegyzésére: „Az emberiség élőkből és halottakból áll. A halottak sokkal számosabbak.” Bizony a halottak sokkal számosabbak. Tömegüknél és a teljesitett munka nagyságánál fogva ők a hatalmasabbak. Ők azok, akik kormányoznak; mi engedelmeskedünk nekik. Uraink itt vannak a kövek alatt. Ime, a törvényhozó, ki a törvényt alkotta, melynek uralma alatt állok, az épitész, ki felépitette a házat, melyben lakom, a költő, ki megalkotta az illuziókat, melyek még ma is megzavarnak bennünket, a szónok, ki meggyőzött bennünket, amikor még a világon se voltunk. Itt fekszenek összes igaz vagy hamis ismereteink, bölcsességünk és hóbortjaink megteremtői. Itt vannak a hajthatatlan főnökök, kikkel szemben nincs engedetlenség. Bennök van az erő, a folyamatosság és az időtartam... Mi az élők egy nemzedéke, a halottak számlálhatatlan nemzedékéhez képest? Mit nyom a mi egy napos akaratunk az ő ezerszer századéves akaratukhoz viszonyitva?... Fellázadhatunk-e ellenök? Még annyira se telik az időnkből, hogy ne engedelmeskedjünk nekik.
- Végre ön is reájött, Szokrátesz doktor! - kiáltott fel Constantin Marc. - Lemond a haladásról, az uj igazságosságról, a világbékéről, a szabad gondolatról, aláveti magát a hagyománynak... Csatlakozik a régi tévedéshez, a jó tudatlansághoz, apáink tiszteletreméltó rosszaságához. Megtér a francia hagyományhoz, aláveti magát az ősi szokásnak, az elődök tekintélyének.
- Miféle szokásnak és miféle hagyománynak? - kérdezte Trublet. - Micsoda tekintélyt gondol? Vannak összeegyezhetetlen hagyományok, különböző szokások, ellentétes tekintélyek. A halottak nem egy akarattal parancsolnak. Ellentmondó akaratokat kényszeritenek reánk. A mult véleményei, melyek reánk sulyosodnak, bizonytalanok és zavarosak. Miközben rajtunk tipródnak, egymást is eltapossák. Mindezek a halottak, épp ugy, mint mi, zavarok és ellentmondások között élték le életüket. Mindegyikük gyülöletben vagy szeretetben a maga módja szerint álmodta az élet álmát. Most, hogy rajtunk a sor, álmodjuk az álmot, ha lehet, jóakarattal és derüsen és gyerünk ebédelni. Elviszem egy kis kocsmába, a Vavin-utcába, Clémence-hoz, kinél csak egy étel kapható, de ez nagyszerű: a castelnaudary-i bográcsos, melyet nem szabad összetéveszteni az egyszerüen földbabos ürücombból álló carcassonei bográcsossal. A castelnaudary-i bográcsosban becsinált libacomb van, aztán előzetesen megpárolt zöldbab, szalonna és egy kis kolbász. Hogy jó legyen, hosszú ideig kell főlnie, lassu tüzön. Clémence bográcsa már husz év óta áll a tüzön. Clémence hol néhány libacombot meg szalonnát, hol egy-egy darab kolbászt meg zöldbabot vet beléje, de azért mindig ugyanaz a bográcsos marad. Az alap nem változik és ez a régi és drágalátos ágyalék olyan izt ad neki, hogy a borostyánszin női husra emlékeztet, melyet a régi velencei mesterek festményein lát az ember. Jöjjön, kóstolja meg Clémence bográcsosát.

XI.
Félicie, miután megimádkozott, be nem várva Pradel beszédét, kocsiba ugrott, hogy siessen Robert de Ligny-hez, ki a montparnassei pályaudvar előtt várta. A járókelőktől körültolongva, némán kezet fogtak egymással. Jobban, mint bármikor, érezték, hogy egymáshoz vannak láncolva. Róbert szerette Féliciet.
Szerette, anélkül, hogy tudná. Azt tartotta, hogy Félicie csupán egy szem gyönyör a lehetséges gyönyörök végtelen sorozatában. Csakhogy számára a gyönyör Félicie formáját öltötte magára és ha jobban szemügyre vette volna azt a számtalan nőt, kivel még csak imént kezdődött életének hosszú további folyamában magát kecsegtette, felismerte volna, hogy most már valamennyi mind csupa Félicie. Annyi azonban mégis feltünhetett volna neki, hogy, bár nem tökélte el magát, hogy hű marad, eszébe se jutott, hogy megcsalja és amióta Félicie az övé, nem kivánt meg senki mást. De nem tünt fel neki.
Mindazonáltal most ezen a sürgéssel telt és köznapias téren, ahogy meglátta, immár nem az éjszaka kéjes homályában, se a hálószobának abban a cirógató derengésében, mely a meztelen idomoknak valami tejutszerű elbájoló határozatlanságot ad, hanem a nappal kemény tisztaságában, a dicstelen és árnyéktalan napfény beható világosságában, mely a fátyolon át feltüntette a sirástól kivörösödött szemhéjakat, az arc haloványságát és az ajkak bágyadtságát, érezte, hogy rejtelmes és mély vonzódás tölti el e test iránt.
Nem faggatta kérdezgetésével. Gyengéd szavakat mondtak egymásnak. És mert Félicie nagyon éhes volt, Róbert bevitte egy ismert vendéglőbe, melynek felirása arany betükkel ragyogott a tér egyik öreg házának a homlokzatán. Valami télikertfélében telepedtek le, melyben a zöld lombbal keretezett tükrök megsokszorozva verték vissza a sziklák, a vizmedence és a fa képét. Az asztalnál, miközben az étlapot tanulmányozták, elfogulatlanabbul beszélgettek egymással. Róbert elmondta, hogy e három nap izgalmai és szaladgálásai egészen kimeritették, de már nem gondol reá, mert ostobaság lenne még tovább is foglalkozni a dologgal. Félicie egészségi állapotáról beszélt, panaszkodott, hogy rosszul alszik és álmai vannak. Azt azonban nem mondta el, mit lát álmában és óvakodott szóba hozni a halottat. Róbert megkérdezte, hogy nem fáradt-e el és miért ment ki a temetőbe, aminek semmi értelme.
Félicie, képtelen lévén megmagyarázni a ritusoknak, engesztelő szertartásoknak és igézéseknek alávetett lelke mélységeit, válasz helyett csak a fejét rázta, mintha azt mondta volna: „Kellett!”
Mig a szomszédos asztaloknál a vendégek fogyasztották az ételt, ők, mindketten halk hangon, hosszan beszélgettek, várva, amig tálalnak nekik.
Róbert megfogadta magában, megesküdött, hogy sohasem fogja Félicienek szemére vetni, amiért Chevalier a szeretője volt, sőt egyáltalában szóba se hozza ezt a dolgot. És mégis, valami tompa sértődöttségtől, felszinre merült rosszkedvtől, természetes kiváncsiságtól ösztönöztetve és azért is, mert sokkal jobban szerette, semmint, hogy fékezni tudta volna magát, keserű hangon megjegyezte:
- Volt vele viszonyod?
Félicie hallgatott és nem tagadta. Nem mintha érezte volna, hogy most már hiábavaló hazudni. Ellenkezőleg, megszokta, hogy a nyilvánvaló igazságot is letagadja és sokkal jobban értett a férfiakhoz, semhogy ne tudta volna, nincs az az otromba hazugság, melyet ne tudnának elhinni, ha akarják hinni. Ezuttal azonban természetével és szokásaival ellenkezésben, nem hazudott. Félt megsérteni a halottat. Azt gondolta, hogyha letagadja, ezzel méltánytalanságot követ el vele szemben, megröviditi abban, ami az övé és felingerli. Félt, hogy megmerevült nevetésével és átlyukasztott koponyájával odakönyököl az asztalra és panaszos hangján elismételi: „Lehetetlen, hogy elfelejtetted volna kis szobánkat!...”
Meg nem tudta volna mondani, hogy amióta meghalt, mivé lett neki Chevalier, annyira kivül esett ez véleményein és nem egyezett az eszével és a szavak, melyeket használnia kellett volna, annyira ósdiaknak, nevetségeseknek és idejüket multaknak tüntek fel előtte. De régesrégi átöröklésből vagy inkább egynehány, gyermekkorában hallott meséből homályosan olyan érzés formálódott benne, hogy Chevalier azok közé a halottak közé tartozik, kik hajdanában gyötörni szokták az élőket és akiket a papok kiüznek. És ahogy reágondolt, ösztönszerüen keresztet akart vetni, amit is csak azért hagyott abba, mert félt, hogy nevetségessé válik.
Szomoruságát és zavarát látva, Ligny szemrehányást tett magának kemény és felesleges szavai miatt, de ugyanakkor, amikor szemrehányásokat tett magának, ujabb, ugyanoly kemény és ugyanoly felesleges szavak jöttek ki az ajakán:
- Pedig azt mondtad, hogy nem igaz!
Félicie hévvel válaszolt:
- Azért, mert szerettem volna, ha nem lett volna igy.
És hozzátette:
- Amióta a tied vagyok, hidd el, nem voltam senki másé. Nem érdemkép mondom; nem lettem volna rá képes.
Mint a fiatal állatoknak, neki is vidámságra volt szüksége. A bor, mely mint megolvadt borostyán csillogott a poharában, öröm volt a szemének és kéjesen nedvesitette meg benne nyelvének a hegyét. Vizsgálgatta az ételeket, melyeket felszolgáltak nekik és főleg a kisütött burgonya kötötte le az érdeklődését, mely mint egy halom aranygömb sárgállott a tálban. Azután a teremben ülő vendégeket vette szemügyre és mulatott rajtuk, amennyiben arckifejezésük alapján mindenféle nevetséges érzelmet és groteszk szenvedélyeket tulajdonitott nekik. Észrevette a rosszindulatú tekinteteket, melyeket nők vetettek reá és a férfiak erőlködését, hogy szépeknek és tekintélyeseknek tünjenek fel előtte és összefoglaló megjegyzést vont le belőle:
- Róbert, vetted észre, hogy az emberek sohasem természetesek? Nem azért mondanak valamit, mert gondolják is azt. Azért mondják, mert azt hiszik, hogy azt kell mondaniok. Ezért aztán roppant unalmassá válnak. A legnagyobb ritkaság az olyan ember, aki természetes. Te természetes vagy.
- Magam is azt hiszem, hogy nem szoktam pózolni.
- Dehogyis nem! Csakhogy te a magad természete szerint teszed. Mindig észreveszem rajtad, ha falhoz akarsz állitani...
Saját magáról kezdett beszélni és gondolatai árján önkénytelenül visszatérve a neuillyi drámához, megkérdezte:
- Anyád nem szólt semmit?
- Nem.
- Pedig hát bizonyosan olvasta ő is...
- Valószinű.
- Jól összeférsz anyáddal?
- Hogyne!
- Azt mondják, hogy még mindig nagyon szép asszony. Igaz?
