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A görög táncosnő

Bármit mondanak is az emberek, én nem hiszem, hogy Mathilde
Samodeski szívrohamban halt volna meg. Jobban tudom én azt! A
házat sem keresem fel, ahonnan ma vágyott nyugalmának helyére
kísérik; semmi kedvem látni a férfit, aki éppolyan jól tudja, akár
csak én, miért halt meg Mathilde; semmi kedvem kezet szorítani
vele és hallgatni.

Másfelé veszem az utamat; nem éppen rövid út, de szép és
csendes ez az őszi nap, s nekem jót tesz, ha egyedül lehetek. Ha
marosan ott fogok állni a kert rácskerítése előtt, amely mögött az
elmúlt tavasszal utoljára láttam Mathildét. Az ablaktáblák mind
be lesznek csukva, a kavicsos úton rőtes levelek, s előbb-utóbb

alighanem elérek egy olyan helyhez, ahonnan látom a fák közt át
derengni a fehér márványt, amelyből a görög táncosnőt faragták.

Annak az estének az emléke mostanában gyakran kísért. Szinte
a sors kezét látom abban, hogy akkor az utolsó pillanatban úgy
döntöttem, mégis elfogadom Wartenheimerék meghívását, hiszen
az utóbbi években már a legcsekélyebb örömömet sem leltem a
társasági életben. Talán a várostól nem messzi dombok felől fúvó
langyos szél csábítására döntöttem így, amely kicsalogatott a vá
rosból. Ezenfelül kerti ünnepségre szólt a meghívás (Wartenhei
merék új villájuk házszentelőjének is szánták az ünnepséget), ami
fesztelenséggel kecsegtetett. Az is különös, hogy az odaúton szin
te egyáltalán nem foglalkoztatott a gondolat, hogy ott találkozha
tom majd Mathilde asszonnyal. Pedig hát tudtam, hogy
Wartenheimer úr megvásárolta villája kertjébe Samodeski Görög
Táncosnőjét, mint ahogy tudtam azt is, hogy Wartenheimer
asszony, akárcsak az összes többi hölgy, szerelmes volt a szob
rászba, Mindettől függetlenül is gondolhattam volna azonban
Mathildére, hiszen amikor még fiatal leány volt, igazán szép órá
kat töltöttünk el együtt. Azt a hét év előtti nyarat például, a Gen
fi-tó mellett, éppen egy évvel az eljegyzése előtt, amelyet nem fo
gok egykönnyen elfelejteni. Alighanem még azt is elhitettem
magammal akkoriban, hogy ősz főm ellenére lennének tán holmi
esélyeim Mathildénél, hiszen amikor egy évre rá hozzáment
Samodeskihez, valamelyes csalódást éreztem, s teljességgel meg
voltam győződve róla - sőt, egyenesen reméltem is -, hogy
nem lesz boldog a férjével. Csak később, azon az estélyen, ame
lyet Gregor Samodeski röviddel a nászútjukról való hazatérésük
után, a guBhausstraBe-i műtermében adott (s amelyen a meghí
vottaknak, nevetséges módon, japánnak vagy kínainak öltözve
kellett megjelenniük), láttam újra Mathildét. Fesztelen nyájasság
gal üdvözölt; egész lényéből derű és nyugalom áradt. Késóbb
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azonban, miközben másokkal csevegett, elkaptam egy-egy külö
nös pillantását, s hamarosan teljes világossággal sikerült megfejte
nem, mint mond ez a tekintet. Ezt mondta: 'Kedves Barátom, ön
biztosra veszi, hogy a férjem a pénzemért vett el; Ön azt hiszi,
hogya férjem nem szeret; azt hiszi, nem vagyok boldog - de té
ved. De mennyire, hogy téved! Nem látja, milyen jókedvű va
gyok, nem látja, hogy ragyog a szemem?'

