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ELŐSZÓMinden professzornak, orvosnak, ápolónőnek, ápolónak, mindazoknak, akik a kórházakban és másutt a legelesettebb lény, a beteg ember megértésén és szenvedésének enyhítésén fáradoznak.G. S.Kamaszkoromban, azoknak a fekete vászonba kötött, jó penészszagot árasztó könyveknek a többségéhez, amelyeket a kölcsönzőből kivettem, előszó is tartozott, és bevallom, immár több mint negyven éve, amióta magam is írok, olykor sajnálom, hogy ez a divat elmúlt. Különös nosztalgiával gondolok például Conrad bizonyos regényeire, amelyekhez a szerző nem csupán egyetlen előszót írt, hanem a második, sőt a harmadik kiadást is újabb előszóval láttáéi – ezenfelül pedig még bevezetőt, az olvasóhoz szóló intő sorokat, szóval egész csomó közvetlen hangvételű szöveget is fűzött művéhez. Ezeket az írásokat legalább annyira élveztem, mint magát a történetet.Vajon mindez nem arra szolgált-e, hogy az író – mintegy műve margóján – közvetlen kapcsolatot teremtsen az olvasóval? A mai írók is szívesen nyilatkoznak az újságokban, a rádióban és a televízióban, de így nem mindig érik el azokat, akik műveiket olvassák.Az itt következőkben nem célkitűzésemről, még kevésbé irodalomelméleti kérdésekről lesz szó Tulajdonképpen megelégedhettem volna a filmeknél bevett formulával: "Az elbeszélt események pusztán a képzelet szüleményei, és a szereplők, valamint egyes valóságos személyek közötti hasonlóság csak a véletlen műve lehet."Ez az elővigyázatosság néhány éve elengedhetetlen, jóllehet olykor hatástalan; kortársaink szívesen ismerik fel magukat a regényekben, kivált, ha ebből bizonyos anyagi hasznot is remélnek.Így a regényíró nehéz helyzetbe került. Például huszonöt évvel ezelőtt Párizsban Holdfény (Le Coup de Lune) címmel regényt írtam, cselekménye Gabonban, Libreville-ben játszódott – pontosabban az ottani szállodában, amely a település és az egyenlítői erdő határán áll. Képtelen voltam visszaemlékezni annak a szállodának a nevére, ahol két évvel korábban megszálltam, és amelynek nevét nem akartam idézni. Tehát könyvemben a legvalószínűtlenebb szállodanevet választottam: Hotel Central. Nos, pontosan eltaláltam a valódi szálloda nevét, és néhány héttel később a gaboni tulajdonos megjelent Párizsban, hogy bepereljen.Ehhez hasonló élményekben a későbbiek során, különböző változatokban – sajnos! – jó néhányszor volt részem. Hogyan találjunk ki olyan elfogadható nevet, amelyet a világon senki sem visel? És ha regényünkben valamely vidéki, város életét megjelenítve, kénytelenek vagyunk a prefektust, az ügyészt, a polgármestert vagy a rendőrfelügyelőt idézni? Ha kövérnek és kopasznak ábrázoljuk szereplőnket, vajon a valódi nem lesz-e éppen ilyen? Ha könyvünkben a felesége sovány és fecsegő...Egyik nemrég írt regényemben, A többiekben (Les Autres) kénytelen voltam egész várost alapítani, folyóval, igazságügyi palotával, templomokkal, utcákkal és üzletekkel...De hogyan költöztessem át Bicêtre-t, ahol mégiscsak színre kellett léptetnem egy professzort, orvosokat és a főnővért?Ábrázolhatom-e például az utóbbit – annak kockázata nélkül, hogy rá ne hibázzak a valóságra – vörösnek, barnának, szelídnek vagy hatalmaskodónak?Állítom, hogy jóllehet meglátogattam a bicêtre-i gyógyintézetet, egyetlen, ebben a könyvben leírt személlyel sem találkoztam ott. Ugyanez vonatkozik lapvezéremre, ügyvédemre, két akadémikusomra: esküszöm, nem másoltam őket.Mivel regényem nem kulcsregény, megismétlem a szentesített formulát: "Az élő személyekkel való hasonlóság csak a véletlen műve lehet."És továbbra is sajnálom a múlt század sokkal-sokkal személyesebb és ízesebb előszavait.Georges Simenon