Róbert nem felelt és megpróbálta, hogy másfelé téritse a beszélgetést. Nem szerette, ha Félicie az anyjáról beszélt vagy a családjával foglalkozott. De Ligny ur és a felesége nagy tekintélyben álltak a párisi társadalomban. De Ligny ur, aki diplomata volt nemcsak pályafutásánál, de származásánál fogva is, igen megbecsülni való embernek szerepelt. Sőt ekként nézték már születése előtt is, a diplomáciai szolgálatok révén, melyeket ősei tettek Franciaországnak. A szerződést, mely Pondichéryt átengedte Angliának, a dédnagyapja irta alá. Felesége kifogástalan házaséletet élt vele. Azonban, noha nem volt vagyona, nagy házat vitt és öltözékei Franciaország dicsőségének végső maradványai közé számitottak. Egy egykori nagykövettel volt jó barátságban. Az aggastyán kora, rangja, nézetei, rendjelei, nagy vagyona mind tiszteletreméltóvá tették e viszonyt. De Lignyné távol tartotta magától a köztársaság hölgyeit és akárhányszor leckét adott nekik a viselkedésből. Mitsem kellett félnie az előkelő társaság véleményeitől. Róbert tudta, hogy az uri világ tisztelettel van anyja iránt. De félt, hogy Félicie, ha róla beszél, nem vigyáz eléggé a szavakra. Attól tartott, hogy nem tartozván az uri körökhöz, olyasmit talál mondani, amit nem való mondani. Rosszul gondolta: Félicie nem ismerte Róbert anyjának belső életkörülményeit és ha ismerte volna is, nem kárhoztatta volna. Ez a hölgy naiv kiváncsiságot és félelemmel vegyes csodálatot ébresztett benne. A tartózkodásban, hogy szeretője nem akart vele anyjáról beszélni, valami arisztokrata zárkózottságot, sőt bizonyos lenézést látott, mely lázitotta szabad és plebejusi mivoltának büszkeségét. Csipősen jegyezte meg: „Csak szabad beszélnem az anyádról!” Az első alkalommal még hozzá is toldotta: „Az enyém se ér kevesebbet.” Belátta azonban, hogy ez közönséges beszéd és többet nem mondta.
A terem már üres volt.
Félicie az órájára nézett és látván, hogy háromra jár, távozni akart:
- Szaladnom kell. Próba van A rács-ból. Constantin Marc már bizonyosan ott van a szinházban... Furcsa fiú! Azt meséli, hogy Vivaraisban csak ugy tiporja a nőket. És oly félénk, hogy még szólni se mer Fagette-hez vagy Falempin-hez. Tőlem pedig valóságosan fél. Nagyon mulatságos.
Oly fáradt volt, hogy nem tudta elszánni magát a felállásra.
- Furcsa! Mindenfelé azt beszélik, hogy elszerződtem a Français-hoz. Nem igaz. Még csak nincs is szó róla... Természetes, hogy nem akarok örökké ott maradni, ahol vagyok. Végül is belebutulnék. De egyelőre nem sietős a dolog. A rács-ban nagy szerepem van. Majd azután beszéljünk. Egyelőre nincs más vágyam, mint hogy vigjátékokban játszhassak. Nincs kedvem a Français-hoz szegődni, hogy tétlenül nézzem a napot.
Egyszerre rémülten nézett maga elé, hátrahanyatlott, elsápadt és éles sikoltásban tört ki. Szempillái reszkettek és azt mormolta, hogy megfullad.
Róbert kikapcsolta a derékot és kissé megvizesitette a halántékát.
Félicie magához tért.
- Egy pap, egy papot láttam... Miseruhában volt... Ajkai mozogtak, de egészen hangtalanul... Engem nézett.
Róbert igyekezett, hogy megnyugtassa.
- Ugyan, drágám! Hogy képzeled, hogy egy pap miseruhában bejön egy vendéglőbe?
Félicie engedékenyen hallgatta és könnyen meggyőzette magát.
- Igazad van, persze!
Kis fejében az illuziók hamarosan szertefoszoltak. Kétszázharminc évvel utóbb született, mint amikor Descartes meghalt, kinek nevét se hallotta és akitől mégis megtanulta az értelem helyes kapcsolatát, ahogy Szokrátesz doktor mondta volna.

Hat órakor, a próba végén, Róbert az árkádok alatt várta és kocsiban magával vitte.
Félicie kérdezte:
- Hova megyünk?
Róbert kissé habozott:
- Oda nem akarsz többé jönni?
Félicie tiltakozott:
- Oh! Ki van zárva! Soha!
Róbert azt felelte, gondolta, hogy ezt fogja mondani, majd keres valami más buvóhelyet: kis földszinti lakást Párisban; addig is és mára be kell érniök azzal, ami akad.
Félicie merev és lehuzó tekintettel nézte, hevesen magához vonta és vágyának perzselő lehelletével sütötte a fülét és a nyakát. Aztán karjai megereszkedtek és puhán és szomoruan visszazökkent a helyére.
A kocsi megállott:
- Ugy-e, Róbert, nem haragszol, ha mondok valamit. Ma ne... holnap...
Ugy vélte, ezt az áldozatot meg kell hoznia a féltékeny halottnak.

XII.
Másnap Róbert elvitte egy hónapos szobába, mely merőben közönségesen, de vidáman festett egy palota első emeletén, mely egy kis térre nézett és a Nemzeti Könyvtár közelében állott. A tér közepén szökőkut volt, melynek medencéjét izmos nimfák tartották. A bokroktól szegélyezett utak néptelenek voltak és a távolból odahallatszott a város rengeteg és megnyugtató zsongása. A próba nagyon sokáig tartott. Mikor Róbert és Félicie beléptek a szobába, az est, mely a hóolvadás ez évadján már lassabban érkezik, kezdte sötétiteni a kárpit tonusát. A szekrény és a kandalló nagy tükre határozatlan fény- és árnyékfoltokat vert vissza.
Félicie levetette kis prémes mellényét, a függönyök között kinézett az ablakon és megjegyezte:
- Róbert, a perron lépcsőfokai vizesek.
Róbert azt felelte, hogy itt nincs perron, hanem járda és kocsiut, azután megint járda és azon tul a sétatér rácsa.
- Te párisi leány vagy, okvetlenül ismered ezt a helyet. Középen, a fák között nagy szökőkut van, óriási nőkkel, kiknek nincs oly szép keblök, mint neked.
Türelmetlenségében segitett Félicienek levetni a ruháját. Azonban nem találta a kapcsokat és a gombostük megszurták az ujját.
Kifakadt:
- De ügyetlen vagyok!
Félicie nevetve válaszolt:
- Annyi bizonyos, hogy távolról se vagy oly ügyes, mint Michonné!... De nem is az ügyetlenség teszi, hanem, hogy félsz, hogy hátha megszurod magadat. A férfiak oly gyávák. A nők ellenben megszokták, hogy szenvedjenek... Mert hiszen egy nőnek, jóformán mindig van valami baja.
Róbert nem vette észre, mennyire sápadt és hogy a szeme karikás. Nagyon is erősen kivánta és már nem is látta.
Felelt Félicie szavaira:
- A nők nagyon érzékenyek a fájdalommal szemben, de a gyönyört is fokozottabban érzik. Hallottál már Claude Bernardról?
- Nem!
- Nagy tudós volt. Azt mondta, hogy a testi és lelki érzékenység tekintetében habozás nélkül a nőknek juttatná az elsőbbséget.
Félicie válaszképpen, miközben kikapcsolta a derekát, megjegyezte:
- Ha ezzel azt akarta mondani, hogy minden nő érzékeny... szépen eltalálta. Csak lett volna dolga Fagettetel, majd meglátta volna, hogy mit tud kicsiholni belőle a - hogyis mondta? - testi és lelki érzékenység tekintetében.
És szelid gőggel hozzátette:
- Ne hagyd magad elbolondittatni, Róbertkém. Olyan nőt, mint én, nem találsz nagyon sokat.
Róbert magához ölelte, de Félicie kibontakozott karjai közül:
- Hagyj már! Sohasem leszek készen.
Leült és hétrét hajolva a cipőit kezdte kigombolni.
- Mit szólsz? Szokrátesz doktor a minap elmondta, hogy neki is volt látománya. Egy szamárhajcsárt látott, ki megölt egy kis leányt. Ma éjszaka egész éjjel erről álmodtam, de olyan zavarosan, hogy nem tudtam, a hajcsár férfi volt-e vagy nő? Egész össsze-vissza volt... Erről jut eszembe: Találd ki, Szokrátesz doktornak ki a kedvese? Egy kölcsönkönyvtár-tulajdonosnő a Mazarin-utcában. Már nem nagyon fiatal, de igen intelligens nő... Lehuzom a harisnyámat, igy kényelmesebb.
És a szinházról kezdett beszélni.
- Azt hiszem, már nem sokáig maradok az Odéon-nál.
- Miért?
- Majd meglátod. Pradel ma a próba előtt megszólitott: „Fiacskám, tudod, hogy köztünk még nem volt semmi. Ez egyszerüen nevetséges...” Nagyon tapintatos volt, de azért kiérthettem a beszédéből, hogy ez a helyzet lehetetlen és nem tarthat sokáig... Mert, tudod, Pradel-nek megvan a maga rendszere. Valamikor válogatott a szinésznők között. Voltak kegyencei és az emberek zugtak. Most, hogy senki se szólhasson, sorba veszi az összes nőket, még azokat is, akik nem tetszenek neki. Nincsenek többé kegyencnők. Senki se lármázik. Oh! Pradel érti, hogy kell eligazgatni egy szinházat.
Minthogy Róbert, ki már az ágyban feküdt, nem felelt, odament hozzá, hogy kissé felrázza.
- Neked tehát mindegy lenne, hogy engedjek Pradel szavának?
- Nem, drágám, nem lenne mindegy. De tudom, hogy nem az én tiltakozásomon mulna a dolog.
Fölébe hajolva Félicie izzó cirógatásokkal halmozta el, fenyegetés és büntetés gyanánt össze-vissza csókolgatta és korholón mondta:
- Nem is szeretsz, mert nem vagy féltékeny. Azt akarom, hogy féltékeny légy.
Aztán hirtelen otthagyta és bal vállán felfogva ingét, mely jobboldalt lecsuszott a keble alá, megállt a tükör előtt és nyugtalankodva kérdezte:
- Róbert, nem hoztál el semmit abból a szobából?
- Semmit.
Erre csendesen és félénken Félicie bebujt az ágyba. Azonban alig hogy kinyujtózkodott, felkönyökölt a vánkoson és előrenyujtott nyakkal, félig nyilt szájjal hallgatódzott. Mintha megint hallaná azt a a könnyű neszt a lépések nyomán, melyeket a Villiers-boulevardi házban hallott. Odaszaladt az ablakhoz és látta a fát, a gyepet, a rácsot. Tudván, hogy mit fog még látni, kezével el akarta fedezni az arcát. De nem tudta megmozditani a karját és meredten Chevalier arcát látta maga előtt.

XIII.
Heves lázban égve ért haza Róbert. Miután családi körben megebédelt, felment a lakosztályába. Félicietől oly állapotban vált el, hogy ideges volt és rosszkedvű.
Inge és frakkja, melyet az inas kikészitett, mintegy valami otthonias és szolgai várakozás képében tünt fel. Kissé haragos élénkséggel látott neki az öltözködésnek. Alig várta, hogy már mehessen. Kitekintett a kerek ablakon, hallgatta a város zugását és a tetők felett megpillantotta a fénylést, melyet Páris felvetit az égboltra. Nagyot lélegzett és szivta magába mindazt a szerelmes hust, mely a téli estén a szinházakban és a nagy kabarékban, a zenés kávéházakban és a bárokban összezsufolódik.
Ingerültségében, amiért Félicie megcsalatkoztatta a vágyát, elhatározta, hogy másutt fogja kielégiteni magát és miután senki felé se érzett különösebb vonzódást, azt hitte, hogy csak választania lesz nehéz. Hamarosan megállapitotta azonban, hogy nem vágyik egy nőre se, akit ismer, sőt nem vágyik olyanokra se, akiket nem ismer. Betette az ablakot és leült a tüz elé.
A kályhában koksz égett: anyja, ki huszonötezer frankos köpenyeket hordott, a konyhán és a fütésen takarékoskodott. Nem türte, hogy a hálószobákban fával fütsenek.