Később is találkoztam néhányszor Mathildével, ám mind
annyiszor csak futólag. Egyszer keresztezték egymást a vonata
ink; egy pályaudvari étteremben együtt ebédeltem vele és a fér
jével, aki mindenféle, számomra nem túl szórakoztató vicceket
mesélt. Egy alkalommal a színházban is beszélgettem vele; az
anyjával volt ott, aki tulajdonképpen még ma is szebb nála ... az
ördög tudja, merre járt akkor Samodeski úr. Múlt télen pedig a
Práterban láttam Mathildét, egy derült, ám hideg napon. A
lombtalan gesztenyék alatt, a havon lépdelt kisleányával. A ko
csi lépésben követte őket. Én az úttest túloldalán voltam, s még
csak át sem mentem hozzájuk. Minden bizonnyal egészen más
dolgok foglalkoztattak akkor; meg hát végtére is Mathilde sem
érdekelt már olyan nagyon. És meglehet, hogy nem is törődnék
ma már vele, s nem sarkallna semmiféle gondolatokra hirtelen
halála sem, ha nincs az az utolsó találkozás Wartenheimeréknél.
Figyelemreméltó, már-már kínos elevenséggel emlékszem erre az
estére; valahogy úgy, mint a Genfi-tónál töltött némelyik napra.
Igencsak szürkült már, amikor a Wartenheimer-házba értem. A
vendégek a fasorokban sétáltak; én üdvözöltem a házigazdát,
meg néhány ismerőst. Valahonnét muzsika csendült; egy lugas
ban, valahol szalonzenekar játszott. Hamarosan a tavacskához
értem, amelyet félkörben magas fák szegélyeztek; közepén, úgy,
hogy sötét talapzatán lebegni látszott a víz fölött, ott ragyogott a
Görög Táncosnő; a ház felől némiképp hatásvadász módon vilá
gította meg néhány elektromos fáklya. Emlékszem, milyen feltű

nést keltett egy éve a .Secessíon" házban rendezett kiállításon, s
mi tagadás, rám is volt bizonyos hatással, noha Samodeski kivé
telesen ellenszenves számomra, s az a nem szűnő, különös érzé
sem van vele kapcsolatban, hogy igazában nem ő az, aki ama
szép dolgokat létrehozza, hanem valami, ami benne lakozik, de
nem azonos vele; valami felfoghatatlan, izzó, valami démoni, ha
tetszik, ami menthetetlenül ki fog hunyni, mihelyt nem lesz már
fiatal és rajongva tisztelt. Azt gondolom, némelyik művész egy
szerűen ilyen, s ez a tudat már régóta bizonyos elégtétellel tölt el.

Nem messze a tótól Mathildéval találkoztam. Karját egy
diákegyleti-tag-kinézetű fiatalember karjába öltve sétált; kísérője a
család rokonaként mutatkozott be. Immár hármasban róttuk, igen
szórakoztató csevegésbe merülvén, a kert útjait, s láttuk, hogy hol
itt, holott lobbannak fel újabb és újabb fények a kertben. Azután
a ház asszonya jött szembe velünk Samodeski oldalán. Mind a
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négyen megálltunk egy kevés időre, s meglepetésemre azon kap
tam magam, hogy lelkes szavakkal dicsérem a szobrásznak a Gö
rög Táncosnőt. Voltaképpen teljesen ártatlan voltam a dologban; a
levegóben volt valami békés és derűs hangulat, amint az az ilyen
tavaszi estéken olykor lenni szokott - egymás számára közöm
bös emberek ilyenkor nyájasan köszöntik egymást, akiket meg
már korábbról összefűz valamiféle rokonszenv, azok mindenféle
kitárulkozásokra érzik magukat ösztönözve. Például amikor ké
sóbb egy padon ülve cigarettáztam, csatlakozott hozzám egy úr,
akit csupán futólag ismertem, és magasztalni kezdte az olyan em
bereket, akik oly nemes célokra fordítják gazdagságukat, mint
vendéglátónk. Tökéletesen egyetértettem vele, noha von Warten
heimer urat amúgy közönséges, együgyű sznobnak tartom. Ezután,
megint csak minden ok nélkül, megosztottam beszélgetőtársammal

nézeteimet a modem szobrászatról, amelyhez nem értek valami so
kat, s amely nézetek egyébként aligha érdekelték volna a mellém
szegődött urat, ám ama tavaszi este különös varázsának hatása
alatt lelkesen helyeselt. Később találkoztam házigazdánk unoka
húgaival, akik fölöttébb romantikusnak találták az estély t, különö
sen a levelek között átvillódzó fényeket, valamint azt, hogy a tá
volból zeneszó hallatszik. Valójában ugyan közvetlenül a zenekar
mellett álltunk, mégsem találtam a megjegyzést ostobaságnak;
ennyire az általános hangulat hatása alatt álltam magam is.