ELSŐ FEJEZETEste nyolc óra. Milliók számára – mindenkinek a maga odvában, abban a kicsiny világban, amelyet megteremtett magának vagy amelyet elvisel – vége felé közeledik egy pontosan meghatározott, hideg és ködös nap: február 3-a, szerda.René Maugras számára nem létezik sem óra, sem nap, és a múló idő kérdése is csak jóval később fogja izgatni. Pillanatnyilag egy tenger mélyéhez hasonlóan sötét veremben él, semmi kapcsolata a külvilággal. Mégis, jobb karja tudtán kívül megrándul, fél arca minden lélegzetvételnél mulatságosan felfúvódik.Az első kívülről jövő jelzés gyűrűk, egyre szélesedő és távolodó hullámokat vető hanggyűrűk formájában jut el hozzá. Csukott szemmel megpróbálja követni, megérteni őket, és ekkor olyan jelenség jön létre, amelyről soha senkinek sem mer említést tenni: felismeri ezeket a hullámokat, és szeretne mosolyogni rajtuk.Annak idején, gyermekkorában, a Saint-Étienne templom harangjait hallgatva, komoly képpel az ég kékje felé bökött, és így szólt:– Gyűjűk!...Ezt az édesanyja mondta el neki, valamivel a halála előtt. A gyűrű szót még nem tudta kiejteni, "gyűjű"-nek mondta, és, a térbe kibocsátott koncentrikus körök miatt így nevezte a harangokat.Itt szintén harangok szólnak. Meg sem kísérli számolni az ütéseket, ehhez túlságosan kába. Ez a kábultság sem ismeretlen előtte. Ezt is átélte már, s most rövidebb-hosszabb időre bizonyos zavar keletkezik benne. Talán még mindig az a nyolcéves kisfiú, akit az iskolából sürgősen átszállították a fécamp-i kórházba, és – miközben üvöltve kapálódzott – maszkot nyomtak az arcára, hogy a vakbelét kioperálják?Először volt a verem, majd jóval később furcsa ízt érzett a szájában, valami kimerültséget egész testében, végül pedig mintha lebegni kezdett volna: meghallotta az ismerős harangok hanggyűrűit.Most meg mosolyogni szeretne, mert az agyán átsuhanó gondolatot mulatságosnak érzi. Valójában nem hisz benne, de nem tudja magát rászánni, hogy egészen elvesse. Lehet, hogy a fécamp-i kisfiú ébredezik most egy kórházi szobában, és első tekintete majd a szőke, rózsás arcú, kövér, kötögető ápolónőre esik? Ez esetben minden más csupán álom volt. Az érzéstelenítés hatására közel ötvenesztendei életet álmodott volna.Persze, erről szó sincs. Tudja, hogy mindez nem igaz, hogy immár ötvennégy éves, és régesrég elhagyta az Étretat utcai kis házat. Ennek ellenére néhány percre vagy valószínűleg inkább csak másodpercre létrejött ez a megtévesztő időzavar, és ő – bármi legyen is az eredmény – szeretne szembenézni a valósággal. Ehhez elegendő lenne kinyitni a szemét, ám furcsa dolgot észlel: a jelenség nem tragikus, ellenkezőleg, inkább kicsit komikus. Azt teszi, amit szemhéja felemeléséhez ténnyé kell, amit ilyenkor tenni szokás, vagyis bizonyos idegeknek az agy részéről parancsot ad. De szemhéja mozdulatlan marad.Nem szenved. Ez a lebegés a semmi határán, elég kellemes állapot; olyan, mintha elszemélytelenedett volna. Nincsenek többé problémái, nem felel semmiért. Csak azért folytatja: erőfeszítését, mert biztosan, egészen biztosan tudnia kell, hogy a kövér, szőke és rózsás arcú ápolónő nem kötöget az ágya mellett.Látható-e kívülről, hogy mi megy végbe benne? A gyűrűk beleolvadtak a végtelen levegőégbe, és most más zaj üti meg a fülét – ez a zaj szintén emlékeket ébreszt. Túlságosan fáradt ahhoz, hogy megpróbáljon rájönni: milyen emlékeket. Szék reccsent, mint amikor valaki hirtelen feláll, és