Róbert a jövőjén tünődött, mellyel eddig nem igen foglalkozott, az életpályán, melyet megkezdett és amely nem igérkezett valami ragyogónak. A miniszter nagy barátságban volt családjával. Gesztenyések között nevelkedett, hegyesvidéki ember, kinek káprázó szemei hunyorogtak a fényesen teritett asztalok láttára. E mellett azonban sokkal ravaszabb és ügyesebb volt, semhogy a régi arisztokráciával szemben, mely befogadta, meg ne őrizze a sulyt, melyet a kemény akarat és a gőgös elutasitások adnak. Róbert ismerte és semmiféle kedvezést se várt tőle. Ebben a tekintetben jobban látott, mint anyja, aki azt hitte, hogy van valami befolyása erre a kis fekete és gőgös emberre, ki minden csütörtökön impozáns szoknyája tövében lépdelt a szalonból az ebédlőasztalhoz. Róbert szivességtelen embernek tartotta. És azután volt is közöttük valami. Szerencsétlenségre elődje volt a miniszterének egy hölgy, a kalandornő-féle De Neuilles asszony kegyeiben, akit az a bolondulásig szeretett. És ugy tünt fel neki, hogy a kis szőrös ember sejti a dolgot és rossz szemmel néz reá. Végül pedig a minisztériumban hozzászokott a gondolathoz, hogy a miniszterek soha nem akarnak és nem is tehetnek valami lényegest. Mindazonáltal nem tulozta a dolgot és lehetségesnek gondolta, hogy bejut a miniszter közvetlen környezetébe. Eddig ez volt a vágya. Nagyon a szivén feküdt, hogy ne kelljen elmennie Párisból. Ezzel szemben anyja szivesebben látta volna, ha elküldik Hágába, hol a harmadik titkári állás éppen üresedésben volt. És Róbert most egyszerre elhatározta, hogy elmegy Hágába. „Elmegyek, - mondta magában. - És minél előbb, annál jobb.” Miután ekként elhatározta magát, sorba vette a mellette szóló érveket. Először is nagyon előnyös lesz a jövőjére nézve. Azután pedig Hága nagyon kellemes hely. Egy barátja, aki volt ott, nagyban dicsérte a kis elvarázsolt főváros elbájoló képmutatását, mellyel ott minden a diplomáciai testület kényelmére van elrendezve és kikészitve. Tekintetbe vette még azt is, hogy Hága egy ujfajta nemzetközi jog fenséges bölcsője, sőt odáig ment az érvek keresgélésében, hogy azt mondta magában, anyja örülni fog elhatározásának. Ezek után pedig reájött, hogy csak Félicie miatt akar elmenni.
A gondolatok, melyeket felőle az elméjében forgatott, nem voltak jóindulatuak. Félicie hazug és ijedős, barátnőivel szemben kárörvendő. Kitünt, hogy a legpiszkosabb komédiásokat is szereti vagy legalább is összeadja magát velök. Róbert még abban sem volt bizonyos, hogy nem csalja-e meg, nem mintha valami gyanusat vett volna észre a viselkedésében, de mert okos kétségeskedéssel volt minden nő iránt. Elgondolta mindazt a rosszat, amit tudott róla és elhitette magával, hogy kis kaján teremtés és miután érezte, hogy szereti, azt gondolta, csak azért szereti, mert nagyon csinos leány. Ez kielégitő magyarázatnak tünt fel előtte, de ahogy jobban szemügyre vette, reájött, hogy semmit se magyarázott meg vele, hogy Féliciet nem azért szereti, mert nagyon csinos, hanem mert bizonyos módon, a maga módjára, sajátságosan csinos. Azért szereti, ami különös és páratlan benne és hogy ez a leány csodás műtárgy, remeke a gyönyörnek, megbecsülhetetlen értékű eleven ékszer. Vele szemben gyöngének érezte magát és sirás fakadt benne, siratta vesztett szabadságát, fogságra jutott gondolatát, megzavart lelkét, egy kis gyenge és álnok teremtésnek meghódolt husát és vérét.
A kandalló rostélyán izzó koksz hosszan való nézésétől megfájdultak a szemei. Lehunyta szemhéjait és az összecsukott pillák alatt szemérmetlen és vérengző nyüzsgésben tolongó szerecseneket látott. Mialatt keresgélte emlékezetében, vajjon miféle serdülő korabeli olvasmányból rajzanak elő ezek a feketék, az alakok egyre kisebbekké váltak, apró pontokká és beleolvadtak valami vörös Afrikába, mely lassankint az öngyilkosság éjjelén gyufavilágnál megpillantott seb képét kezdte feltüntetni. Róbert ráismert:
- Az a hülye Chevalier. Már meg is feledkeztem róla.
Egyszerre a vér- és lángalapon Félicie kifeszült figurája jelent meg és Róbert kegyetlen és forró vágyat érzett pezsdülni magában.

XIV.
Másnap elment Féliciehez a Saint-Michel boulevardon levő kis lakásba. Nem szokott odajárni. Nem szeretett találkozni Nanteuilnével, aki pedig igen udvarias, sőt hódolatos volt irányában, de aki untatta és feszélyezte.
Most is ő fogadta a szerény szalonban. Megköszönte az érdeklődést, melyet Félicie egészségi állapota iránt tanusit és közölte vele, hogy a szegény kicsike tegnap este nagyon izgatott volt és rosszul érezte magát, de most már jobban van.
- Szerepét tanulja a szobájában. Szólok neki, hogy ön itt van. Nagyon fog örülni, hogy eljött. Tudja, hogy ön jó barátja. És az igazi barátok ritkák, főként a szinházi világban.
Róbert oly figyelemmel vizsgálgatta Nanteuilnét, amilyenre eddig még nem méltatta. Iparkodott megpillantani benne, hogy milyen lesz majdan a leánya. Szeretett ugy mellékesen az anyák arcáról jövendölni a leányoknak és most makacsul betüzgette Nanteuilné vonásait és idomait, mint valami érdekes jósigét. Nem olvasott ki belőlük se rosszat, se jót. A kövérkés, nyugodt arcú, üde bőrű Nanteuilné puha husossága nem volt kellemetlen. Azonban a leánya nem hasonlitott hozzá.
Nyugodt és békés mivoltának láttára Róbert megkockáztatta a kérdést:
- Ön nem ideges, ugy-e?
- Soha nem is voltam. Leányom nem én reám üt. Teljesen az apja mása. Szegény férjem, ha nem is volt beteges, nagyon érzékeny természet volt. Ugy halt meg, hogy lebukott a lóról... Ugyebár, iszik egy csésze teát?
Félicie belépett a szalonba. Haja szétbontva omlott a vállára, fehér gyapjuból való bő köpönyeg volt rajta, melyet a derekán vastag fonott zsinór kötött át, lábain kis piros papucs; olyan volt, mint egy gyerek. A ház barátja, Tony Meyer, a képkereskedő, ha ebben a megjelenésben látta, Ange de Charolais testvérnek szokta nevezni, mert ugy találta, hogy hasonlit Nattier egy festményéhez, mely Charolais kisasszonyt ábrázolja franciskánus csuhában. Róbert meglepetve és némán állt e kisleány előtt.
- Kedves, hogy eljött, - szólt Félicie. - Köszönöm. Már jobban vagyok.
- Nagyon sokat dolgozik, - tulságos sokat, - jegyezte meg Nanteuilné. - Ez A rács-beli szerep egész kimeriti.
- Oh, dehogy, mama.
Szinházról beszéltek és a társalgás csak vontatottan haladt.
Egy szünetben Nanteuilné megkérdezte De Ligny urat, hogy még mindig gyüjti-e a régi divatképeket?
Félicie és Róbert értetlenül néztek reá. Valamikor régi divatképekről beszéltek Nanteuilnénak, hogy megokolják találkáikat, melyeket nem lehetett eltitkolni. De már egész megfeledkeztek róla. Azóta sok viz folyt le és csak Nanteuilné emlékezett a fikciók iránt való mély tiszteletében a dologra.
- Leányom mondta, hogy önnek sok ilyen régi metszete van és ez jó segitség neki a ruhák kigondolásában.
- Persze, hogyne.
- Jöjjön, Ligny ur, - szólt Félicie. - Megmutatom, milyen ruhát kapok Cecil de Rochemaure szerepéhez.
És magával vonta a szobájába.
Kis, virágos mintájú papirral kárpitozott szoba volt. Butorzata egy tükrös szekrény, két szőrfonatú szék és egy fehér piké takaróval leboritott ágy, felette szenteltviztartó és egy barkaág.
Hosszú csókot nyomott Róbert szájára.
- Szeretlek, tudod!
- Biztos?
- Oh, biztos. És te?
- Én is szeretlek. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire szeretlek.
- Tehát csak utólag jött meg.
- Mindig utólag jön.
- Igaz, igazad van, Róbert. Előre nem tudja az ember.
Megrázta a fejét.
- Tegnap nagyon beteg voltam.
- Volt itt Trublet? Mit mondott?
- Azt, hogy nyugalomra, pihenésre van szükségem... Drágám, két hétig jól kell viselnünk magunkat. Haragszol érte?
- Persze.
- Én is haragszom. De mit csináljon az ember?
Róbert párszor körüljárta a szobát, be-be kémlelve a sarkokba. Félicie kissé aggódva követte tekintetével, mert félt, hogy kérdezősködni talál szegényke ékszerei és szegényke disztárgyai felől, megannyi szerény ajándék, de amelynek nem lehet mindenkor megmagyarázni az eredetét. Az ember ugyan azt mondja, amit akar, de ellentmondásokba kerülhet, kellemetlenségek sülhetnek ki belőle és ez igazán nem érdemes. Másfelé akarta tériteni a figyelmet:
- Róbert, nyisd csak ki azt a keztyüsdobozt.
- Mi van benne?
- Az az ibolyacsokor, melyet először kaptam tőled. Drágám, ne hagyj el. Ne hagyj el!... Ha eszembe jut, hogy máról-holnapra egyszerüen külföldre mehetsz, Londonba, Konstantinápolyba, majd beleőrülök.
Róbert megnyugtatta; elmondta neki, hogy Hágába akarták küldeni; de nem megy, hanem a miniszter közvetlen környezetébe fogja beosztatni magát.
- Igazán?
Róbert komolyan megigérte, hogy ezt fogja tenni, mire Félicie teljesen felvidámult.
Reámutatott a kis tükrös szekrényre:
- Látod, drágám, itt tanulom a szerepemet. Mikor jöttél, épp a negyedikbeli jelenetemet próbáltam. Felhasználom az alkalmat, mikor magamban vagyok, hogy megtaláljam a helyes hangot. Szélesen és egyben akarom mondani. Ha Romillyre hallgatnék, aprózva csinálnám, ami egész közönséges lenne. Azt kell mondanom: „Én nem félek öntől!” Ez a főmondat a szerepben. És tudod, Romilly hogy akarja mondatni velem: „Én nem félek öntől?” Nézz ide. A kezemet ide tartom a szám elé, az ujjakat széjjel és minden szót külön, egy-egy ujjnak mondok, más és más arckifejezéssel: „Én, nem, félek, öntől”, mintha dróton rángatnának! Még jó, hogy nem akar mindegyik ujjamra egy-egy kis papirsapkát is tetetni. Finom, elmés dolog, mi?
Azután hátrasimitva a haját, felfedte bátor homlokát és folytatta:
- És most megmutatom, hogy gondolom én.
Mintha hirtelen átváltozott és megnövekedett volna, valami gyermeki büszkeség és nyugodt ártatlanság ömlött el rajta és igy mondta:
- Nem, én nem félek öntől. Miért is félnék? Ön azt hitte, hogy megfog a csapdában és az történt, hogy kiszolgáltatta magát nekem. Ön uriember. Most, hogy az ön fedele alatt vagyok, azt fogja mondani, amit ellenfelének, D’Amberre lovagnak mondott, mikor átlépte e küszöböt. Azt fogja mondani: „Ön itthon van; parancsoljon.”
Félicieben megvolt a rejtelmes adomány, hogy tudott lelket és arcot váltani. Ligny elbájolva érezte a szép hazugság varázsát.
- Nagyszerű!
- Hallgass csak ide, cicám. Nagy vászon főkötőm lesz, lecsüngő fodrokkal. Mert tudod, a darabban én a forradalom leánya vagyok. És ezt éreztetnem kell. Bennem kell lennie a forradalomnak, érted?
- Te tudod a forradalmat?