A vacsorát kis asztaloknál fogyasztottuk el, amelyek részben
(már amennyi elfért itt belőlük) a nagy teraszon, részben a szom
szédos szalonban álltak. A három nagy üvegajtó tárva-nyitva állt.
Én egy szabadban álló asztalnál ültem az egyik unokahúggal;
másik oldalamon Mathilde telepedett le az úrral, aki úgy festett,
mint egy diákegyleti tag, amúgy pedig banktisztviselő és tartalé
kos tiszt volt. Szemben velünk, de már a teremben ült Samodeski,
a ház asszonya és egy másik, számomra ismeretlen szép hölgy
társaságában. Játékos-merész csókot dobott hitvesének, Mathilde
pedig biccentett és mosolygott. Különösebb szándék nélkül meg
lehetősen alaposan szemügyre vettem Samodeskit. Valóban szép
férfi volt, acélkék szemével és hosszú, hegyes, fekete szakállával,
amelyet időnként igazgatva megsimított bal kezének két ujjával.
Másfelől úgy éreztem, soha életemben nem láttam még embert,
aki körül ennyire izzott volna a levegő aszavaktól, pillantásoktól
és gesztusoktól, mint őkörülötte ezen az estén. Kezdetben úgy
tűnt, mintha csupán elviselné mindezt. Késöbb azonban, látva,
miként súg ezt vagy azt a hölgyek fülébe, visszataszító győztes

pillantásainak s legfőképp szomszédnői izgatott dévajságának lát
tán konstatálhattam, hogy a szemre ártatlan csevegést valamely
titkos belső tűz hevíti át. Mathilde természetesen mindezt éppen
úgy észrevette, mint én, ám látszólag változatlan fesztelenséggel
csevegett hol a másik szomszédjával, hol velem. Azután lassan
ként már kizárólag velem beszélgetett; életem különböző külső
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körülményei felől érdeklődött s előző évi athéni utazásomról szá
moltatott be. Ezután a kislányáról beszélt, aki, csodák csodája,
már most Schumann-dalokat énekelt hallás után, szüleiről, akik
nemrég Hietzingben vásároltak maguknak házat öreg napjaikra,
azután bizonyos régi kegytárgyakról, amelyeket ő maga vásárolt
tavaly Salzburgban, s még ezer más dologról. Ám e beszélgetés
felszíne alatt valami meróben más zajlott köztünk: elkeseredett
harc - Mathilde mindent megtett, hogy nyugalmával meggyőz

zön boldogsága hiánytalan és megzavarhatatlan voltáról, én pedig
eltökélten ellenálltam annak, hogy higgyek neki. Önkéntelenül is
az japán-kínai jelmezes este jutott eszembe ismét Samodeski mű
termében, amikor Mathilde ugyanilyen elszántan igyekezett bi
zonygatni ugyanezt. Ezúttal éreznie kellett, hogy kételyeim maka
csabbak annál, hogysem egykönnyen eloszlathatók lennének, s
hogy valami különleges fogásra van szüksége, ha le akarja győz

ni őket. Így támadt az a sajátos ötlete, hogy ő maga hívta föl a
figyelmemet a két szép hölgynek a férjével szembeni bizalmas és
rajongó viselkedésére, majd pedig férjének általában a nőknél

aratott sikereiró1 beszélt, mégpedig olyan könnyedén, mint aki
ezeknek - akár egy jó barátnő - ugyanolyan felhőt1enül s a leg
csekélyebb bizalmatlanság nélkül tud örülni, mint a férfi szépsé
gének és zsenijének. Ám minél odaadóbban igyekezett derűsnek