alighanem mégis sikerült felnyitnia szemhéját, mivel közvetlen közelében fehér formaruhát, egy fiatal arcot és ápolónői fityula alól kikandikáló barna hajtincseket pillant meg.Ez nem az ő ápolónője, újra behunyja a szemét, csalódott. Túlságosan fáradt ahhoz, hogy kérdéseket tegyen fel – inkább megadóan visszaereszkedik sötét vermének mélyére.Vajon később, néhány órán vagy néhány napon belül, képes lesz-e arra, hogy elkülönítse egymástól azt, amit önkívületi állapotában valóban felfogott, attól, amit majd később mesélnek el neki? Például a szobája mellett, a folyosón valóban lenne telefon, és ő valóban hallja, amint egy női hang ezt mondja:– Besson d'Argoulet professzor úr?... Nincs otthon?... Meg tudná mondani, hol lehet elérni?... Meghagyta, értesítsük, ha...Másnap megtudja, hogy valóban van egy régi típusú fali telefon az ajtaja mellett. Ennek azonban pillanatnyilag még nincs jelentősége, és ha lesz, csak őrá fog tartozni.Fél tízkor, amikor még mindig nem tudja, hogy fél tíz van, hirtelen felébred: kegyetlenebbül, mintha lidércnyomásból ocsúdna, mintha azt álmodta volna, hogy mindenáron bele kell kapaszkodnia valami szilárd dologba. Csakhogy ereje elhagyta. Végtagjai bizonytalanul, tétován, ellenőrzés nélkül mozognak. Ekkor kiáltani akar, segítséget kérni. Szája kinyílik. Úgyszólván bizonyos benne, hogy teljesen kitátja a száját, de egyetlen hang sem jön ki a torkán.Feltétlenül látnia kell, mi van körülötte. Teste izzadságban fürdik, a homloka nedves, mégis fázik, tetőtől talpig remeg, képtelen úrrá lenni magán.– Ne izgasd magad... Minden rendben van... A legnagyobb rendben...Ismeri a hangot. Szeretné pontosan azonosítani, és hirtelen nemcsak az előbbi arcot és a fehér fityulát látja, hanem egy zöldes falú, idegen szobát is megpillant.Az ágya mellett Besson d'Argoulet áll – Pierre-nek hívja, hiszen harminc éve barátok –, és olyan látványt nyújt, amelyen nevetnie kellene: begombolatlan orvosi köpenyege alatt mellényt és fehér frakknyakkendőt visel.– Maradj nyugton, kedves Reném... Minden a legnagyobb rendben...Hát persze, legalábbis ami a professzort illeti, aki szórakozottan tovább tapogatja a pulzusát. Nem Besson fekszik a kórházi ágynak látszó fekhelyen, amely körül a barna ápolónő szorgoskodik. Az imént tehát nem tévedett. Néhány másodpercre teljes öntudatra ébredt, hiszen felismeri az ápolónőt.– Az eseted nem súlyos, René... Valamennyi lelet ezt bizonyítja... Később majd újabb vizsgálatokon kell átesned, kicsit megnyaggatunk még, de ez elkerülhetetlen... Minden pillanatban várom Audoire-t...Ki az az Audoire? Egy név, amelyet ismer vagy ismernie kellene, hiszen mindenkit ismer Párizsban. Az ápolónő nagyon hosszú és vastag tűvel ellátott fecskendőt helyezett a tálcára; állandóan szemmel tartja Maugras-t, de közben mintha nyugtalanul lesné a folyosói zajokat, és amikor valamerről ajtónyílás és -csukódás hallatszik, gyorsan kisiet.– Főleg ne lepődj meg, ha...Nagyon is meglepődött, amikor az imént kinyitotta a száját. Nem panaszkodni akart, nem is kérdezősködni. A kikeményített ingmellre és a fehér nyakkendőre szegezve tekintetét, valójában ezt szerette volna mondani:Roppant sajnálom, öregem, hogy elrontottam az estédet...Egyetlen hangot sem adott ki. Nincs hangja. Semmi! Még egy hörgésnyi sem. Csak valami sípolás- vagy inkább kurrogásféle, mert az arca továbbra is groteszkül felfúvódik, majd lelappad. Olyan, mint egy gyerek, aki a pipázgatást próbálgatja.– ...Néhány napig még aligha tudsz beszélni.A folyosón suttognak. Érzékszervei, legalábbis bizonyos érzékszervei jól működnek: cigarettaillatot érez.