- Hogyne!... Persze nem a dátumokat. De érzem a dolgot. Nekem a forradalom büszke kebel a keresztbehajtott vállkendő alatt és szabadon mozgó test csikos szoknyában meg egy kis pirositó az arcon. Ez az egész!
Róbert a darab felől kérdezősködött és kitünt, hogy Félicie nem ismeri. De nem is volt reá szüksége, hogy ismerje. Ösztönszerüleg megsejtette, kitalálta, ami neki kellett.
- A próbákon egy hanggal se árulom el, hogy mire számitok. Tartogatok mindent a közönségnek. Romilly el fog ájulni... Ugyancsak fognak nézni valamennyien... Oh, drágám, meglátod, Fagette bele fog betegedni.
Leült egy rozoga kis székre. Homloka, mely az imént fehér volt, mint a márvány, kipirosodott; ujra felöltötte a tacskószerű jelleget.
Róbert odalépett hozzá, belenézett szeme bájos szürkéjébe és mint az este a koksz parázsa előtt, most is azt forgatta elméjében, hogy Félicie hazug és ijedős, barátnőivel szemben kárörvendő; de mindezt elnézően vette tudomásul. Arra gondolt, hogy a legpiszkosabb komédiásokat is szereti vagy legalább is összeadja magát velök; de bizonyos szelid részvéttel gondolt erre. Elgondolta mindazt a rosszat, amit tudott róla; de keserüség nélkül gondol reá. Érezte, hogy szereti Féliciet és pedig nem annyira azért, mert csinos, hanem mert a maga módjára az is szereti, mert ez a leány eleven ékszer, páratlan műtárgy és remeke a gyönyörnek. Belenézett szeme elbájoló szürkeségébe, a szivárványhártya kerekébe, melyben fénylő viz alatt mintha kis csillagjegyek uszkálnának. Oly mélyen nézett, hogy Félicie mintegy általjárva érezte magát a tekintetétől. És megértve, hogy Róbert beléje látott, tekintetét tekintetébe akasztva és fejét két tenyere közé szoritva, mondta neki:
- Nos hát, igen, piszok ripacs vagyok; de szeretlek és fütyülök a pénzre. És nem minden fészekben találsz hozzám hasonlót. És ezt tudod te is.

XV.
Minden nap találkoztak a szinházban és kettesben nagy gyalogsétákat tettek.
Félicie majdnem minden este játszott és buzgón készült Cécile szerepére. Lassanként visszatért a nyugalma, éjszakái már nem voltak oly dultak, már nem kellett anyjának fognia a kezét, amig elalszik és nem fojtogatta a lidércnyomás. Két hét telt igy el. Azután egy reggel, mikor a tükör előtt ülve fésülte a haját, borus idő lévén, előrehajolt a tükör felé és abban nem a saját arcát pillantotta meg, hanem a halottét. Vékony vérsugár folyt az egyik szájszögletéből; nevetett és nézett.
Erre Félicie elhatározta magát, hogy cselekszik, ugy, ahogy helyes és célszerű cselekednie. Kocsiba ült és kihajtatott hozzá. Utközben a Saint-Michel boulevardon, rendes virágkereskedésében vett egy csomó rózsát, melyet elvitt neki. Letérdelt a kis fekete kereszt előtt, mely mutatta a helyet, ahová pihenőre tették. Szólt hozzá. Kérte, legyen okos és hagyja békében. Bocsásson meg, hogy annak idején keményen bánt vele. Az ember nem viselkedik ugy, ahogy kellene. De most már megérthetné a dolgot és megbocsáthatna neki. Mit ér vele, hogy kinozza? Holott szeretné, ha jó emléket őrizhetne meg róla. Időnkint el fog jönni a sirjához. De viszont tegyen le róla, hogy üldözze és rémitgesse.
Megpróbálta, hogy hizelegjen neki és szelid szavakkal csillapitgassa:
- Megértem, hogy bosszut akartál állani. Ez természetes. De te alapjában nem vagy rossz. Ne neheztelj már. Ne ijesztgess. Ne jöjj többet hozzám. Én majd eljövök hozzád, gyakran el fogok jönni. És hozok neked virágot.
Nagy kedve lett volna, hogy megcsalja, hazug igéretekkel áltassa, azt mondja neki: „Maradj nyugton, ne izgasd magadat, légy nyugodt, esküszöm, semmi olyast se teszek többé, ami neked nem tetszene, igérem, hogy engedelmeskedem akaratodnak.” De nem mert hazudni a sirnál és meg volt győződve, hogy hiába is hazudna, a halottak tudnak mindent.
Kissé fáradtan néhány pillanatig még folytatta, valamivel lanyhábban a kérést és esdeklést és észrevette, hogy a borzalmat, melyet a sirdombok okoznak, ezuttal nem érzi és a halott nem ijeszti. Kereste, mi ennek az oka és megállapitotta, hogy a halott azért nem rémiti, mert nincs itt.
Gondolatban tovább füzte az okoskodást:
- Nincs itt; soha nincs itt; mindenütt van, csak ott nincs, ahova eltemették. Az utcákon jár, a házakban, a szobákban.
És csüggedten állt fel a biztos meggyőződésben, hogy mindenütt fog vele találkozni, csak a temetőben nem.

XVI.
Kétheti türtőztetés után Ligny sürgette, hogy térjenek vissza régi életmódjukhoz. A határidő, melyet Félicie maga állapitott meg, letelt és ő nem akar tovább várni. Félicie ugyanoly nehezen türte, mint ő, hogy nem adhatja magát neki, de félt, hogy a halott ismét meg fog jelenni. Mindenféle félszeg kifogással halasztgatta a találkát, végre bevallotta, hogy fél. Róbert lenézően nyilatkozott, hogy ennyire hiányzik belőle az okosság és a bátorság. Bizonyára már nem is szereti és kemény szavakat mondott neki. És szünet nélkül üldözte vágyakozásával.
Fanyar napok és keserű órák következtek. Minthogy Félicie már nem mert vele ugyanegy tető alá belépni: kocsira ültek és miután sokáig robogtak a sorompók táján, komor utcákon szálltak ki, neki eredtek a csipős keleti szélben, hosszú léptekkel és mintha valamely láthatatlan, fúvó harag ostorozta volna őket.
Egy izben azonban mégis a nap oly enyhe volt, hogy átjárta őket enyheségével. Egymás mellett lépkedtek a liget elhagyott utjain. A rügyek, melyek a vékony és fekete ágak hegyén már kezdtek duzzadni, ibolyaszin csucsokat formáltak a rózsaszin ég alatt. Balról a csupasz facsoportokkal meghintett pázsit nyult el és messziről látszottak az auteuili házak. Aggastyánok lassujárású zárt kocsijai haladtak el az uton és dadák tolták a gyermekkocsikat. Egy autó zugása vágta át a liget csendjét.
- Te szereted ezeket a töföjöket? - kérdezte Félicie.
- Jó kényelmesek, ez az egész.
Nem volt automobilista. Semmiféle sport se érdekelte és csak a nőkkel foglalkozott.
Félicie egy bérkocsira mutatott, mely elhajtott mellettük:
- Róbert, láttad?
- Mit?
- Jeanne Perrin ült benne egy nővel.
És minthogy nyugodt közömbösséggel vette tudomásul a közlést, Félicie szemrehányó hangon jegyezte meg:
- Olyan vagy, mint Szokrátesz doktor. Neked ez természetes dolog!
A tó tisztán és nyugodtan szendergett sötét fenyőfalai között. Befordultak jobbra az ösvényre, mely a lejtős part mellett huzódik tova, ahol a fehér ludak és a hattyuk tollaikat simitgatják.
Közeledtükre egy raj kacsa, mint megannyi eleven orsó, nyelesen előreszegett nyakkal sereglett feléjük.
Félicie sajnálkozva mondta, hogy nem tud adni nekik semmit.
- Mikor kicsi voltam, - beszélte, - a papa vasárnaponkint elvitt etetni az állatokat. Ez volt a jutalmam, ha egész héten jól tanultam. A papa szerette a falut. Szerette a kutyákat, lovakat, az összes állatokat. Nagyon szolid és nagyon intelligens ember volt. Sokat dolgozott. De hát egy katonatisztnek nehéz a sora, ha nincs vagyona. Bántotta, hogy nem tehet ugy, mint a gazdag tisztek és aztán a mamával se igen értették meg egymást. Szegény papa, nem volt szerencsés. Gyakran szomorú volt. Keveset beszélt, de ő meg én, mi ketten szó nélkül is értettük egymást. Engem nagyon szeretett... Látod, Róbert, majd később, sokára, nagyon sokára lesz egy kis falusi házam. És ha majd meglátogatsz, szivem, ott fogsz látni rövid kis szoknyában, amint a tyukokat etetem.
Róbert megkérdezte, hogy jutott eszébe szinésznőnek lenni?
- Tudtam, hogy nem fogok férjhez mehetni, mert nincs hozományom. És hogy azt tegyem, amit idősebb barátnőim, beálljak a divatárus boltokba vagy hivatalnoknő legyek a postán, az nem nagyon csábitott. Már kis koromban tetszett a szinésznői pálya. A penzióban Mikuláskor fel is léptem egy kis darabban. Nagy mulatságom telt benne. Az igazgatónő azt mondta, nem jól játszottam; de azért mondta, mert a mama három hónapi dijjal tartozott neki. Tizenötéves koromtól fogva komolyan foglalkoztam a gondolattal, hogy szinésznő leszek. Beiratkoztam a konzervatóriumba. Dolgoztam, sokat dolgoztam. A mi mesterségünk agyonfárasztja az embert. De a siker kipihentet.
Szemben a szigeti kioszkkal a csónak ki volt kötve a lejáróhoz. Róbert beleugrott a csónakba és magával vonta Féliciet.
- Ezek a nagy fák, - szólt Félicie, - csupaszon is szépek. De azt hittem, a kioszk ilyenkor zárva van.
Az evezős felvilágositotta, hogy szép téli napokon a sétálók szeretnek átmenni a szigetre, mert ott nyugton lehetnek és éppen az imént is átvitt két hölgyet.
Egy pincér, ki a szigeti magányban remetéskedett, teát szolgált fel nekik egy rozoga szalonban, melynek két szék, egy asztal, zongora és diván volt a butorzata. A fal kárpitján nedves foltok látszottak, a padló eresztékjei szétlazultak. Félicie az ablakon át nézte a pázsitot és a nagy fákat.
- Mi az a sötétzöld gömb a nyárfán? - kérdezte.
- Fagyöngy, szivem.
- Mintha valami állat volna, mely az ágra gubancolta magát és rágja. Kellemetlen reánézni.
Fejét reáhajtotta kedvese vállára és epekedve mondta:
- Szeretlek.
Róbert odavonta a divánra. Félicie érezte, ahogy lábaihoz borulva a türelmetlenségtől ügyetlen ujjakkal tapogat rajta. Hagyta, tétlenül, csüggedten, sejtve, hogy ugyis hiába lesz. A füle csengett. A csengés egyszerre megszünt és jobbról egy idegen, tiszta, jeges hangot hallott megszólalni: „Megtiltom, hogy egymáséi legyetek.” Ugy tetszett neki, hogy a hang felülről valami fényfoltból jön, de nem mert odanézni. Ismeretlen hang volt. Önkéntelenül és akarata ellenére Félicie megpróbálta, hogy visszaemlékezzen Chevalier hangjára, de kitünt, hogy elfelejtette a csengését, sohasem fogja tudni fülébe idézni. „Talán most ilyen a hangja”, - gondolta. Ijedten, gyorsan visszarántotta szoknyáját a térdére. De visszafojtotta a kitörni készülő sikoltást és nem szólt, hogy mit hallott, mert félt, hogy Róbert őrültnek fogja tartani és mert maga is tudta, hogy amit hallott, nem valóság.
Ligny távolabbra lépett tőle.
- Ha nem kellek neked, mondd meg nyiltan. Erőszakoskodni nem fogok veled.
