
SOTÉR ISTVÁN:

BOVARY

Mindig emlékezetes marad számomra a szürke, OSZI dél
után, midőn megállottam az Ulm utcán, az aranyozott hegyű

vasrács előtt, s kissé bizalmatlanul vettem szemügyre az
épületet, mely egy esztendeig leend lakásom. Ma már ne
hezebben tudom felidézni a homlokzat képét, s inkább csak
egyes Iolyosókra, szobákra, lépcsökre emlékszem, valamint
a díszudvarra, melynek kerek medencéjében tavas'Izai arany
halak uszkáltak. Az ajtókon sárgarézveret díszlett, s az osz
lopos előcsarnok, melyből a zongoraszoba s a társalgó nyi
lott, ósdiari előkelő volt. Miközben az inasra vártam, hogy
poggyászomat felvigye szobámba, belestem a társalgóba:
óvatosan lopództam beljebb a küszöbről s szemügyre vettem
a két képet a falon, szemközt az utcával Taine arcképe füg
gött, a két ablak között a sokszínű pasztell pedig kicsiny,
francia temetőt ábrázolt, melynek szűk kőfala dagadó triko-
lórokat foglalt keretbe: a zászlók elborították a sírokat, köz
tük Péguy hantját. De már jött is az inas: sötét Ialépcsón
kapaszódtunk a második emeletre s az udvari homlokzat
fala mentén költők és bölcselők mellszobrait láthattam : egy
egy alakból váratlanul Descartes vagy Racíne arcéle köszön
tött rám. Fejem felett, a háztetőn megkondult a régi, rekedt
óra s míg kísérőm előreszaladt. hogy megkeresse a kulcsot,
néhány percre megfélemlített a nagy épület magánya, az
üres szobákkal, amelyekbe napok múlva költöznek csak
diákok, a fapadlós, sötét folyosókkal, a könyvtártermek hosz
szú sorával, melyekben most elhagyottan porosodnak a pol
cokon szertehányt könyvek, a vegykonyhákkal, amelyekből

fojtogató, köhögtető szagok áradnak a felsőbb emeletekre, a
háztetővel. amelyről már olvastam egy regényben: két diák
járt északa a kémények között s társalgásuk közben a Pan
theon sápadt kupolájára, a Sacre-Coeur rózsaszínű tornyaira
emelték tekintetüket. Az inas soká maradt távol s már-már
félni kezdtem ebben a kolostori, zord csendben, s legszíve
sebben felkaptam volna bőröndömet, hogy alárohanjak a
lépcsőn. De már jött az inas és szobámba vezetett, mely a
kertre nyílott, odalenn a Filozófusok Fasorának hársai hul
latták színes lombjuk s a magasból a Val de Gráce kupolája
hallatott néha mély, ünnepélyes óraütéseket. melyekre a mi
óránk fáradtan, s valami Lajos-Fülöp-korabeli ódonsággal
válaszolt. Rovarpor szaga érzett a levegőben, rozogák és ko
moran tiszták voltak a bútorok, a poreellán mosdö mellé pe
dig leginkább egy karmelita szerzetes vézna testét tudtam
volna elképzelni. A kertben, a szebában és az égen is ugyan-
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azt a komor, de megis boldog magányt éreztem: a város
negyed magányát, az örökké zárt templomokét és kolostoro
két, melyek szinte láthatatlanul húzódtak meg a roskadozó
házak, a magas falkeritésekkel körülvett telkek között, A
.kápolnák kőpadlói alatt janzenista papok porladtak s az ab
lakom alatt hervadó kert ágai közt Pasteur dolgozószobáját
láthattam. '

Korán volt még s vacsora előtt sétára indultam a kör
nyék utcáin: betévedtem Saint Etienne du Mont templomába
is, megállottam a két márványtábla között, melyeken Pascal
és Racine nevét olvashattam : szomszédságuk megvigasztalt
kissé hontalanságomban, ácsorogtam egy ideig a tér sarkán,
a könyvtár ablakának fényeit bámulva, majd elindultam a
sötétedő utcán új, s még mindig oly idegen otthonom felé.
Az ebédlő hosszú asztalán kicsi kancsókban állott a vörös
bor és á keskeny helyiségben, melynek ablaka a szomszédos
ház tűzfalára nyílott, négyen-öten ültek csak tányéraik előtt:

Baillou, az alacsony, fekete marseillei, szaporán magyarázott
valamit, hangja éles volt, beszéde éneklő, mondatai végéről

sohasem maradhatott el a "pointe" : oly diadalmasan szúrta
fel reá ellenfelét, mint villájának hegyére a marhasült sze
leteit; Thomas szűkszavú volt és előkelő, mintha szavait és
mozdulatait a Sorbonne katedrája számára tartogatta volna,
melyen hetente négy alkalommal jelent meg, Stendhal szö
vegeket magyarázandó. Petitbon a sportot és a szépirodaImat
igyekezett egyesíteni, akárcsak mintaképe, Montherlant: leg
utóbbi gyalogtúrájáról, melynek célja Chartres volt,
mintha ez egyszer Jeanne d' Arc rajongó költőjének példáját
is utánozni akarta volna - szellemes levelekben számolt be,
az úttörő irodalmi folyóiratban. Most épp tenniszöltözék volt
rajta: ki akarta használni az ősz utolsó szép napjait; ütőjét

hanyagul a sarokba támasztotta.
Épp a gyümölcsnél tartottunk, mikor nyílt az ajtó s fel

tűnően magas, megtermett fiatalember lépett a terembe. Bő

térdnadrágot viselt s vastagtalpú, magasszárú cipőt; kemény
gallérja alá készenkötött csokornyakkendőt illesztett, mellé
nyének középső gomblyukán vastag aranyláncot húzott át.
Ezzel a Párisban annyira szokatlan öltözékkel méltán váltott
ki megrőkönyödést a jelenlévőkböl, akiknek csodálkozása
méginkább fokozódott, midőn a jövevény külön-külön oda
lépett mindegyikükhöz, bokáját összecsapta, mélyen, esetle
nül meghajolt és bemutatkozott.

- Scalpomb a nevem!
- A luxemburgi ösztöndíjas? - kérdezte 'I'homas, aki

legidősebb lévén a házigazda szerepét vállalta. - Foglaljon
helyet! Ferdínánd, hozza fel az úr vacsoráját.

- Ön nagyonis kedves velem uram! - hajolt meg szer
tartásosan a jövevény s könyökével meglökte a ruhafogast,
mely a reá akasztott kabátok terhe alatt lassan oldalt dőlt.

Scalpomb összerezzent a zajra, meglepetten hátrapillantott s
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míután megértette, hogy ő volt ügyetlen, felpattant székéről

s újból meghajolt felénk:
- Bocsánatukat kérem, uraim! Végtelenül sajnálom,

uraim!
Majd helyére állította a fogast. Thomas és Petitbon meg

őrizték komolyságukat, Baíllou pedig gyorsan elmondott egy
viccet, hogy a többieknek legyen ürügyüle a nevetésre. Scal
pomb gyanakodva tekintett körül, maga is elmosolyodott ud
variasságból, mintha az élc szellemességének akarna adözni,
később azonban gyanakodni kezdett, hogy rajta mulatnak, és
jóságos, barna szeme elhomályosult. Levese fölé hajolt, meg
ízlelte, sót kért és meg sem szólalt többé vacsora alatt. A
sajtnál megtöltötte poharát vörösborral. ránkköszöntötte és
felhajtotta, majd fejcsóválva eltolta magától a kancsót. A
vacsora végeztével elővette tárcáját, kikeresett belőle egy
szívart és rágyujtott. Nyugodtan és elfogulatlanul tekintett
körül, meg-próbált a beszélgetésre figyelni, előrehajolt, mert
nem értett jól franciául, bólogatott, mcsolygott. Petitbon
egyik szerelmi kalandjáról mesélt éppen:

- A nő már nem volt egészen fiatal: amolyan Bovaryné
féle típusnak látszott ...

Scalpomb, aki míndeddíg érdeklödéssel figyelt, most el
pirult hirtelen s mindnyájunk megrökönyödésére, ingerülten
felkiáltott :

- Hagyja abba kérem! Ne beszéljen így! Hagyja abba!
Szégyelje magát!