– Ugye bízol bennem?... Tisztában vagy vele, hogy nem hazudnék neked?...Mire jók ezek a kérdések, hiszen képtelen válaszolni. Szívesen mondana igent, hogy örömet szerezzen Pierre barátjának. Meggyőződés nélküli igent. Egykedvű, udvarias igent, neki úgyis minden mindegy, és jobb szeretne elmerülni abban a veremben, ahol talán viszonthallhatja a harangok hanggyűrűit.Nem! Nem ismeri Audoire-t. Sohasem találkozott vele. Ha igen, tudna róla, mert jó arcmemóriája van, és habozás nélkül képes egy nevet egy archoz kapcsolni, még olyan emberek esetében is, akiket évekkel korábban csak néhány percre látott. Audoire orvos, mert fehér köpenyt és kerek sapkát visel. Arca kifejezéstelen. Maugras ritkán látott ilyen nyugodt, egykedvű és egyszersmind ilyen közönséges arcot, ilyen gépies mozdulatokat.A két férfi kezet szorít – szótlanul egymásra néznek, mintha beszéd nélkül is értenék egymást, vagy mintha már próbálták volna a jelenetet. Majd az ágy lábánál álló Audoire Renéhez fordul.– Nagyon örülök, hogy nyugodtan viselkedik... Most azonban egy kis kellemetlenséget okozunk majd önnek, utána viszont szép csendesen fog aludni...Tehát mint emberi lényhez szólnak hozzá, és ez szinte meglepi. Ugyanakkor viszont úgy bánnak vele, mint valami tárggyal. A fiatal ápolónő kitakarja, és ő zavartan tapasztalja, hogy a combja meztelen, a lába között – mint valami magatehetetlen aggastyánnak – vizelőkacsa.Az ápolónő erősen leszorítja egyik remegő térdét, és Audoire professzor megragadja a tálcán heverő fecskendőt, nem azt, amelyiknek olyan hosszú és vastag a tűje, hanem egy kisebbet, és beledöfi az alfelébe. Nem érez semmit. Ezt is szeretné megmondani nekik. Nem mintha nyugtalankodnék. Ellenkezőleg, soha életében nem volt ilyen közönyös, és úgy nézi hármójukat, mintha tetteiknek és mozdulataiknak semmi köze sem lenne őhozzá.Valami történt, amire egyáltalán nem emlékszik. Valami, aminek sem a helyét, sem az idejét nem tudja. Összeráncolja a szemöldökét, vagy azt hiszi, hogy összeráncolja, mert most, amikor a szája néma, és a végtagjai nem engedelmeskednek neki, semmiben sem bizonyos!.A két fehérbe öltözött férfi ott áll az ágya végében – figyelmesen nézik őt, várnak. Az ápolónő, szemét mereven a karórájára szegezve még mindig lefogja a lábát.Nem érdekes az egész. Meg kellett történnie. Mindig tudta, hogy egyszer megtörténik, és igazság szerint most megkönnyebbült tőle. Most vége. Nem kell többé törődnie vele. A többiek rosszul teszik, ha emésztik magukat miatta.Kétségkívül mindhárman arra várnak, hogy elaludjék. Miért? Meg akarják operálni? Nem fáj semmije, de valami végzetesen elromolhatott.– Jól érzed magad?Maugras mindenáron vidámságot akar erőltetni a szemébe: szeretne köszönetet mondani Besson d'Argoulet-nak, az ápolónőnek és végül annak, akit Audoire-nak neveznek, és akit megkülönböztetett tisztelettel kezelnek. Valami nagykutya, mint Besson – lehet, hogy még annál is nevesebb. Vajon mi a szakterülete? Sok orvos hírességet ismer. Pusztán kíváncsiságból kutat az agyában, majd gondolatai elhomályosulnak, és úgy érzi, a távolban újra felleli a hanggyűrűket.Utoljára a két férfi képét látja, egymásra tekintenek, mintha ezt mondanák:Megtörtént...Nem halt meg, és a szobába, ahol az ápolónő helyén Besson d'Argoulet cigarettázik, besüt a nap. A professzor már nincs frakkban, és fehér köpenyét sem vette fel. Hatvanesztendős korára igen szép férfi, választékos modorú, finom külsejű, és tökéletes ízléssel öltözik.