Félicie felült és térdeit egymáshoz szoritva válaszolt:
- Ha sokan vagyunk, emberek vannak körülöttünk, kivánlak, akarlak és mihelyt magunkban vagyunk, félek.
Ligny olcsó és rosszindulatú élcelődéssel felelt:
- Na hallod! Ha neked közönség kell hozzá!
Félicie felkelt és az ablakhoz ment. Arcán egy könnycsepp gördült alá. Hosszan és némán sirt. Azután élénken odahivta Lignyt:
- Nézd csak!
És mutatta Jeanne Perrint, ki egy fiatal nővel sétált a gyepen. Egymásbakarolva mentek és ibolyacsokrot szagoltattak egymással és mosolyogtak egymásra.
- Látod! Ő boldog, nyugodt.
És Jeanne Perrin, élvezve a hosszú megszokás békéjét, elégülten és nyugodtan vonult tova és még csak a rendestől elütő hajlamain érzett büszkeség se látszott rajta.
Félicie önmagának se bevallott kiváncsisággal nézett utána és irigyelte nyugalmát.
- Ő bezzeg nem fél.
- Ugyan hagyd már. Mit törődsz vele?
És hevesen átfogta Félicie derekát.
Félicie reszketve fejtette le magáról karjait. Végül is megcsalódva, felültetve, megaláztatva Róbert dühbe jött, leostobázta Féliciet és megesküdött, hogy nem türi tovább ezt a nevetséges viselkedést.
Félicie nem felelt és ujra sirni kezdett.
Könnyeitől felingereltetve Róbert keményen reátámadt.
- Minthogy már nem teheted meg, amit kérek tőled, felesleges, hogy tovább is találkozzunk. Semmi mondanivalónk többé egymásnak. Különben is látom, hogy már nem szeretsz. És be is vallanád, ha életedben legalább egyszer tudnál igazat mondani: soha nem is szerettél mást, mint csak azt a hitvány komédiást.
Félicieből erre kitört a harag és felbugott a kétségbeesés:
- Hazugság! Hazugság! Gyalázat, hogy ilyet tudsz mondani. Látod, hogy sirok és csak még jobban meg akarsz kinozni. Kihasználod, amiért szeretlek, hogy kétségbe kelljen esnem. Ez hitványság! Nos hát, jó, már nem szeretlek. Eredj! Nem akarlak többé látni. Menj tőlem... És igaz is, mit keresünk mi itt? Azzal töltsük az életünket, hogy haraggal, kétségbeesve, dühöngve nézzük egymást? Nem az én hibám... Nem tudom, nem tudom. Bocsáss meg, szivem, szerelmem. Szeretlek, imádlak, akarlak. De kergesd el őt. Te férfi vagy, tudod, mit kell tenni. Kergesd el. Te ölted meg, nem én. Te. Öld meg egészen... Megőrülök, Istenem! Megőrülök.

Másnap Ligny jelentkezett, hogy nevezzék ki harmadik titkárnak Hágába. Egy hét mulva megvolt a kinevezés és nyomban elutazott, anélkül, hogy viszontlátta volna Féliciet.

XVII.
Nanteuilné csak a leányára gondolt. Tony Meyerrel, a Clichy-utcai képkereskedővel való viszonya sok üres időt engedett neki és szabadon hagyta a szivét. A szinházban megismerkedett egy villamosszerelék-gyárossal, Bondois úrral, aki még fiatalember volt, felülállott az üzleti ügyein és roppant udvariasan viselkedett. Szerelmes hajlamú és félénk természetű volt és mert a szép és fiatal nőkkel szemben bátortalan volt, megszokta, hogy csak a másféléket kivánja. Nanteuilné még mindig igen kellemes jelenség volt. Egy este azonban rosszul volt öltözve, meg aztán rossz szinben is volt és Bondois ajánlatot tett neki. Nanteuilné elfogadta, hogy egy kissé könnyebbé tegye a háztartást és hogy leánya ne érezzen hiányt semmiben. Önfeláldozásáért öröm lett a jutalma. Bondois úr szerette és tüzesen foglalkozott vele. Nanteuilné először csodálkozott, azután boldog és nyugodt érzés szállta meg; természetesnek és jónak tünt fel előtte, hogy szeressék és nem kellett arra gondolnia, hogy reá nézve már elmult ennek az ideje, mert hiszen az ellenkezőről kapott bizonyitékokat.
Mindig jóindulatú, könnyen megférhető és nyugodt természetünek ismerték, de még sohasem nyilvánitott ily szerencsés lelkületet és ily kecses ötleteket. Nyájasan másokhoz és önmagához megőrizte a változó órák során a mosolyt, mely felfedte szép fogait és gödröcskéket vájt megtelt arcában, hálás volt az életnek azért, amit kapott tőle, virult, csapongott, sürgött: ő volt az öröm és a fiatalság a házban.
Mig Nanteuilné csak mosolygó és napos gondolatokat gondolt és mondott: Félicie borussá, kedvetlenné és haragossá vált. Szép arcába ráncok evődtek be, a hangja csikorgós lett. Mindjárt felismerte, hogy Bondois ur miféle helyet foglal el családjában és akár mert jobb szerette volna, hogy anyja csak ő érte éljen és lélegezzen, vagy mert gyermeki kegyeletét bántotta, hogy kénytelen kevésbé tisztelni őt, vagy pedig mert irigyelte a gyönyör miatt vagy egyszerüen csak az a kényelmetlen érzés dolgozott benne, melyet a szerelem dolgai keltenek, ha nagyon is közel játszódnak le hozzánk: nap-nap után, főként az étkezések alkalmával igen világos célzásokkal és alig leplezett kifejezésekkel keserű szemrehányásokat tett Nanteuilnének a ház uj barátja miatt és Bondois urral szemben pedig, valahányszor találkozott vele, tuláradó undorodást és patakzó ellenszenvet tanusitott. Nanteuilnét mindez csak igen kis mértékben busitotta és azzal mentegette a leányát, hogy a kicsike még mit se tud az életről, Bondois ur pedig, kiben Félicie emberfeletti rettegést gerjesztett, tiszteletnyilvánitásokkal és apró ajándékokkal igyekezett őt megbékiteni.
Félicie azért kiméletlenkedett, mert szenvedett. A levelek, melyeket Hágából kapott, ingerelték és fájdalmassá tették a szerelmét. Sorvadt az izzó képzetekkel való viaskodásban. Ha nagyon világosan látta távollevő barátját: halántéka zugni kezdett, szive hevesen dobogott, aztán valami sulyos felhő terjengett a fejében; idegeinek minden érzőképessége, vérének minden melege, lényének összes erői megolvadtak és vággyá sürüsödve szálltak alá testének mélységeibe. Ilyenkor csak arra gondolt, hogy felkeresi Lignyt. Csak őt kivánta és maga is csodálkozott az undoron, melyet mindenki mással szemben érzett. Mert nem mindig volt ily kizárólagos ösztönü. Feltette magában, hogy nyomban elmegy pénzt kérni Bondoishoz és felszáll a hágai vonatra. De nem tette meg. Visszatartotta nemcsak az a gondolat, hogy a dolog nem tetszene szerelmesének, aki helytelennek találná az utazást, hanem még inkább valami homályos félelem, hogy felébreszti az elszunnyadt árnyat.
Amióta Ligny elutazott, nem jelent meg neki. Azért azonban még történtek benne és körülötte különös dolgok. Az utcán egy uszkárkutya követte, mely hol hirtelen előbukkant, hol meg eltünt. Egy reggel, mikor még ágyban feküdt, anyja azt mondta: „Megyek a szabónőhöz”, és kiment. Két vagy három másodperccel utóbb Félicie ugy látta, hogy ujra belép a szobába, mintha valamit ottfelejtett volna, anélkül, hogy felnézne, szótlanul és nesz nélkül jön előre, mignem az ágyhoz érve egyszerre eltünik.
De voltak nyugtalanitóbb képzelődései is. Egy vasárnap délutáni előadáson a fiatal Zachariást játszotta Athalia-ban. Minthogy igen formás lábai voltak, szerette ezt a trikós szerepet, de meg kedvére is volt, hogy megmutathatja: tud verseket mondani. Észrevette azonban, hogy a földszinten egy pap is ül reverendában. Nem ezuttal történt először, hogy papi személy jelen volt ennek az Irásból meritett tragédiának nappali előadásán. Féliciere mindazonáltal kellemetlen benyomást tett és amikor kilépett a szinpadra, világosan látta, hogy Louise Dallé Jozabett turbánjával a fején a sugólyuk előtt lövésre emel egy revolvert. Volt annyi józan itélőképessége és lélekjelenléte, hogy képtelenségnek mondta magában a viziót, mely mindjárt el is tünt, de az első verssorokat mégis alig hallható hangon tudta csak elmondani.
Gyomrában égető csipéseket érzett, el-elakadt a lélegzete és néha, minden ok nélkül, kimondhatatlan szorongás fogta el, szive őrülten vert és ugy érezte, mintha rögtön meg kellene halnia.
Trublet doktor figyelmes okossággal kezelte. Félicie gyakran találkozott vele a szinházban vagy pedig elment hozzá a Seine-utcai ódon házba. Nem ült be a várószobába; az inas mindjárt a kis ebédlőbe vezette, hol arabs fayence-edények csillogtak a homályban és mindig mindenki más előtt került sorra. Szokrátesznek egy napon sikerült megértetnie vele, hogy a képek miként formálódnak az agyban és hogy azok nem mindig azonosak a külső tárgyakkal vagy legalább nem mindig felelkeznek velök pontosan.
- A hallucinációk, - folytatta tovább, - legtöbbször nem mások, mint hamis észrevevések. Az ember látja, ami van, de rosszul látja és egy tollból torzonborz fejet, piros szegfüből valami szörnyszájat, ingből halottasruhába burkolt kisértetet csinál. Jelentőségtelen tévedések.
Félicie e magyarázatokból elegendő erőt meritett, hogy megvetéssel illesse és szerteüzze kutyák, marhák, élő és ismerős személyek feltünő látományait. A halott viszontlátásától azonban félt. A misztikus rettegés, mely agya homályos redőiben fészkelte be magát, erősebb volt, mint a tudós okfejtése. Hiába ismételgették neki, hogy a halottak sohasem jönnek vissza; tudta jól ennek az ellenkezőjét.
Szokrátesz ezuttal is a lelkére kötötte, hogy szórakozzon, járjon emberek közé és mint két legálnokabb ellenségétől, óvakodjék a homálytól és a magánytól.
És még hozzátette:
- Főként pedig kerüljön mindent és mindenkit, ami vagy aki valamiféleképp összeköttetésben van látományainak tárgyával.
Nem vette észre, hogy ez lehetetlenség. És Félicie se vette észre.
- Tehát meg fog gyógyitani, drága Szokráteszem? - szólt Félicie, feléje forditva könyörgéssel telt két szép szürke szemét.
- Magamagától fog meggyógyulni, kedves. Meg fog gyógyulni, mert iparkodó, okos és bátor teremtés. Félénk, de egyszersmind bátor is. Fél a veszedelemtől, de megvan az élethez való bátorsága. Meg fog gyógyulni, mert nem szereti a betegséget és a gyötrődést. Meg fog gyógyulni, mert meg akar gyógyulni.
- Azt hiszi, az ember meggyógyul, ha meg akar gyógyulni?
- Ha belsőleg is mélyen akarja, ha a sejtjeink akarják, ha öntudatlan énünk akarja, ha azzal a süket, áradó és teljes akarattal akarjuk, amelylyel az izmos fa akarja, hogy ujra kizöldeljen, mikor jön a tavasz.
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Ezen az éjszakán Félicie nem tudván elaludni, ide-oda forgolódott az ágyában és ledobta a takarót.