és nyugodtnak látszani, annál mélyebb árnyak felhőzték időnként

a homlokát. Később, amikor felemelte a poharát, hogy Samo
deskire köszöntse, remegett a keze. Igyekezett leplezni e reme
gést, ám ezáltal hosszú másodpercekre olyan merevség lett úrrá
nemcsak a kezén, de egész karján, sőt egész alakján, hogy
már-már megijesztett. Ám összeszedte magát, gyors oldalpillan
tást vetett rám, s nyilvánvalóan észlelte, hogy már csak igen ke
vés híja van, hogy végleg elveszítse a játszmát, s ekkor, akárha
egy utolsó, kétségbeesett kísérletre szánta volna el magát, ezt
mondta: "Fogadni mernék, hogy azt hiszi, féltékeny vagyok." S
még mielőtt bármit is válaszolhattam volna, gyorsan így folytatta:
"Óh, sokan képzelik ezt. Kezdetben maga Gregor is ezt hitte."
Szándékosan hangosan beszélt, hogy odaát, a másik asztalnál is
hallani lehessen minden szavát. "Nos, igen", mondta egy pillan
tást vetve afelé a bizonyos asztal felé, "ha valakinek ilyen férje
van: jóképű és híres... míg ő maga nem áll éppen egy szépség hí
rében... Nem, szükségtelen udvariaskodnia... tudom, hogya kislá
nyom születése óta csinosabb lettem valamivel." Alighanem igaza
volt, csakhogy férje számára - efelől semmi kétségem nem volt
- vonásainak nemessége soha nem jelentett valami sokat, ami
pedig az alakját illeti, leányos karcsúságának tovatűntével nagy
valószínűséggel minden vonzerejét elveszítette a férfi számára.
Ennek ellenére természetesen túlzóan bizonykodó szavakkal he
lyeseltem, aminek láthatólag örült, s felbátorodva folytatta: "Csak
hogya legcsekélyebb tehetségem sincs a féltékenységhez. Ez szá-
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momra sem volt mindig világos; csak fokozatosan jöttem rá;
alkalmasint a legnagyobb lépést Párizsban tettem, néhány éve...
Tudja, hogy ott voltunk, ugye?"

Igen, emlékeztem rá.
"Gregor La Hire hercegnő és Chocquet miniszter mellszobrát

készítette ott, meg még ezt-azt. Olyan remek hangulatban éltünk
ott, mint akik fiatalok. .. úgy értem; hiszen fiatal nak fiatalok va
gyunk még most is... úgy értem, mint egy szerelmespár, még ha
időnként körül is néztünk a nagyvilágban... Jártunk néhányszor
az osztrák követnél, meglátogattuk La Hire-éket és másokat. De
egészében véve meglehetősen hidegen hagyott a társasági élet.
Ráadásul még kint is laktunk a Montmartre-on, egy meglehető

sen ütött-kopott házban, amelyben egyébként Gregor műterme

is volt. Biztosíthatom, hogya fiatal művészek kőzött, akikkel
összejártunk, sokaknak sejtelmük sem volt, hogy házasok va
gyunk. Mindenütt ott voltam Gregorral. Éjszakánként gyakran
ültem én is a Café Athénes-ben, Léandre-ral, Carabinnel, meg
még sokakkal. Időnként mindenféle asszonyok is voltak a társa
ságban, akikkel Bécsben aligha érintkeznék szívesen... bár,
végülis - -" Gyors pillantást vetett a férjével egy asztalnál ülő