– Hogy érzed magad?... Még ne próbálj beszélni... Ne mozogj... A tekinteteden látom, igen jól viselted el a megpróbáltatást...Milyen megpróbáltatást? És Pierre barátja vajon miért véli kötelességének, hogy a betegeinek fenntartott kenetteljes hangon beszéljen vele?– Felteszem, semmire sem emlékszel?De igen! – szeretné válaszolni.Mert hirtelen eszébe jut a Grand Véfour különterme, a félemeleten, a csigalépcső felett, ahol minden hónap első keddjén néhányan eleinte tizenhármán, most a halottak miatt mintegy tízen – együtt ebédelnek.Vajon mennyi idő telt el azóta? Felőle éppúgy lehet egy nap, mint egy hét. Akkor nem volt ilyen napfényes idő, mint ezen a reggelen, mert a fény minőségéből, a napfény törékenységéből rájön, hogy reggel van. A pontos idő még nem foglalkoztatja, de a szobája közelében takarítónők sepernek, és vödreiket taszigálják.Összejöttek a Grand Véfourban, és a félhold alakú ablakon át a finoman szemerkélő esőben a Palais Royal udvarára és árkádjaira láthattak. Besson vele szemben ült, és majdnem valamennyien együtt voltak. Clabaud ügyvéd, Julién Marel akadémikus, akinek legutóbbi színdarabját éppen a szemközti színházban játszották, Couffé, aki szintén akadémikus, Chabut....Mindannyiukat számba vehetné, oda tudná helyezni őket, ahol akkor tartózkodtak, és maga előtt látja Victort, az italost, aki több mint húsz éve szolgálja ki őket, amint egy nagy üveg armagnacival körbejárja az asztalt.Felállt, hogy betelefonáljon a lapjához. A készüléket a férfi- és a női mosdó között helyezték el. Főszerkesztőjével, Fernand Colére-rel beszélt, aki, vezetéknevével ellentétben, egyáltalán nem kolerikus természet, inkább szelíd, mint a bárány.Ha csak egy órára is otthagyja a lapot, úgy érzi, oda kell telefonálnia, és ilyenkor éles, kicsit szúrós hangon pontos utasításokat osztogat.– Ne! Az elsőt hagyd... Dobd szét a harmadik oldal harmadik hasábját... A Belügyminisztériumnak mondd meg, hogy nem tehetünk semmit, nem hallgathatjuk el a történteket...Most pedig Besson d'Argoulet, még mindig cigarettázva, úgy érzi, magyarázattal kell szolgálnia:– A Grand Véfourban valamennyien együtt ültünk az asztalnál... Amikor felszolgálták a likőrt, kisiettél telefonálni... Aztán bementél a mosdóba, ahol alighanem hirtelen rosszul lettél, mert mikor tíz vagy tizenőt perccel később Clabaud is kiment, eszméletlenül talált...Mire jók ezek a kacskaringók, ez a nyugtató hanghordozás? Úgy bánnak vele, mint egy gyermekkel vagy egy nagybeteggel, inkább mint egy nagybeteggel, hiszen valójában az is.Egy ponton azonban – minden magabiztossága ellenére – a professzor mégiscsak téved. És ez annyira, de annyira különös, hogy Maugras, ha tudna is beszélni, sem tenne említést róla...Igaz, hogy miután visszaakasztotta a kagylót, benyitott a mosdóba. A vizelde előtt állt, abban a Bizonyos nevetséges, de minden férfi számára megszokott pózban. Colére-re gondolt és a Belügyminisztérium eljárására, amikor minden átmenet nélkül hirtelen megtántorodott.Egy undorító részletre is emlékszik. Mielőtt elengedte volna magát, minden erejével, két kézzel belekapaszkodott a vizelde ragadós zománcába.Mit is mondott az imént Besson?– Amikor tíz vagy tizenöt perccel később Clabaud kiment, eszméletlenül talált...Ezek a szavak egyáltalán nem fejezik ki akkori testhelyzetét. Látja magát, amint keresztben fekszik a szűk helyiség kövezetén, és kétségbeesett helyzetében nem felállni, nem segítségért kiáltani szeretne, hanem begombolni a nadrágját.A különös – az, hogy valóban kívülről látja most magát úgy, amint másvalaki láthatta őt, ahogy Clabaud rálelhetett. Elképzelhető lenne az ilyen megkettőződés?