Érezte, hogy az álom még messze van, majd csak a táncoló porszemekkel telt első sugarakkal jön meg, melyeket a nap a függöny hasadékain át beszór. Az éjjeli mécses, melynek kis izzó szive átvilágitott porcellántestén, misztikus és meghitt társaságul szolgált neki. Félicie felvetette szempilláit és egy tekintetnyit felivott e fehér és tejes világosságból, mely megnyugtatta. Aztán ujra lehunyva szemét, visszaesett az álmatlanság zajgásos unalmába. Néha-néha szerepéből felmerült benne egy-egy mondat, amelynek nem tulajdonitott semmi fontosságot és amely nem akart tágitani tőle. „Napjaink olyanok, amilyenekké mi tesszük azokat”. És elméje agyonfáradt négy-öt gondolat szüntelen forgatásában.
- Holnap ruhát kell próbálnom Royaumontnénál. Tegnap Fagettetel bementem Jeanne Perrinhez, ki éppen öltözködött és ugy mutogatta szőrös combjait, mintha büszke lenne reájuk. Nem csunya teremtés, sőt a feje határozottan szép, de a kifejezésében van valami, ami nem tetszik. Hogy lehet, hogy Colbertné harminckét frankot követel rajtam? Tizennégy és három, az tizenhét és kilenc, az huszonhat. Csak huszonhat frankkal tartozom neki. „Napjaink olyanok, amilyenekké mi tesszük azokat.” De melegem van!
Rugalmas csipőjének egy lendületével megfordult és meztelen karjait kinyujtva beleölelt a levegőbe, mintha valami légies és hüsitő testet akart volna magához szoritani.
- Ugy látszik, mintha már száz esztendeje nem láttam volna Róbertet. Nem szép tőle, hogy magamra hagyott. Elepedek utána.
És összegubózkodva az ágyban, aprólékosan sorra vette magában, hogy volt, mikor egymáshoz simultak. Szólitgatta Róbertet:
- Cicám! Kis kutyuskám!
A gondolatok ujra elkezdték fejében fárasztó körbe-keringésüket.
- „Napjaink olyanok, amilyenekké mi tesszük azokat. Napjaink olyanok, amilyenekké mi tesszük azokat. Napjaink...” Tizennégy és három, az tizenhét, és kilenc, az huszonhat. Rögtön észrevettem, hogy Jeanne Perrin szándékosan mutogatja férfias, a szőrtől egész barna lábszárait. Vajjon igaz-e, amit mondanak, hogy Jeanne Perrin fizet a nőknek? Holnap négy órakor ruhát kell próbálnom. Borzasztó, hogy Royaumontné csipőben mindig elhibázza. De melegem van! Szokrátesz jó orvos, de néha szereti megrőkönyiteni az embert.
Egyszerre Chevalier jutott az eszébe és ugy érezte, mintha valami árnyéka ott csuszna a fal mentén. Ugy tetszett, hogy a mécses világossága is megapadt tőle. Nem lehetett árnyéknak mondani és félelmes volt. Félicieben hirtelen felvillant, hogy a halott arcképei okozzák ezt. Szobájában nem tartott meg tőle egy fényképet se, de a lakásban még volt néhány, melyet nem semmisitett meg. Gondolatban végigvizsgálta a szobákat és megállapitotta, hogy még három képnek kell lenni: egy egész fiatalkori, felhős háttérrel, egy másik, melyen nevető és otthonias arckifejezéssel lovaglómód ül egy széken és egy harmadik, mely Don Cezar de Bazan szerepében ábrázolja. Hogy minél előbb megsemmisitse e képeket, Félicie kiugrott az ágyból, gyertyát gyujtott és papucsosan, ingben beosont a szalonba, egyenesen a paliszander-fából való asztalhoz, melyen egy fönix-pálma állott, felhajtotta a teritőt és kihuzta a fiókot. Játékpénzkorongok voltak benne, néhány fa-ciráda, mely levált a butorokról, két-három üvegfüggő, mely a csillárról szakadt le és pár fénykép, melyek között csak egy volt Chevalieré, a fiatalkori, a felhős háttérrel.
Hogy a másik kettőt is megtalálja, Félicie egy kis Boulle-stilusu szekrénykéhez lépett, mely a két ablak közti teret diszitette és amelyen kinai formájú porcellán lámpa állott. A fiókban lekopott festésű üveggolyók, lámpaellenzők, aranyozott bronzzal foglalt kristályserlegek szunnyadtak, továbbá festett porcellán gyufatartó, melyen egy alvó gyermek volt látható, mellette dob és egy kutya, azután szakadt könyvek, foszlányokban heverő hangjegyfüzetek, két törött legyező, egy fuvola és egy csomó kis formájú fénykép. Köztük Félicie reátalált a második Chevalier-képre, a Don Cezar de Bazan-ra. A harmadik nem volt ott. Félicie hasztalan törte a fejét, vajjon hová dughatták? Hiába turkálta át a dobozokat, a serlegeket, a fedeles vázákat, a kottatartót. És miközben lángolón kereste, a fénykép egyre növekedett, mind pontosabbá vált képzeletében, életnagyságú lett, csufondáros kifejezést öltött és bosszantotta a gunyolódásával. Félicie feje csak ugy tüzelt, lábai jéghidegek voltak és érezte, mint nyomul be a gyomrába a félelem. Már azon volt, hogy letesz minden reményről és visszamegy az ágyba, hogy a vánkosba furja a fejét, mikor eszébe jutott, hogy anyja a tükrös szekrényében is tart fényképeket. Ujra bátorságra kapott. Csendesen belépett az alvó Nanteuilné szobájába, nesztelen léptekkel odament a szekrényhez, lassan kinyitotta és egy székre hágva vizsgálat alá vette a legfelső szakaszt, mely rakva volt öreg skatulyákkal. Ráakadt egy albumra, mely a második császárság idejéből származott és amelyet husz év óta ki nem nyitott senki. Levélcsomókat bolygatott meg, birósági iráskötegeket és zálogházi cédulákat. A gyertyavilág és a keresgélés zizegő nesze felébresztette Nanteuilnét, aki felriadva kérdezte:
- Ki az?
De nyomban, ahogy a széken ágaskodva, hosszú ingben látta Féliciet, felismerte:
- Te vagy, Félicie? Csak nincs valami bajod?...
- Keresek valamit.
- Az én szekrényemben?
- Igen, mama.
- Eredj vissza az ágyadba! Meghütöd magadat... Mondd meg legalább, mit keresel? A csokoládé a középső rekeszen van, a cukorszóró mellett.
Félicie azonban már ráakadt egy köteg fényképre, melyet sebesen kezdett végigmustrálni. Türelmetlen ujjai között egymásután fordultak el Doulcené, csupa csipkében, Fagette, ragyogó arccal és fényben uszó hajjal, Tony Meyer egymáshoz tulközel álló szemeivel és lecsüggő orrával, Pradel, terebélyes szakállával, Trublet, kopasz és tompaorrú fejével, Bondois ur, aggódó tekintetével és a vastag bajusz felett egyenesen kiálló orrával. Noha e pillanatban nem igen volt kedve Bondois urral foglalkozni, Félicie futólagosan mégis ellenséges tekintetet vetett a képre és véletlenül a gyertyával lecseppentette az orrát.
Nanteuilné, ki most már teljesen ébren volt, csodálkozva nézte:
- Félicie, mit kotorászol a szekrényemben? - mondta.
Félicie, ki végre megtalálta a keresett fényképet, vad örömkiáltással válaszolt és leugorva a székről elrohant a halottal és - tévedésből - Bondois urral is.
A szalonban leguggolt a kandalló elé, papirral tüzet gyujtott, melybe beledobta Chevalier három fényképét. Nézte, hogy lángolnak és mikor a három összekunkorodott és megfeketedett kép végre formát és anyagot vesztetten hamuvá lett, nagyot lélegzett. Meg volt győződve, hogy most elvette a féltékeny halottól a megjelenhetés kellékét és megszabadult a kisértetjárástól.
Ahogy ujra a kezébe vette a gyertyát, pillantása reáesett Bondois urra, kinek orra eltünt a kerek gyertyafolt alatt. Nem tudván, hogy mit kezdjen vele, nevetve bedobta a még lángoló kandallóba.
Visszament szobájába és odaállva a tükör elé szorosra fogta az ingét, hogy előtüntesse idomait. Egy gondolat, mely néha megvillant a fejében, ezuttal a szokottnál hosszabb ideig ragadt meg benne. Azt mondta magában:
- Miért, hogy ilyen az ember, fejjel, karokkal, lábszárakkal, kezekkel, lábakkal, mellkassal, hassal? Miért ilyen és nem másforma? Furcsa!
És e pillanatban az emberi alak szeszélyszerünek, bizarrnak, különösnek tünt fel előtte. Csodálkozása azonban hamarosan eltünt. És ahogy nézte magát, tetszett magának. Élénk és mély gyönyörködéssel volt maga iránt. Felfedte a két keblét, óvatosan a tenyerébe fogta, gyengéd tekintettel nézte a tükörben, mintha nem is belőle való, hanem csak amugy lenne az övé, mint két eleven lény, két galamb.
Reájuk mosolygott és visszafeküdt az ágyba. Reggel már jó későre járt, mikor felébredt és egy pillanatig meglepetést érzett, hogy egyedül feküdt az ágyban. Néha álmában megkettőződött és saját testét érezve azt álmodta, hogy egy nő cirógatja.

XIX.
A rács főpróbája két órára volt kitüzve. Trublet doktor már egy órakor elfoglalta megszokott helyét Félicie öltözőjében.
Félicie, mialatt átengedte magát Michonné kezének, szemrehányást tett a doktornak, hogy nem beszél. Holott a valóság az volt, hogy szórakozottságában és csak a szerepre gondolva, melyet játszani fog, nem figyelt a szavakra, melyeket hallott. Meghagyta, hogy senkit se bocsássanak be az öltözőbe. Mindazonáltal szivesen fogadta Constantin Marcot, akivel rokonszenvben érezte magát.
Constantin Marc erősen meg volt hatva. Hogy izgatottságát palástolja, a vivaraisi erdőről beszélt. Vadászesetekbe és paraszttörténetekbe kezdett, melyeknek nem jutott a befejezéséhez.
- Lámpalázam van, - szólt Félicie. - És ön, Marc úr, ön nem érzi, mintha a gyomra keveredne?
Constantin Marc tagadta, hogy izgatott, Félicie azonban nem tágitott:
- Vallja be, hogy szeretné, ha már vége volna.
- Nos hát, ha mindenáron ragaszkodik hozzá, talán csakugyan jobb szeretném, ha már meg lett volna.
Mire Szokrátesz doktor nyugodt arckifejezésével és a legtermészetesebb hangon ezt a kérdést intézte hozzá:
- Nem gondolja, hogy aminek meg kell történnie, már meg is történt és pedig időtlen idők óta?
És be sem várva a választ, folytatta:
- Attól, hogy a világ jelenségei egymás után jutnak tudomásunkra, még nem való azt következtetnünk, hogy csakugyan egymásutániak és még kevésbé van okunk azt hinni, hogy tényleg abban a pillanatban történnek, amelyben érzéklésünk alá kerülnek.
- Világos, - felelte Constantin Marc, ki oda se figyelt.
- A világegyetem, - folytatta a doktor, - nekünk folyton befejezetlennek tünik fel és nekünk az az illuziónk, hogy folytonosan közeledik a befejezéshez. Minthogy a jelenségeket egymásután érzékeljük, azt hisszük, hogy azok valóban egymásután következnek. Azt képzeljük, hogy azok, melyeket már nem látunk, elmultak és azok, amelyeket még nem látunk, majd csak a jövőben következnek el. Azonban gondolhatunk lényeket, kik ugy alkotvák, hogy egyidőben pillantják meg azt, ami nekünk már elmult és azt, ami majd ezután lesz. Gondolhatunk olyan lényeket is, kik a jelenségeket megforditott sorrendben veszik észre és azokat a jövőtől a mult felé irányulóan látják legördülni. Állatok, melyek másként lennének a térrel, mint mi és például, sebesebben tudnának szaladni, mint amekkora a fény terjedésének a sebessége, vajmi más fogalmat alkotnának a jelenségek egymásutánjáról, mint amilyen a miénk.