Almélkodva figyeltünk fel és láthattuk, hogy ő is meg':
ijedt szavaitól; szívarját az asztalteritöre ejtette: hamutartót
kért ízgatottan, szítkozódott, majd elhallgatott s lerítt arcáról
a mélységes szégyenkezés. Baillon ügyesen másra terelte a
szót, Scalpomb pedig új szivarra gyujtott, de nem élvezte
többé, fészkelődött székén, alig várta az asztalbontást s mi
kor már szobáink felé haladtunk, mindenáron Petitbon köze
lébe akart kerülni, ott somfordált a sarkában, de amaz ügyet
sem vetett rá.

Négy hétig nem láttuk ezután. Mint utóbb kiderült, kora
hajnalban felkelt, a rue Soufflot egyik kávéházában reggeli
zett, majd beült a könyvtárba s csak késő este mert haza
lopódzkodní, annyira szégyenkezett minapi viselkedése miatt í

Késő éjjel hazatértemben néha belestem földszintes szobája
ablakán s láttam, amint egymásra tornyozott könyvek között
virraszt, felborzolt hajjal, szdvarral szájában, sűrű, kékes
füstfelhőbe burkolva. Máskor viszont ama szűk, szomorú ut
cák egyikén pillantom meg, melyek a közeli szegénynegyed
házai között húzódnak ; hol a vakok menhelye, hol a javító
intézet fala mellett, köszönt mély, ezertartásos kalap lenge
téssel. Idővel vísszaszökík az asztalhoz, de nem mer többé
Petitbon közelébe ülni, és étkezés után megragadja az első

alkalmat a távozásra. Félszegségén, nehézkességén sokat gú
nyolódnak, idővel ő lesz mindnyájunk [ökedvének céltáblája.
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Békés szégyenkezéssel tűrí, megérdemelt vezeklésnek tekinti,
multkorí viselkedéseért; kétszeresen udvarias, minduntalan
felugrik, hogy elénk helyezze a sótartót és mustárt. Egyre
másra érik kellemetlenségek, csalódások: titokzatos telefon
üzenet a Port de Clichy környékére szólítja, ahol gazdag
gyáros szeretne irodalomtörténeti órákat venni tőle. Ki is
utazik hozzá, de a megadott házszám alatt csak egy foltozó
varga lakik és az egész utca annyira szegényes, hogy eleve
érthetetlennek tetszik, miért építette volna fel palotáját épp
ezen a helyen a híres nagyiparos? Baját elpanaszolja az asz
talnál s hozzáfűzi, hogy múltkor, mikor kilépett szobája aj
taján, nagy vödör víz zúdult a nyakába.

Mindezekben a tréfákban jómagam is kiveszem a részem
s így valóságos lelkifurdalásal tölt el, mikor észreveszem egy
napon, hogy egyre inkább ragaszkodik hozzám. Mellém ül az
asztalnál, megkér, hogy elkísérhessen sétáimra a vasárnap
délutánokon, midőn oly szomorúak és kihaltak az utcák, s
csak a nagy körútakon tolong a tömeg, a késő őszi esték hi
deg fényében; a Szajna felett gyöngyházszínű derengés honol
s a hosszú, sötét gyakorlótér két oldalán kigyúlnak a gáz
lámpák. A terek és utcák errefelé költők és zeneszerzők ne
vét viselik, a szobor mögötti bozótot langyos, nedves szél
borzolja, s a házak fölött a torony néha felcsillan tja lámpái
nak lebbenő leplét. A rácsos kertek előtt fényes, fekete
autók várakoznak, a templomok sötét hajójában . fogadalmi
gyertyák égnek csupán, s a város oly szép, oly csábító, hogy
pillanatra elfog az édes tévhit: miénk is lett már, a nőkkel,

kik most tükrük előtt állanak, s kendőzik magukat a találko
zókra, a szobákkal, melyeknek magányában megreccsennek a
bútorok, mintha láthatatlanul végigsétálnánk köztük, a ker
tekkel, melyeknek tavára nyirkos pára ereszkedik, s mintha
kísértetet látna, sikoltva repül a partra a hattyú. Magányos,
néma sétáimon : magányos, néma társ volt Scalpomb. Egy
este azonban mégis' megszélalt :

- Bocsásson meg uram, hogy gondolatait eltérítem,
valószínűleg méltóbb tárgyakról. Annyit szerétnék csupán
mondani, hogy végtelen bizalmat érzek ön iránt!

- Megtisztelés ez számomra ! - feleltem, mivel szer
tartásos modora rám is átragadt.