– Nem titkolom el előled, hogy az első pillanatban megijesztettél minket...A feje tiszta, sőt mintha az esze még élesebben vágna, mint általában, a mindennapi életben. Gépiesen felfogja a körülötte történteket, az orvos lebegő hanghordozását, sőt észreveszi görög betűt ábrázoló, szokatlan formájú kézelőgombjait is. A betűt nem ismeri fel, mert csak néhány hónapig járt görögre. Miközben mindezt számba veszi, eltűnődik, vajon Besson d'Argoulet nem rosszabbul érzi-e magát, mint ő, és állítása ellenére, nem éppoly nyugtalan-e most is, mint a Grand Véfour mosdójában.Igaz, Maugras nem tud beszélni, és testének egyik fele béna. Erre is magától jött rá, kérdés, barátja el volt-e készülve az ő ilyetén reagálására, vagy pontosabban arra, hogy ezzel a közömbösséghez hasonlatos nyugalommal nem reagál semmire?Ez valóban közömbösség, mintha mindahhoz, ami ebben az elég szánalmas kis szobában történik, nem lenne semmi köze, ahogy ezentúl a testéhez sincs köze, és egyáltalán nem lepődik meg, amikor felfedezi, hogy a karjából tű áll ki, amelyet gumicső köt össze egy átlátszó folyadékkal félig telt tartállyal.Pillantása nem kerülte el az orvos figyelmét, aki sietve magyarázatba kezd:– Szőlőcukor. Addig is, amíg holnaptól vágy holnaputántól már a szádon át táplálkozol, meg kell akadályoznunk, hogy legyengülj...Nyilván ezen a meggyőző hangon beszél valamennyi súlyos betegével. Maugras; aki eddig csak jelentéktelen kis panaszokkal vagy az évi rendszeres vizsgálat alkalmából kereste fel, erről az oldaláról nem ismeri.Úgy tűnik, Besson minden igyekezetével azon van, hogy kitalálja, min tűnődik Maugras, és előre válaszoljon a kérdéseire.– Gondolom, szeretnéd tudni, miért itt vagy, és nem az auteuili klinikán?Besson egyszer, négy vagy öt évvel ezelőtt, idegösszeomlását követően, kivizsgálásra elküldte őt Auteuilbe. Mint mindig, túl sokat dolgozott, minden elképzelhető módon valósággal kiuzsorázta magát.– Képzeld csak, először Auteuilbe vitettelek, azaz pontosabban kísértelek a mentőkocsin... Azonnal odaadták a múltkori lakosztályodat, és a feleséged nyomban odarohant... Miatta ne nyugtalankodj... Megértettem vele, hogy egyáltalán nem vagy veszélyben... Nagyon jól viselkedett... Naponta többször is felhívom, és csak a jelet várja tőlem, hogy meglátogasson...Ne próbálj beszélni!.. Tudom, ez a legkellemetlenebb, a leglehangolóbb, de biztosíthatlak, hogy a te esetedben csupán a beszélőképesség ideiglenes elvesztéséről van szó...Meg kellett történnie. Mialatt barátja beszél, René olyan nyugodtan ismételgeti magában ezt a három szót, mintha egy egészen banális ténymegállapítást fejezne ki.Miért kellett bekövetkeznie? Ezen most nem tűnődik. Sőt, mulatságosnak találja a helyzetet. Talán a szavaknak is megváltozott az értelmük? Hacsak nem az ő lusta agya keveri össze őket? Mulatságos helyett például szívesen mondana megkönnyebbítőt, ez a kifejezés azonban aligha létezik. Miközben mintha Besson előadását hallgatná, szinte tudtán kívül játssza magában ezt a játékot.Régen, talán amióta az eszét tudja, felkészült valamilyen sorscsapásra, és az utóbbi hónapokban olyan közelinek és fenyegetőnek érezte a katasztrófát, hogy olykor már nyugtalankodott, amiért még mindig nem következett be.Besson d'Argoulet csak kerülgeti a forró kását, fél, hogy végül is ki kell böknie a szót: szélütés.