- Reménylem, Dauville, ma nem fog velem szamárkodni a szinpadon! - fakadt ki Félicie, miközben Michonné a harisnyáit huzta a szoknyája alatt.
Constantin Marc biztositotta, hogy Dauville jól fogja viselni magát, legyen nyugodt.
Szokrátesz doktor pedig magyarázott tovább:
- Mi magunk is, ha felhőtlen éjszakán a Szűz főcsillagát nézzük, mely egy nyárfa csucsán reszket, egyszerre látjuk azt, ami volt és azt, ami van. És hasonlóképp mondhatjuk, hogy látjuk ami van és ami lesz. Mert, ha a csillag, ahogy szemünkbe tünik, a fához viszonyitva a multat, a fa viszont a csillaghoz való viszonylatában a jövőt jelenti. Emellett pedig az égi test, mely a távolból kis tüzarcát mutatja, nem ugy, mint amilyen a jelenben, hanem, amilyen ifjukorunkban vagy éppen talán még születésünk előtt volt és a nyárfa, melynek fiatal levelei remegnek a hüs esti levegőben, bennünk az idő ugyanegy pillanatában találkoznak össze és számunkra mindketten egyszerre vannak jelen. Valamely dologról azt mondják, hogy van, ha egész pontosan vesszük tudomásul. Azt mondják, hogy volt, ha csak határozatlan kép van bennünk róla. Ha valami történt, legyen bár már millió év előtt, a lehetséges legerősebb benyomást kelti bennünk: jelenvalónak fogjuk tekinteni. A sorrend, melyben a dolgok a világegyetem mélységeiben görgenek, ismeretlen előttünk. Mi csak észrevevéseink sorrendjét ismerjük. Azt hinni, hogy a jövő, mert nem ismerjük, nincs is, - olyan, mint befejezetlennek vélni a könyvet, mert még nem olvastuk végig.
A doktor egy pillanatra szünetet tartott és Félicie a csendben dobogni hallotta a szivét. Felkiáltott:
- Folytassa, drága Szokráteszkám, kérem folytassa. Ha tudná, milyen jól esik, hogy beszél!... Azt hiszi, oda se hallgatok. Pedig már csak az is, hogy beszél, elszórakoztat; érezteti velem, hogy más is van a világon, nemcsak az én jelenésem; nem engedi, hogy beleássam magamat a rémületbe... Beszéljen, amit akar, csak beszéljen...
A bölcs Szokrátesz, ki bizonyára számitott a csillapitó hatásra, melyet szavai Féliciere tesznek, folytatta az előadást:
- A világegyetem ugyanoly szükségszerüen szerkesztődik meg, mint a háromszög, melynek egy oldala és két szöge adva van. Az elkövetkezendő dolgok mind meghatározzák. Ennélfogva be is vannak végezve. Olyanok, mint ha meglennének. És meg is vannak. Annyira megvannak, hogy részben már ismertek is előttünk. És ha ez a rész elenyészően kicsi is rengeteg voltukhoz képest: nagyon számottevően aránylik ahhoz a részhez képest, melyet a bekövetkezett dolgok felől tudunk. El lehet mondani, hogy nekünk a jövő nem sokkal homályosabb, mint a mult. Tudják, hogy nemzedékek következnek majd nemzedékekre munkában, örömben, szenvedésben. Sőt messzebbre irányitom tekintetemet, mint az emberi nem élettartama. Látom, ahogy a csillagzatok lassan megváltoztatják az égen az alakjukat, melyek változhatatlanoknak látszottak; a göncölszekér elhullatja ősi küllőit, Orion pajzsa széttörik, Sirius kialszik. Tudjuk, hogy a nap holnap fel fog kelni és felkel még sokáig sürű felhőkben vagy könnyű párában minden reggel.
Adolphe Meunier lábujjhegyen halkan belépett az öltözőbe.
A doktor kezet fogott vele:
- Jó napot, Meunier ur. Látjuk a jövő hónapi teleholdat. Nem oly határozottan, mint a ma estit, mert nem tudjuk milyen, szürke vagy vörhenyes égbolton fogja majd feléje forditani vén vasfazékfenék arcát háztetőm felett, a hegyes süvegű vagy romantikus csuklyájú kürtők között a szerelmes macskák tekintetének. De ha eléggé tudósok lennénk, hogy előre tudjuk e holdfeljöttének legapróbb körülményeit is, melyek mind szükségszerüek, e jövő hónapi holdas estről ugyanoly pontos fogalmunk volna, mint a mairól: mind a kettő egyformán jelenvaló lenne számunkra.
- A tények valóságában való hitünk tisztára a felőlük való ismereten alapul. Ismerünk bizonyos bekövetkezendő tényeket. Következésképpen ezeket valóságoknak kell tartanunk. És ha valóságosak, meg is valósultak. Igy tehát, kedves Constantin Marc uram, hihető, hogy az ön darabjának már ezer éve megvolt az előadása vagy esetleg egy félóra előtt volt meg, ami teljesen egyre megy. Hihető, hogy mi mindnyájan már rég meghaltunk. Gondolja ezt és nyugodt lesz.
Constantin Marc, aki csak nagyon fogyatékosan követte az okoskodást és nem találta se alkalomszerünek, se tapintatosnak, kissé ingerülten azt felelte, hogy mindez benne van Bossuetben.
- Bossuetben! - kiáltott fél sértődötten a doktor. - Nem hiszem, hogy Bossuetben egy csipetnyit is talál ezekből a dolgokból. Bossuetnek sejtelme se volt filozófiáról.
Félicie a doktor felé fordult. Nagy, fehér, legömbölyitett tetejű főkötő volt rajta, melyet széles kék szalag erősitett a fejére és amelynek lépcsőzetes fodrai beárnyékolták homlokát és arcát. Hirtelen szőkére változtatta magát. Fürtökbe bodoritott vöröses hajtincsek göndörödtek a vállára. Keblein keresztbecsapott kendő, melynek széles ibolyaszin őv szoritotta le a két csücskét. Rózsaszincsikos, testhez álló és derékban kissé magasitott szoknyája nagyon megnyultnak tüntette fel. Olyan volt, mint valami álomalak.
- Delage is szeret ostoba vicceket csinálni, - szólt. - Tudják, mit csinált Marie Clairerel? Együtt játszottak a Tudós nők-ben és a szinpadon egy tojást nyomott a kezébe. Az egész felvonás alatt nem tudott megszabadulni tőle.
Az ügyelő jelzésére elindult le a szinpadra, Constantin Marc a nyomában. A nézőtérről behallották a zsibongást, a szörnyeteg morgását és ugy tünt fel nekik, mintha az apokaliptikus fenevad tüzes torkába mennének.

A rács kedvező fogadtatásra talált. A szezón végén, a hosszantartó siker reménye nélkül kerülvén szinre, mindenki kegyelmes volt hozzá. Az első felvonás közepe táján kezdték érezni, hogy van benne stilus, költészet és itt-ott némi homályosság. Ettől fogva megbecsüléssel nézték, tetszést mutattak és megértőknek akartak látszani. Elnézték, hogy a darab cseppet se drámai. Irodalmi volt és ezuttal megengedték az irodalmat.
Constantin Marc még nem ismert senkit Párisban. Vivaraisbúl felinvitált három-négy földbirtokost, kik fehér nyakkendőjükben ott vöröslöttek a nézőtéren, tágra nyitva forgatták szemeiket és nem mertek tapsolni. Minthogy a szerzőnek nem voltak barátai, senki se gondolt reá, hogy rontsa a sikerét. Sőt, a folyosón tehetséges embernek mondták, hogy másokat kissebitsenek vele. Mindazonáltal nagyon izgatott volt, öltözőből öltözőbe bolygott vagy pedig az igazgató páholyának hátterében csüggedt le egy székre. A kritikusok agyonsujtották.
- Legyen nyugodt, - mondta neki Romilly. - Darabjáról a szerint fognak jót vagy rosszat irni, hogy Pradelről mit gondolnak. És róla e pillanatban több rosszat gondolnak, mint jót.
Adolphe Meunier halvány mosolylyal közölte vele, hogy a nézőtér hangulata kedvező és hogy a kritikusok igen gondosnak találják a darab nyelvét. Viszonzásul néhány udvarias szót várt Randolphe és Clarimonde-ról. Constantin Marcnak azonban eszébe se jutott az elmondásuk.
Romilly tagadóan rázta a fejét:
- El kell készülve lenni a lerántásokra, Meunier ur tudja. Vele szemben a sajtó vérlázitóan igazságtalan volt.
- Oh! - sóhajtott Meunier, - rólunk soha se fognak annyi rosszat mondani, mint amennyit Shakespeareről és Moliéreről mondtak.
Félicienek nagy sikere volt és ez nemcsak a zajos kihivásokban nyilvánult meg, hanem még inkább a kényes izlésű műértők csendesebb és mélyebb tetszésében. Oly tulajdonságai tüntek ki, aminőket eddig még nem tapasztaltak nála: a dikció tisztasága, a mozdulatok nemessége, szüzies és büszke kellem.
Az utolsó felvonásközben a miniszter gratulált neki a szinpadon. Ez a nézőtér kedvező itéletére vallott, mert a miniszterek véleményei sohasem egyéniek. Az Egyetem nagymestere mögött hivatalos emberek, urinépek és szinműirók hizelgő tömege tolongott. A szivattyucsövekként Félicie felé nyujtott karok mind egyszerre tanuskodtak csodálatukról. És Doulcené, kit majd agyonnyomtak, a férfiak ruhagombjain mindenfelé hagyott foszlányokat rengeteg pamutcsipkéiből.
Az utolsó felvonás diadala volt Félicienek. A jutalom, melyet a közönségtől kapott, több volt, mint amennyit a zokogás és a hangos tetszésnyilvánitás jelent. Elnyerte minden szemtől azt a nedves és mégis nem könnyes tekintetet, minden kebelből azt a mély és majdnem néma mormolást, melyet egyedül csak a szépség fakaszt.
Érezte, hogy egy pillanat alatt óriásit nőtt és mikor a függöny lement, maga elé mormolta:
- Most megvan!
Orchideás kosarakkal, rózsacsokrokkal és orgonanyalábokkal tele öltözőjében már vetköződött, mikor táviratot kézbesitettek neki. Felbontotta. A táirat Hágából jött és igy hangzott:
Szivből gratulálok a biztos sikerhez
                                       Róbert.
Ebben a pillanatban lépett be Trublet doktor az öltözőbe.
Félicie a fáradtságtól és örömtől izzó két karjával a nyakába vetette magát, nedves melléhez szoritotta és mámoros szájával tele csókot nyomott az elmélkedő Szilénusz-arcra.
Szokrátesz, aki bölcs volt, ugy fogadta e csókot, mint a sors ajándékát, tudván jól, hogy az nem neki szólt, hanem a dicsőséget és a szerelmet köszöntötte.
Maga Félicie is észrevette, hogy mámorában talán valami tulságos forró lehelet tüzelt az ajkairól, mert karjait a levegőben tartva felkiáltott:
- De mikor oly boldog vagyok!

XX.
Husvétra jelentős esemény növelte az örömét. Szerződtették a Comédie-Française-hez. Anélkül, hogy szólt volna róla, már egy idő óta járt ez után. Anyja segitette a szorgalmazásban. Amióta szerették, Nanteuilné szeretetreméltó volt. Most már jó füzőt viselt és olyan szoknyákban járt, melyeket bátran mutogathatott. Sokat járt a minisztériumban és ugy hirlett, igen jó képpel engedett egy osztályfőnök kivánságának. Pradel legalább ezt állitotta.
Egész jókedvüen jelentette ki:
- Nanteuil mamára nem lehet ráismerni! Igen kivánatos lett és részemről jobb szeretem, mint kis alamuszi leányát. Különb jellem.