Wartenheimer asszonyra, majd sietősen folytatta: "És némelyi
kük roppant csinos volt. Ott volt néhányszor Henri Chabran
utolsó metresze is, aki a férfi halála óta csakis feketében járt,
minden héten új szeretője volt, akiknek az alatt az idő alatt 
ezt követelte tőlük - szintén gyászban kellett járniuk... Különös
figurákat ismer meg ilyen helyeken az ember. Gondolhatja, hogy
a nők ott ugyanúgy körülrajongták a férjemet, mint bárhol má
sutt; egyenesen nevetnivaló volt. De mivel mindig ott voltam
vele - vagy legalábbis többnyire, így nem mertek igazán ráme
nősek lenni, annál is kevésbé, mivel engem a szeretőjének hit
tek. .. Ha tudták volna, hogy csak a felesége vagyok! Egyszer az
tán egy különös és merész ötletem támadt, amit biztosan sose
nézett volna ki belőlem, Barátom - és, őszintén megvallva,
máig is csodálkozom magam is a saját merészségemen." Maga
elé nézett, s halkabban folytatta: "Egyébként lehetséges, hogy a
dolog összefüggött valamivel - érti, mire gondolok. Akkor pár
hete tudtam, hogy gyerekem lesz. Ez hihetetlen boldogsággal
töltött el. Eleinte nemcsak derűsebb, hanem érdekes módon
sokkal vállalkozókedvűbb is voltam, mint korábban bármikor...
Szóval, képzelje el, Barátom, egyik este férfiruhát öltöttem, s
úgy indultam kalandvadászatra Gregor oldalán. Előzőleg termé
szetesen szavát vettem, hogy semmiben nem fogja korlátozni
magát; teljességgel úgy fog viselkedni a társaságomban, mint
ahogy egyébként viselkedne ... hát igen, másként az egésznek
nem lett volna semmi értelme. Különben pompásan néztem ki
- nem ismert volna meg, Barátom ... senki nem ismert volna
rám. Gregor egyik barátja, egy bizonyos Léonce Albert, egy pú-
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pos fiatal festő jött értünk ezen az estén. Csodálatos volt ... má
jus ... egészen meleg ... s hogy én milyen gátlástalan voltam, azt
el se tudja képzelni! Képzelje csak, egyszerűen levetettem a fel
öltőmet - egy roppant elegáns sárga felöltő volt - és a karom
ra vetettem ... pont úgy, ahogyan a fiatalemberek szokták ...
Igaz, hogy elég sötét volt már ... Egy kis étteremben vacsoráz
tunk a külső Boulevard-on, majd a "Roulotte"-ba mentünk, ahol
akkoriban Legay és Montoya énekelt ..., Tu t'en iras les pieds de
vant'... Ön mostanság itt hallotta, a Wiedener Theaterben 
nemde?" Mathilde ekkor gyors pillantást vetett a férjére a másik
asztalnál, aki viszont nem figyelt rá. Olyan volt, mintha huza
mosabb időre vett volna búcsút a férfitól. Majd pedig belevágott
a történetbe; átéléssel beszélt, egyre hevesebben, mint aki előre

felé, a történetbe befelé menekül. "A Roulotte-ban", folytatta,
"volt egy nagyon elegáns hölgy, aki a közvetlen közelünkben
ült, nos, ez a hölgy kokettálni kezdett Gregorral, de hogy'! ...
biztosíthatom, Barátom, hogyannál szemérmetlenebbet még
csak elképzelni se tud. Föl nem foghatom, a férje hogyhogy nem
fojtotta meg ott, helyben. Én biztosan meg tettem volna. Szerin
tem egy hercegnő volt ... Igen, hiába nevet, egészen biztos, hogy
nagyvilági hölgy volt, a viselkedése dacára... ezt észreveszi az
ember Én igazában azt akartam, hogy Gregor menjen bele a
játékba de mennyire, hogy azt akartam! - Szerettem volna
látni, hogyan is csinálják ezt az emberek... Szerettem volna, ha
odacsúsztat a nőnek egy levélkét - vagy valami mást tesz 
olyasmit, amit ilyen esetekben nyilván megtett, mielőtt a felesé
ge lettem... Igen, azt akartam, annak ellenére, hogy az ilyesmi
nem lett volna számára veszélytelen. Igen, a kíváncsiságnak
minden jel szerint ilyen félelmetes fenevadja lakozik bennünk,
asszonyokban... De Gregornak, hála Istennek, nem volt kedve a
dologhoz. Sőt, meglehetősen hamar továbbálltunk; ismét beleme
rültünk a csodás májuséjszakába, továbbra is, és végig Léonce
társaságában. Ő egyébként teljesen belém szeretett ezen az éjsza
kán, és szokásával ellentétben valósággal gálánsan viselkedett.
Amúgy roppant félszeg ember volt - a külseje miatt. Még
mondtam is neki: 'Szóval sárga felöltője kell legyen az illetőnek,