– Hadd mondom el röviden, miért nem vagy már Auteuilben. Miután megállapítottam, hogy valószínűleg a középagyi ütőér trombózisáról van szó, kihívtam Audoire kollégámat, az ideggyógyász professzort, a bicêtre-i kórház igazgató főorvosát... Hírből biztosan ismered... Őt láttad itt tegnap este, később ő hajtott végre rajtad gerinccsapolást... Audoire helyesebbnek vélte, ha itt vagy a keze alatt, és olyan szakavatott személyzet vesz körül, amelyben tökéletesen megbízik... Az osztályon két különszoba fölött rendelkezik... Az egyik szabad volt... Hát így kerültél ide, ezért vagy itt kedd este óta...Besson úgy tesz, mintha tréfálkoznék.– Remélem, nem haragszol ránk, rám és Audoire-ra, mert ide hoztunk; Bicêtre neve az elmegyógyintézet miatt meglehetősen rosszul cseng... Mellesleg, a feleségedet eleinte eléggé felizgatta a dolog, de sikerült meggyőznöm, hogy itt jobb helyen teszel, mint a magánklinikán, jóllehet a díszlet kevésbé tetszetős...Maugras pislog, csak úgy gépiesen, ahogy az ember pislogni szokott, és a barátja azt hiszi, ez jelent valamit.– Nem fárasztalak?Arcával, amelyen még mindig nem tud uralkodni, megpróbálja Besson tudtára adni, hogy nem fáradt, és az orvos, úgy látszik, megérti az üzenetét.Az ágytól balra eső ajtót tejüveg, azaz inkább vékony csíkozású üvegtábla borítja. A bordázat eltorzítja a képeket, és az ember időnként idomtalan árnyakat, mankóra támaszkodó, de teljesen zajtalanul mozgó embereket figyelhet meg odakint. Ez kissé titokzatos. Talán nemezpapucsot viselnek?Besson alighanem előre készült kis szónoklatára, mert mindig újra megtalálja a fonalat.– Eléggé tájékozott vagy az orvosi dolgokban ahhoz, hogy informálhassalak a következtetésekről, amelyekre Audoire-ral jutottunk... Elsősorban Audoire-ra támaszkodom, aki ezen a téren sokkal illetékesebb nálam...Mint mindenki, nagyjából te is tudod, mi az a szélütés, de akárcsak a laikusok többsége, nem vagy tisztában azzal, hogy ennek a betegségnek mind okait, mind pedig hatását tekintve, több válfaja van, és az adott kóresethez mindenkor a megfelelő gyógyulási folyamat járul...Mire jó ez a sok beszéd? Csak nem arról akarják meggyőzni, hogy az ő szélütése a legközönségesebb, a legenyhébb eset?– A te esetedben a gerinccsapolás elengedhetetlen. Kóros elváltozás nincs, ami azt jeleneti, hogy egyszerű gutaütéses rohammal állunk szemben.Besson, mintha bosszankodnék, összevonja a szemöldökét, és rágyújt.– Nem figyelsz rám?Maugras, amennyire csak telik tőle, jelzi, hogy figyel.– Nem hiszel nekem. Azt gondolod, össze-vissza halandzsázom, csak hogy megnyugtassalak.Ugyan! Nem megy ő ilyen messzire. Csak átlépett egy láthatatlan korláton, és most egy más világban él. Még azt is furcsa elgondolnia, hogy ez a jeles személyiség, a Becsületrend parancsnoki keresztjének tulajdonosa, aki az ágya mellett ül, és haszontalan magyarázatokra pazarolja az idejét, pertu barátja. Igaz, ő is megkapta a Becsületrend parancsnoki keresztjét!A különbség csupán annyi, hogy egyikük pillanatnyilag bénultan fekszik: megütötte a guta.Akárcsak Félix Artaud-t, a legjobb riporterét, akit Amazonasba, Tibetbe és Grönlandra egyaránt elküldhetett, aki az összes élő államfőt két meginterjúvolta, a fáradhatatlan és mindig jókedvű, nagy Félix Artaud-t, aki két-három éjszakát is át tudott virrasztani, és képes volt egy egész üveg whiskyt meginni anélkül, hogy akár csak megtántorodott volna tőle.Artaud, mint ő, hajnali háromkor eszméletét vesztette, mégpedig a Champs-Élysées egyik luxushoteljében, ahol egy fiatal amerikai lány társaságában szórakozott.A riporter elvált ember volt. Nem tudták, van-e hozzátartozója Párizsban, és vezért, eléggé furcsa módon, az éjszaka kellős közepén főnökét, René Maugras-t