Majd meghívott, vacsorázzunk együtt, a Latin Negyed
egyik kávéházának terraszán. Teveszőrbundás fiatalemberek
ültek itt, nyakukban tarka, török selyemsállal; az asztalok
között kokszkályhák parázslottak, s az üvegablakok mögül a
Luxembourg homályba borult fasorait láttuk. a forgóajtó
dobj ában az őszi kávéház lila, ezüst fényei keveredtek; szép
lányok telepedtek szomszédunkba, a vöröslakkozású asztal
kákhoz s felénk fujták illatos cigarettáik füstjét. Feltűnt ne
kem, hogy Scalpomb erősen szemügyre vett minden sötét
hajú nőt; néha valósággal arcukba hajolt, mintha keresne
valakit; egy alkalommal ki is szaladt az utcára egy rőkabun-
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dás asszony után, de csalódottan" szomorüan tért vissza.
- Vár talán valakire? Találkozót beszélt meg valami

hölggyel? - érdeklődtem.

Scalpomb habozott a válasszal, mintha azt latolgatná,
nem rejt-e kérdésem valami frivol szándékot?

- Keresek valakit - mondta megnyugodva s némi ti
tokzatossággal. - De azt hiszem, sohasem fogom megtalálni!

Gondosan válogatta ki a fogásokat, a bort s a sajtot visz
szaküldte, vitatkozott a pincérrel; mohón, szinte habzsolva
evett, hangosan szürcsölte a levest, a mártást kabátjának ki
hajtójára csöppentette, majd a hús után élvezettel piszkálta
fogát. A feketekávénál kényelmesen elterpeszkedett s meg
lazította nadrágszíjat, arca kivörösödött, s a szdvarfüst felhői

közül egy boldog, gondtalan nyárspolgár szeme nézett rám,
kissé zavarosan, az elfogyasztott húsok éSI szeszék gőzétől.

E lompos megelégedettséget mégis nyugtalanítónak, szinte
tragikusnak éreztem, érthetetlen szánalom fogott el iránta:
átnyúltam az asztal felett s vállára tettem kezem, mintha ön
kénytelenü1 el akarnék hessegetni onnét valamit; Scalpomb
nem értette mozdulatomat, de hálásan és félszegen mo
solygott.

Korán volt még a hazatérésre, tehát elhatároztuk, hogy
színházba megy ünk. A Montmartre-on a Bovaryné színpadí
változatát játszották; megkérdeztem barátomat, van-e kedve
megnézni? Meghökkenten nézett rám, tekintetét bizalmatlan
nak, kutatónak éreztem; oly soká habozott a válasszal, hogy
már egy másik darabot akartam javasolni,

- Gondolja, hogy érdemes megnézni? - kérdezte olyan
hangon, mintha haladékot akarna nyerni a döntésre. Vona
kodva állott fel a recsegő nádszékről. majd vísszahullott, te
hetetlenül, és segélyt kérően pillantott rám: látszott rajta,
hogy fél valamitől, amire mégis leküzdehetetlenül vágyik;
végül összeszedte magát, felállott elszántan és a kijárat felé
indult:

- Menjünk taxival! - sürgetett. - Talán már nem is
kapunk jegyet!

Oly izgatottan viselkedett a színház parányi előcsarnoká

ban, hogy az emberek megfordultak utána, amint hátratett
kézzel, öles léptekkel sétált fel s alá a pénztár előtt, miköz
ben én a jegyért tolakodtam. Türelmetlenül várta az előadás

kezdetét, elsők között törtetett helyére, látcsövet bérelt, a
színlapot böngészte, míhelyst azonban elsötétült a nézőtér,

cserbenhagyta bátorsága; ámulattal láttam eltorzult arcát,
görcsösen összeszorított kezét.

- Mingyárt visszajövök! - ugrott fel székéről s átti
porva a mellettünk ülőkön, a kijárat felé rohant. Hiába vár
tam vissza, helye üresen maradt, az előadás végéig. Haza
térve bekopogtattam szebájába. Soká várakoztam a hideg
folyosón, ahová beszivárgott az időközben támadt köd, amíg
ajtót nyitott. Szobájában, a könyvektől roskadozó ír6asztalon
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megsárgult daguerotyp vonta magára figyelmemet: fiatal nőt

ábrázolt, de mielőtt szemügyre vehettem volna, ideges kézzel
fiókjába zárta. Erős pálinkával kínált: két pohárral ittam,
majd megkérdeztem, míért tűnt el az előadásról?