ahhoz, hogy maga udvaroljon valakinek.' Olyan jókedvűen sé
táltunk tovább, akár három diák. És most jön a legérdekesebb:
tudniillik a Moulin Ronge-ba mentünk; ez hozzátartozott a
programhoz. Muszáj is volt, hogy történjék végre valami. Eddig
semmiféle kalandunk nem volt... csak épp annyi, hogy az utcán
nekem - képzelje, barátom: kifejezetten, személy szerint nekem
- tett ajánlatot egy nőszemély. De hát nem ezt akartam ugye
bár... Egy órakor ott voltunk a Moulin Rouge-ban. Hogy ott
hogy zajlik az élet, bizonyára maga is tudja; én tulajdonképpen
borzasztóbbnak képzeltem... Először ott sem történt az égvilágon
semmi, és nagyon úgy nézett ki, hogy az egész csíny hiába volt.
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Elégé bosszantott is a dolog. 'Gyerek vagy', mondta Gregor.
'Mégis hogy képzelted? Megérkezünk, és mindenki alábunkhoz
omlik? -' Így mondta, többes számban, 'a lábunkhoz', nehogy
megbántsa Léonce-ot, miközben nyilvánvaló volt, hogy szóba
sem jöhet, hogy bárki is Léonce lába elé omoljon. Hanem ami
kor már mindnyájan a legkomolyabban fontolgattuk, hogy haza
megyünk, váratlan fordulatot vett a dolog. Tudniillik föltűnt ne
kem... igen, ahogy mondom, nekem... egy nő, aki néhányszor,
egészen véletlenül, elhaladt már mellettünk. Nagyon komoly
volt, és meglehetősen elütött a jelenlévő hölgyek legtöbbjétől.

Öltözékén nem volt semmi feltűnő; tetőtől-talpig fehérben volt.
Megfigyeltem, hogy két három urat, akik megszólították, semmi
féle válaszra nem méltatott; egyszerűen keresztülnézett rajtuk.
Végig csak a táncolókat nézte, rezzenéstelen nyugalommal, ér
deklődve, mondhatni, tárgyilagosan... Léonce - én kértem rá 
megkérdezte néhány ismerősét, hogy ismerik-e a csinos terem
tést, és egyikük emlékezett rá, hogy múlt télen a Quartier
Latinben látta egy csütörtöki bálon. Léonce tőlünk valamelyes
távolságra megszólította, s a nő válaszolt neki. Azután közelebb
jöttek, s végül mindnyájan egy kis asztal mellé telepedtünk, és
pezsgőt ittunk. Gregor a legkevésbé sem törődött új ismerősünk
kel; akárha ott se lett volna. Csak velem beszélt, kizárólag csak
velem. Ez láthatólag ingerelte a hozzánk csatlakozott hölgyet.
Egyre derűsebb, oldottabb és beszédesebb lett, míg végül, ahogy
az már lenni szokott, lassanként az egész élettörténetét elmesél
te. Hogy mi mindent nem él meg, azaz tán inkább kell megélnie
egy ilyen szegény teremtésnek! Az ember sokszor olvas effélé
ről, de milyen különös érzés ezt mint valóságot hallani valakitől,