Mint a többiek, Félicie is eddig lenézte, megvetette, lefitymálta a Comédie-Françaiset. Ő is azt mondta: „Semmi kedvem odaszerződni.” És amikor szerződtették, repesett az örömtől és a büszkeségtől. Elragadtatását még tetőzte, hogy először A nők iskolájá-ban kellett fellépnie. Már tanulta is Ágnes szerepét egy öreg és jelentéktelen tanárral: Maxime urral, kit becsült, mert tudta az összes hagyományokat. Esténkint Cecile-t játszotta A rács-ban és tele volt a munka lázával, mikor levelet kapott, melyben Robert de Ligny értesitette, hogy visszaérkezik Párisba.
Hágai tartózkodása alatt volt alkalma néhány próbára, mely bebizonyitotta neki, mennyire erős benne a Félicie iránt való szerelem. Olyan női voltak, kiket kellemeseknek tartottak. De se a brüsszeli nagy és rózsás Boumdernootné, se a vyveri divatárus van Cruysen nővérek, se Susette Berger, az akkoriban észak-európai köruton levő Folies-Marigny tagja nem tudták megadni neki a gyönyörben a teljesség érzetét. Mellettök is Félicie járt az eszében és reájött, hogy az összes nők között csak ő az, akit kiván. Boumdernootné, a van Cruysen nővérek és Susette Berger nélkül sohasem tudta volna meg Félicie teljes értékét reá nézve. Ha betűszerint vesszük, lehet mondani, hogy megcsalta Féliciet. Szeliden igy szokták nevezni a dolgot. Vannak más kifejezések is reá, melyek használata kevésbé egyezik a jó modorral. Ha azonban jobban szemügyre vesszük az esetet, kitünik, hogy nem csalta meg Féliciet. Mert hiszen őt kereste, kereste másutt, semmint a saját körében és megtanulta, hogy csak abban találhatja meg. Haszontalan bölcsességének birtokában szinte düh és rémület fogta el és aggasztotta, hogy vágyainak sokaságát immár ily kevés állományra és ily egyetlen és kicsinyke helyre kell határolnia. És annál inkább szerette Féliciet, mert némi dühvel és gyülölettel szerette.
Mindjárt megérkezésének napján találkát adott neki egy legénylakásba, melyet egy gazdag külügyminisztériumbeli kollégája kölcsönzött oda neki. A lakás az Avenue de l’Alma egy barátságos külsejű házának a földszintjén volt, két kis szoba, melynek kárpitjain barna tányérú, arany sugárú napok egyenletes, nyugodt és árnyéktalan sorai deritették a falakat. A modern stilusú, haloványzöld szinű és virágos ágakkal diszitett butorok rajza a liliomfélék puha görbületeit utánozta és a vizi tenyészet lágyságára emlékeztetett. A tükör kissé előrebillent hajlékony formájú és fent zárt virágkelyhekben végződő, hagymás növényeket utánzó keretében és e foglalatban az üveglap a viz üditő hüvösségével hatott. Az ágy lábánál egy jegesmedve bőre terpeszkedett.
- Te! te!... Te vagy!...
Félicie csak ennyit tudott mondani.
Belenézett Róbert szemébe, látta csillogó és vágytól sulyos tekintetét és ahogy nézte, sürű felhő ereszkedett alá a saját szemére. Vérének lángoló tüze, csipőjének hevülése, keblének forró lélegzete, homlokának gőzölgő izzása mind a szájába gyült és szerelmesének ajakára hosszú csókot nyomott, mely telitve volt mind e lángokkal és üde, mint a harmatos virág.
Huszfélét is kérdeztek egyszerre egymástól és kérdéseik össze-vissza keresztezték egymást.
- Unatkoztál, hogy távol voltál tőlem, Róbert?
- Tehát leszerződtél a Comédiehez?
- Szép város Hága?
- Igen, kis csendes város. Piros, szürke, sárga házak, lépcsőzetes tüzfalak, zöld redőnyök, az ablakokban gerániumok.
- És mivel töltötted az időt?
- Semmivel... Sétálgattam.
- Reménylem, nem jártál nők után?
- Ugyan! Milyen szép vagy szivem! Most már meggyógyultál?
- Igen, meggyógyultam.
És hirtelen könyörgőre változott hangon folytatta:
- Szeretlek, Róbert. Ne hagyj el. Ha elhagynál, ki van zárva, hogy valaki másé legyek. És akkor mi lesz belőlem? Tudod, hogy nem tudok ellenni szerelem nélkül.
Róbert nyersen, kemény hangon azt felelte, hogy nagyon is szereti, mindig csak ő van az eszében.
- Belebutulok!
Féliciet e nyers beszéd gyönyörrel töltötte el és jobban megnyugtatta, mint ahogy az eskük és fogadkozások lágy szelidsége tehette volna. Mosolygott és nagylelküen vetköződni kezdett.
- Mikor lépsz fel először?
- Még ebben a hónapban.
Kinyitotta kis tarsolyát és rizsporos pamacsával együtt kihuzta belőle a próbacédulát, melyet odanyujtott Róbertnek. Be nem telt e papirlap csodálatával, mert a Comédie neve volt az élén és rajta alapitásának távoli, fenséges évszáma.
- Látod? Ágnest játszom A nők iskolájá-ban.
- Szép szerep.
- Azt meghiszem!
És vetköződés közben verssorok tódultak az ajkára és mormolta:
Én megsebeztem? Kérdé meglepetve.
„Meg” - mondá - „megsebezted és nagyon!”
„Az ifjú az, kit tegnap erre láttál!”
Jaj, Istenem, kiálték, hogy esett?
Véletlenül rá ejték valamit?
Amint látod, nem soványodtam le
„Nem” - válaszolt - „szemed sebezte meg.
És pillantási szerzék nagy baját.”
Inkább hiztam, de nem sokat
Jaj, Istenem, mondám, a’ hogy lehet?
Mi van szememben, ami árt s sebez?
Róbert élvezettel hallgatta a sorokat. Ha nem is volt járatosabb a régi irodalomban és nem is ragaszkodott jobban a francia hagyományokhoz, mint fiatal kartársai, több volt az izlése, mint nekik és élénkebb az érdeklődése. És mint minden francia, ő is szerette Moliéret, értette, a husáig érezte.
- Elragadó, - mondta. - De jöjj már.
Félicie nyugodt és megenyhitő kellemmel engedte lehullani az ingét. De mert még jobban kivántatni akarta magát és egyszersmind a darab iránt való hódolatából is belekezdett Ágnes elbeszélésébe:
Künn ültem a tornácon, kötögettem;
Egyszer csak, itt a fák közt, egy csinos
Ifjut pillantok meg. Hogy észrevett...
Róbert hivta, magához vonta. Félicie kisiklott a karjai közül, visszament a tükörhöz és folytatta az elmondást és a játékot:
Nagy tisztelettel rögtön üdvözölt...
Behajlitotta a térdét, először csak kicsit, azután jobban, majd pedig jobb lábát hátrakanyaritva a bal mögé, mélyen bókolt:
Én, hogy ne mondja, hogy paraszt vagyok,
Hát visszaadtam szépen a köszöntést...
Róbert ujra hivta, most már sürgetőbben. Azonban Félicie másodszor is bókolt, mókás szabatossággal tartva be a tempót. És tovább mondta a szerepet, ujból és ujból bókolva mindazokon a helyeken, ahol a szöveg vagy a hagyomány követelte.
Ő erre mindjárt másodszor köszönt,
S azt is siettem visszaadni én.
Harmadszor ő megint üdvözle, s én
Szintugy köszöntém harmadikszor is...
Nagy komolyan, lelkiismeretes és igyekvő gondossággal produkálta az összes mókázásokat. Mozdulatai, melyek között némelyek érthetetlennek tüntek fel, mert szoknya kellett volna a megértésükhöz, majdnem mind kevesek voltak és kivétel nélkül érdekesek, amennyiben mutatták, hogy e fiatal testben rugalmas izmok dolgoznak a puha burkolat alatt és oly összejátszást és harmóniát tüntettek fel, aminőt nem mindennap lehet látni.
Meztelenségét a mozdulatok illedelmessége és a kifejezés gyermekiességébe öltöztetve Félicie a véletlen és a szeszély kedvezéséből olyasvalamit mutatott be, hogy szinte ékszeres remeklése volt a művészetnek, allegóriája az ártatlanságnak Allegrain vagy Glodion szellemében. És a lelkes kis alakból elragadó tisztasággal visszhangzott a nagyszerű komikai verselés. Róbert, akaratlanul is lebüvölve, hagyta, hogy egész végig mondja. Ami leginkább mulattatta, az volt, hogy a világ leginkább nyilvánosságra szánt dolga: egy szinpadi jelenet mintegy magán és titkos változatban játszódott le előtte. És ahogy nézte e merőben meztelen leány szertartásos mozdulatait, része volt abban a filozófikus gyönyörüségben is, hogy számot adhatott magának róla, mivel eszközlik a legjobb társaságokban is az ünnepélyes méltóságot.
Jött, ment s ahányszor térült s fordula,
Mindannyiszor szépen köszönt nekem
Én meg szünetlen szemmel tartva őt,
Mindannyiszor köszöntöttem viszont.
Miközben szavalt és játszott, Félicie a tükörben maga előtt látta üdén kivirult kebleit, mozgékony derekát, kissé vékony, kerek és erezett karjait, finom vonalú lábait, szép sima térdét és látva, ahogy mindez szolgálatában áll a szinjátszás szép művészetének, mind jobban nekihevült, fellelkesült; arcát, mintha ki lett volna festve, könnyű pir boritotta el.
Ugy, hogy ha végre ránk nem jön az éj,
Tán most is ott egymást köszöntenők, -
Mert nem akartam, hogy azt mondja rólam,
Hogy nála míveletlenebb vagyok...
Róbert az ágyból, melyben felkönyökölve feküdt, reákiáltott:
- Most már gyere!
Mire Félicie kihevülten és kipirulva felelt vissza:
- És én talán nem szeretlek?...
Egy ugrással odavetette magát barátja mellé. Elengedte magát és hajlékonyan hátrahajtotta a fejét és hagyta csókoltatni árnyatvető pilláitól elfedezett és félig nyilt száját, mely nedves fényben csillogott.
Egyszerre feltérdelt. Mozdulatlan tekintete kimondhatatlan rémülettel volt tele. Torkából rekedt sikoltás tört elő, melyet szelid és elnyult búgás, követett, mintha orgonából jött volna. Fejét félreforditva az ágy lábánál kiteritett fehér medvebőrre mutatott.
- Ott! Ott van!... Összekuporodva, átlyukasztott fejjel... Nevetve néz reám és a szája szélén folyik a vér...
Tágranyilt szemének csak a fehérje látszott. Teste ivalakuan felmerevedett és amikor visszanyerte hajlékonyságát, mintegy élettelenül zuhant a lepedőre.
Róbert hideg vizzel dörzsölte a halántékát és eszméletre téritette. Félicie gyermeki nyöszörgéssel panaszkodott, hogy minden izében össze van törve. Tenyerében égő fájdalmat érzett, odanézett és látta, hogy a hüvelykujj tövén vérzik a keze.
Megjegyezte:
- A körmöm belevájt a kezembe. Nézd csak, egész véres a körmöm.
Gyengéden megköszönte Róbertnek, hogy segitségére volt és szeliden bocsánatot kért tőle, hogy annyi kellemetlenséget okoz neki.
- Nem ezért jöttél, ugy-e?
Próbált mosolyogni és körülnézett.
- Szép szoba...
Tekintete reátévedt a próbacédulára, mely az éjjeli szekrényen hevert és felsóhajtott:
- Mit ér nagy művésznőnek lennem, ha nem vagyok boldog?
Tudtán kivül szóról-szóra ismételte, amit Chevalier mondott, mikor elutasitotta.
Azután felemelte még mindig kábult fejét a vánkosról, melybe belefurta, szomorú tekintetét Róbert felé forditotta és lemondóan szólt:
- Nagyon szerettük egymást, te meg én. Vége. Többé nem lehetünk egymásé, soha többé... Ő nem engedi!

(Vége.)