- Megfájdult a gyomrom! - mondotta s hangja el
árulta az ügyetlen hazudozót. Az asztalon heverő könyvek
közül szórakozottan felvettem egyet s megnéztem címét:

- Bovaryné? - kérdeztem.
- Igen - felelte s fülig elpirult, mint valami szerel-

mes, kinek levele szemeláttára kerül avatatlan kézbe.
- Rég olvastam - mondottam - de ismét kedvet kap

tam hozzá a mai színdarabtól !
Scalpomb megvetően lebiggyesztette ajkát.
- Nem szereti a regényt? - kérdeztem s lapozgatni

kezdtem a könyvben, melynek két-két levele közé fehér pa
pírlapot köttetett. Ezeken a lapokon apróbetűs, sűrű sorok
állottak, (valószínűleg filológiai jegyzetek): itt-ott rajzokat
láttam, egy temető térképét, házak alaprajzait, arcképeket.
Scalpomb nem adott érthető választ kérdésemre: dörmögött
valamit, majd meglehetősen türelmetlen mozdulattal, ki
kapta a könyvet kezembőL Látszott rajta, hogy kérdezni sze
retne valamit, de nem meri.

- És... - szélalt meg később - ... és mi a vélemé
nye a drága Emmáról?

- Ha élne, bizonyára szerelmes lennék belé! - feleltem
azzal a felelőtlenséggel és öntudatlansággal, mellyel talán
legtitkosabb gondolatainkat szoktuk elárulni. S amily meg
fontolatlan volt e megjegyzésem, ugyanoly váratlannak tűn

hetett fel számomra Scalpomb furcsa viselkedése.
- Ön is? - kiáltott fel mohón és féltékenyen. Szeme

csillogott (úgy véltem, a pálínkától) s várakozóan nézett rám,
mintha azt lesné, mondok-e még valamit? - Tehát ön is?
- tette hozzá. - Tehát ezért volt számomra kezdettől is
merős: valamikor mi már találkoztunk! Szemmel fogom tar
tani, s előbb-utóbb kiderítem kilétét. Nem látok a szívébe s
nem bíráihatom meg érzéseit, de bizonnyal tudom, hogy nem
kelhet versenyre az enyéimmell Ön csak áltatja magát! Ön
képzelődik csupán! Ön nem szerethetné úgy, mint én!

Az utóbbi szavakat már valósággal ordította, kétségbe
esetten és féltékenyen, mintha el akarna űzni valamilyen
tilos területről, hová belépni csak neki van joga. Hogy mi
volt e tilos terület, nem sejthettem, de megtudtam néhány
nap mulva.

Scalpomb ugyanis nemsokára vidékre utazott: "tudomá
nyos kutatásai" szólították, de nem árulta el, hová. Míkor
visszatért, alig ismertem rá: részegnek, álomkórosnak lát
szott, mint aki valami névtelen révület, számunkra egyaránt
elérhetetlen és érthetetlen szédület rabja. Ha együtt veltunk
az ebédlőben, a társalgóban, vagy a közeli kávéházban, hová
Petitbon időnként elvitt bennünket, szótlanul figyelte beszél-
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getésünket s - észrevettem - valahányszor nőkre került a
szó, fölényesen mosolygott, mintha már semmi újat és fon
tosat sem hallhatna róluk. Az is feltűnt nekem, hogy ezentúl
pillantásra sem méltatta a nőket, sőt, tüntetően elnézett fejük
fölött, mintha így akarná tudtunkra adni, hogy van valakije,
aki különb mindannyijuknál. Voltak közöttünk kíváncsiak,
akik firtatni próbálták titkát s úgy láttam, kíváncsiskodásuk
még hízelgett is neki. Velem sem volt közlékenyebb, mint
ővelük, csakhamar azonban olyasvalami történt, ami közlé
kenységre, - helyesebben magyarázkodásra - kényszerí
tette. Egy csendes, őszi délutánon ugyanis, midőn az olvasó
szobák ablakából kihalt kolostorudvarokra lehetett csupán
látni, s mintha buzgóságukban régi mulasztásukat akarnák
jóvátenni, a legkisebb kápolnák, a legelhagyatottabb templo
mok harangjai is megszólaltak - egy ilyen délutánon belép
tem a könyvtárba, hogy levegyem a polcról a spanyol je
zsuita retorikai kézíkönyvét, melyre munkámban egyre gyak-