aki ott ül az embertől karnyújtásnyira! Még emlékszem egy s
másra abból, amit elmondott. Tizenöt éves volt, amikor egy alak
elcsábította, majd faképnél hagyta. Ezután modell volt, egy ideig
pedig egy kis színház statisztája. - Hogy miket mesélt nekünk
a direktorról!. .. Hallgatni se bírtam volna tovább, ha nem szállt
volna már egy kissé a fejembe a pezsgő.... Azután egy medikus
ba szeretett bele, aki a bonctanon dolgozott, ő pedig néha érte
ment a boncterembe ... pontosabban ott maradt vele ... nem, kész
lehetetlenség elismételni, amit elmesélt nekünk! - Természete
sen a medikus is odébbállt. És ezt már nem akarta túlélni; ép
penséggel ezt! Öngyilkos lett, mármint megpróbálta megölni
magát. Most ő maga is mulatott rajta ... és milyen kifejezéseket
használt! Ma is hallom a hangját ... De, érdekes módon, az egész
nem hangzott olyan közönségesnek a szájából, mint amilyen tu
lajdonképpen volt. Kigombolta egy kicsit a ruháját, és egy kis
vöröses heget mutatott a bal melle fölött. S ahogyan mindnyájan
figyelmesen néztük ott ezt a kis sebhelyet, egyszer csak azt
mondta... nem, nem jól mondom; egyszer csak rákiáltott a fér
jemre: 'Csókot rá!' Ahogy már mondtam, Gregor tudomást sem
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igen vett róla. Alig figyelt oda, míg új ismerősünk a történeteit
mesélte; tekintetével a termet pásztázta, cigarettázott, s most,
hogy a nő rárivallt, alig-alig mosolyodott el. Hanem én bökdös
tem és beléje csíptem, mitagadás, tényleg be voltam csípve... min
denesetre soha életemben nem voltam olyan különös hangulat
ban, mint akkor. Végül is, ha akarta, ha nem, meg kellett...
mármint hogy úgy kellett tennie, mintha megérintené ajkával a
heget. Azután egyre vidámabb és féktelenebb lett minden. Éle
temben nem nevettem annyit, mint ezen az estén - s még csak
azt sem tudom, min. És soha még csak el sem tudtam volna kép
zelni, hogy egy nő - ráadásul egy ilyen nő - egyetlen óra lefor
gása alatt olyan őrülten beleszerethessen egy férfiba, ahogyan ez
a teremtés Gregorba. Madeleine volt a neve."

Nem tudom, Mathilde asszony vajon szándékkal ejtette-e ki
hangosabban a nevet - nekem mindenesetre úgy tűnt, hogy a
férje meghallotta, ugyanis átpillantott hozzánk; érdekes módon
épp a feleségét kerülte a tekintetével, a kettőnk pillantása azon
ban összetalálkozott, s jó ideig fogva is tartotta egymást; nem
éppen rokonszenvet sugárzón. Majd egyszercsak rámosolygott a
feleségére, aki válaszul odabiccentett neki; Samodeski tovább cse
vegett asztaltársnőivel.Mathilde pedig ismét odafordult hozzám.

"Persze nem emlékszem már mindenre, amit Madeleine ké
sőbb mondott", folytatta, "hisz minden olyan kusza volt. Ám ha
őszinte akarok lenni, meg kell vallanom, hogy volt egy pillanat,
amikor kifejezetten rosszul éreztem magam: amikor Madeleine a
kezébe fogta a férjem kezét és megcsókolta. De egykettőre el
múlt. Akkor ugyanis, tudja, a gyermekünkre gondoltam. És
éreztem, milyen széttéphetetlenül vagyunk összekötve Gregorral,
s hogy ehhez képest minden egyéb: semmi, árnyék, jelentéktelen
vagy épp komédia, akárcsak ez a játékunk azon az estén. És ab
ban a pillanatban megint rendben volt minden. Hajnalig együtt
ültünk mindnyájan egy kávéházban a Boulevard-on. Akkor hal
lom, hogy Madeleine arra kapacitálja a férjemet, hogy kísérje
haza. Gregor kinevette. Végül azután, hogya tréfa jó, sőt bizo
nyos értelemben előnyös véget érjen - hiszen tudja, barátom,
milyen egoisták a művészek. .. már amennyiben a művészetükről

van szó... -, szóval Gregor megmondta újdonsült barátnőnknek.
hogy szobrász, s azt javasolta, hogy jöjjön el a műtermébe; szí
vesen készítene róla egy szobrot. 'Kössenek föl, ha te szobrász
vagy!' felelte Madeleine. 'De mindegy; jövök.'"

Mathilde elhallgatott. De soha még nem láttam női szempárt,
amely ennyi szenvedést sugárzott volna - vagy inkább: igyekezett
volna elleplezni. Majd, miután összeszedte az erejét, hogy kiruk
koljon mintegy a végső tromffal, amelyet nekem tartogatott, foly
tatta: "Gregor mindenáron azt akarta, hogy legyek ott másnap a
műteremben. Még azt is fölajánlotta, hogy rejtőzzem el a füg
göny mögött, ha jön a hölgyvendége. Nos, vannak nők, nem is
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kevesen, ebben biztos vagyok, akik éltek volna a lehetőséggel.

Én azonban úgy gondolom: vagy hisz az ember a másiknak
vagy nem. Nincs igazam?" S elkerekedett szemmel, kérdőn né
zett rám. Szótlanul bólintottam csupán, ő pedig folytatta: "Ter
mészetesen Madeleine eljött másnap, azután pedig még igen
gyakran... Ahogyan többen előtte is, és utána is... S elhiheti, hogy
Madeleine egyike volt a legszebbeknek. Hiszen maga is látható
csodálattal adózott neki, amikor ott állt előtte, kint, a tónál."

"A görög táncosnő?"

"Igen, Madeleine állt hozzá modellt. Most képzelje el, ha ak
kor vagy a többi ilyen esetben hagyom, hogy úrrá legyen rajtam
a gyanakvás! Nem tettem volna pokollá a létet Gregornak is,
meg a magam számára is?! Boldog vagyok, hogy nincs tehetsé
gem a féltékenységhez."

Valaki, a nyitott középső ajtóban megállva tósztba, minden bi
zonnyal igen szellemes tósztba kezdett a házigazdákra, a hallga
tóság legalábbis szívből nevetett. Ám én Mathildét figyeltem, aki
ugyanoly kevéssé hallgatott oda a szónokra, mint jómagam. Lát
tam, ahogyan átpillant a férjéhez, olyan pillantást vetve rá,
amely nemcsak végtelen szerelmet fejezett ki, de megingatha
tatlan bizalmat is színlelt - mintha valóban az lenne a legfóbb
kötelessége, hogy soha, még véletlenül se zavarja semmilyen mó
don a férfit az élet élvezetében. Az pedig érezte is ezt a pillantást
- mosolyogva, magabiztosan, holott természetesen pontosan
ugyanolyan jól tudta, mint én, hogy a felesége szenved, és egész
életében szenvedett, mint egy kutya.

Ezért nem hiszek én a szívrohamról szóló mesében. Túlságo
san is jól megismertem ezen az estén Mathildét, és semmi kétsé
gem nincs: ahogyan eljátszotta férjének a boldog feleséget, az
első pillanattól az utolsóig, miközben az szemérmetlenül hazudott
neki és az őrületbe kergette, ugyanúgy játszotta el neki végül a
saját természetes halálát, noha valójában eldobta az életét, ame
lyet nem bírt már tovább elviselni. S a férfi ezt az utolsó áldoza
tot is elfogadta tőle, olyan természetességgel, akárha megilletné.

Itt állok a kert rácsa előtt... Az ablaktáblák bezárva. Fehéren,
mintegyelvarázsoltan áll az alkonyodó kertben a villa, amott
pedig elődereng a szobor márványa a vöröses ágak közül...

Meglehet különben, hogy igazságtalan vagyok Samodeskivel
szemben. Nem lehet, hogy annyira ostoba, hogy tényleg nem
sejt semmit? De milyen szomorú elgondolni, hogy Mathilde szá
mára halálában a legfóbb gyönyör az a tudat, hogy ez az utolsó,
földöntúli csalása sikerült!

Vagy tévednék netán? És mégis természetes halál volt? ..
Nem; nem hagyom megfosztani magamat annak jogától, hogy
gyűlöljem azt a férfit, akit Mathilde olyan végtelenül szeretett.
Most alighanem jó ideig úgyis ez lesz az egyetlen örömöm...

Tatár Sándor fordítása
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