. rabban volt szükségem, A könyvtár kisebb s nagyobb termek
sorozatából állott s a XVII. századi könyvek polca mellől

véletlenül épp a mult század regényíróinak falát láthattam.
Nem gyujtottam lámpát s ezért nem vett észre a kései láto
gató, aki az imént csapta be az ajtót maga mögött, hogy meg
álljon Flaubert műveí előtt. Óvatosan körülnézett, majd le
vett egy könyvet, lapozgatott benne, s idegesen kitépett né
hány levelet. A megcsonkított könyvet visszatette helyére s
másikat vett le a polcról. Odaléptem mellé, s láttam, hogy a
Bovaryné egyik bibliofil példányát tartja épp kezében. Fel
kiáltott ijedtében, mikor megpillantott: lehajoltam a földre a
kitépett lapokért: elolvastam az első sorokat, s megjelent
előttem a halastó, melynek tükrén hínár és békalencse úszik,
zörög a haraszt, zizeg - a nád... Scalpomb szégyenkezve, le
sütött szemmel állt előttem.

- Jöjjön velem, kedves barátom - mondotta, - Jöjjön
velem a kertbe, majd megmagyarázok mindent.

A kitépett leveleket zsebébe süllyesztette s én követtem
őt a kertbe, hol a Filozófusok Fasorát elborította a homály s
a kőfal mögött égett már a gázlámpa. Miközben fel s alá sé
táltunk a falra futtatott, dércsípte folyondár alatt, a kertben,
hová beszivárgott Párizs őszi szaga, az édeskés, benzinbűz

ből, rothadó virágból és zöldségből összeszűrödött illat, be
avatott a titokba, melytől azóta is rettegek, míntha nem le
hetnék büntetlenül részese e tébolynak - vagy kinyilatkoz
tatásnak.

- Vannak könyvek, - kezdte - melyeknek légköre
túlterjed a nyomtatott lapokon: ezek az igazán kísérteties
könyvek, mert alakjaik olyan életet élnek, mint a fantomok:
azt várjuk, hogy egy éjszaka bekopogtassanak hozzánk, le
üljenek asztalunkhoz, vagy ágyunkba feküdjenek. Az író
megteremtette alakjait, csaknem olyan élőkké, mint Isten a
maga teremtményeit, s e fantómok nem tudnak meghalni, ál-
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dozatokat szemelnek ki, szeretik vagy gyötrik öket - kilép
nek a regényből ! Figyeljen uram: ezt szöszerint értem!
Kilépnek a regényből! Én már találkoztam ilyen fantó
mokkal.

Szememsarkából figyeltem barátomat: mennyire meg
változott! Darabossága eltűnt, jóságos, kifejezéstelen arca
megfínomodott, valamilyen számomra érthetetlen és hozzá
férhetetlen szenvedélyben.

- Vannak könyörtelen írók is: jaj az ő teremtményeik
nek I - folytatta. - Jaj azoknak, akiket túlságosan nagy, de
szeretetben szűkölködő író hívott életre.

- Ilyen teremtmény vagyok én is! - folytatta lassan.
- Mert én Charles Bovary vagyok! - tette hozzá s fel-

kelt apadról. - Eddig csak seitettem. de néhány hete biz
tosan tudom: én vagyok Emma férje!

- Ne higgye, hogy megőrültem! Százor is próbára tet
tem magam, gondosan megvizsgáltam minden részletet: sem
mi kétség sem férhet hozzá! Nagyon fiatal voltam, mikor
először került kezembe a regény; voltak sorok, melyeknél ki
ejtettem kezemből a könyvet: egy-egy táj, szoba vagy han
gulat pontos mása volt míndannak, amit már egyszer átél
tem. Mintha a szívemen ért volna ütés! Néha csak egy mon
dat kellett ahhoz, hogy teljessé váljék bennem a látomás!
Igy például annál a jelenetnél, mikor a Lion d'Or-beli va
csora után Bovaryék először lépnek yíonville-i házukba : a
függönytelen ablakokon fehéres fény világít be, a fák csúcsát
látják, s messzebb a mezőt, a holdfényben gomolygó köddel,
mely a patak fölött kígyózik. Mindez velem történt: jól em
lékszem rá!

- Mennyit küzdöttem magamban Charles Bovary ellen!
Néha azt hittem, sikerült megsemmisítenem : ön is láthatta

.uram, mily nagyvilági volt a viselkedésem, mily gondosan
ügyeltem a társasági formákra, melyek iránt a szegény, fa
lusi orvosnak nem sok érzéke lehetett. Altalában igyekeztem
azokra a főúri származású férfiakra hasonlítani, akikért Em
ma rajongott s akik helyett be kellett érnie azzal a két ...

Elhallgatott sápadtan, mintha keserű falatot kellene le
nyelnie, majd folytatta:

- Később beláttam, hogy míndhiába! Mikor megérkez
tem ide, s a vacsoránál nevettek rajtam - noha mindent el
követtem, hogy társaságban jártasnak mutatkozzam,
eszembe jutott Bovary, amint furcsa sapkájával az osztály
ban megjelenik. S azóta úgy érzem, mintha fokozatosan
vis8'zanyelne magába a regény, mely életet adott nekem.

- S ha valaha küzdöttem is e felismerés ellen, ma bol
dog vagyok, hogy én lehetek Charles Bovary! - tette hozzá
büszkén - s hogy míért vazvok boldog, azt én tudhatom,
egyedül!

Fáradtnak éreztem hangját s félig-meddig szégyenkező

nek, mintha már megbánta volna közlékenységét:
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- De hisz ön szerelmes Bovarynéba! - akartam kiál
tani a felfedezés meglepetésében, mellyel hirtelen kivilágo
sodott előttem Scalpomb titka. Értettem már, miért menekült
a rögeszmébe, hogy ő a yionville-i orvos; a két szerető:

Léon és Rodolphe alakjával nehezen azonosíthatta volna ma
gát! Már eddig is hallottam francia irodalomrajongókról,
akik hasonló módon bolondultak a szerencsétlen asszonyért,
- elzarándokoltak házához, felkutatták a kis falu anyaköny
veit, melyek házasságának és évszámának évszámait őrzik,

félve jártak a templom körüli téren, melynek földje a hár
mas koporsót rejti, s kikérdezték a néhány szemtanút, akik
ismerték Delphine Couturier-t, az "igazi" Emma Bovaryt.

Hideg szél fujt a kertben s barátom elhallgatott, nem is
szólt már többet ezen az estén. Másnap vasárnap volt s dél
után bekopogtam ajtaján, hogyelhívjam szokásos, délutáni
sétánkra, a szobát zárva találtam, mire végigjártam az egész
épületet: benéztem az üres hálótermekbe, a tanulószobákba,
bementem a hírlapterembe, melynek falain századvégi ka
baré-plakátok bársonykesztyűs, strucctollas, fodrosszoknyás
táncosnői ropták a kánkán t, megállottam a díszudvar me
dencéje előtt, melyet már száraz falevelek borítottak s való
-ságos kényszert éreztem, hogy viszonthissam Scalpombot, el
beszélgessek vele s szerosabbra zárjam külőnös kapcsola
tunkat.

- Szegény Charles Bovary! - gondoltam magamban s
visszaemlékeztem, hogy annak idején leülönös részvétet érez
tem mindig iránta, valami mély, felebaráti irgalmat: magam
előtt láttam vastag ajkával, kidülledő szemének jóindulatú
értelmetlenségével, láttam hálósapkáját s hátát, melynek
puszta látványa gyűlöletre ingerelte feleségét; mily tragikus
volt, mily sokszorosan tragikus, éppen azért, mivel oly ke
véssé illett hozzá bármiféle tragédia. Visszaemlékeztem csen
des, állati boldogságára, mellyel otthonának békéjét, felesége
:szépségét élvezte; a halott asszony emlékét őrző Bovary
ugyanolyan fantörnot melengetett, mint Scalpomb, kit színtén
egy síron és értelmentúli szenvedély kerített hatalmába.

Végül is a könyvtárszebában bukkantam rá. Lassan, kín
lódva írt valamit, tollszárát rágta, s annyira elmerült munká
jába, hogy csak akkor vett észre, mikor megfogtam karját.

Min dolgozik? - kérdeztem.
- A doktori értekezésemen! - Ielel'e,

(Foly/aljuk.)

Sőtér István.
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