riasztották. A szálloda orvosának és ápolónőjének segítségével felhúzta barátjára a nadrágot, és kocsiján követte a mentőautót, amely a neuilly-i amerikai kórházba vitte az eszméletlen embert.Artaud mindössze negyvenöt éves volt. Az atléta termetű, egykori rugbyjátékos szeretett kötekedni. Őt nem Audoire kezelte, hanem egy alacsony, vörös hajú, nagyon sovány klinikai főorvos, akinek a nevét Maugras elfelejtette, és aki olyan hosszú köpenyt viselt, hogy csak a lábfeje látszott ki alóla.A riportert órákon át vizsgálgatták, és ő is megkapta a maga gerinccsapolását, majd elektromos agyfelvételt készítettek róla.Igaz is, amikor önkívületi állapotban volt, vajon nem hajtották végre rajta is ezt a vizsgálatot? Hiába akarná megkérdezni. Ki van szolgáltatva az emberek kénye-kedvének. Nekik kell kitalálniok, mit akar.Amikor belépett Artaud szobájába, a riporter bal könyökhajlatából tű állt ki, és azt is, akárcsak az övét, üvegedénnyel kötötték össze.Második látogatásakor Artaud már visszanyerte eszméletét, de az arcán minduntalan különös remegés futott át, és valahányszor megpróbált beszélni, csak böfögésszerű hangot tudott kiadni.Az ötödik napon halt meg, hajnaltájt, abban az órában, amikor lefeküdni szokott.Egy másik ismerősét, Jublint, a költőt, aki minden idejét a Lipp-féle sörözőben töltötte, a Saint-Germain bulváron érte a roham. A hatvanas Jublin hat évet töltött bénán, mások irgalmának kiszolgáltatva, egy tolószékhen.Meg aztán az a híres filmszínész... Ugyan! Ugyan! Besson d'Argoulet, aki a keddi ebédeken olyan szórakoztató és ironikus szokott lenni, most fellengzősen éppen azt igyekszik bizonygatni, hogy az ő esete más, hogy néhány héten belül...– ...legfeljebb néhány hónap... Természetesen a teljes gyógyulásról beszélek... Te intelligens ember vagy, és én ragaszkodom hozzá, hogy mindent részletesen megmagyarázzak neked, mert szükségünk van a közreműködésedre... Érzem, pillanatnyilag nem hiszel nekem... Azt gondolod, csak meg akarlak nyugtatni, meg akarom édesíteni a keserű pilulát... Valld be!René nagy szemeket mereszt, így szeretné barátja tudtára adni, hogy nem gondol semmire, hogy neki minden mindegy.Szegény Pierre! Személyiségének olyan oldala ez, amelyre Maugras sohasem gondolt. Ismeri a hivatalos estélyek házigazdáját, a szkeptikus párizsit, aki ott van minden színházi bemutatón, a Grand Véfour ebédjeinek ínyencét, az irodalmárt, aki két akadémiai beszámolója között mintegy fényűzésből időt szakít magának arra, hogy Flaubert, Zola és Maupassant magánéletéről trilógiát írjon.Hallotta, amikor az asztalnál színes, "eseteket" és tragikus sorsokról szóló történeteket, mesélt.Vajon egy szép napon az ő történetét is mesélni fogja?Sohasem képzelte el így, amint egy betegágy mellett ülve a szavakat keresi, mindenáron meg akarja győzni páciensét, azt kutatja, milyen résen át hatolhatna a beteg gondolkodásába.Ne fáradj, kérlek! – szeretné mondani.Besson angol sportkocsiján jött ki ide. A Longchamp utcában lakik, és abban az órában jött végig a Champs-Élysées-n, amikor a város tiszta ruhát ölt. Odakint hűvös van. Pierre hamarosan lemegy a kórház udvarán parkoló autójához, és csukott kocsitetővel újra áthalad a Porte d'Italie-n, hogy Broussais-ban, ahol kórbonctant oktat, kiálljon a katedrára a diákjai elé.– Nagy nehezen szereztem neked egy privát ápolónőt, Blanche kisasszonyt. Valamikor az én osztályomon dolgozott, és kedd óta itt van melletted... Tökéletesen megbízhatsz benne... Aki éjjel helyettesíti, éppolyan gyakorlott...Könnyedebb hangon hozzáfűzi:– Bizonyára észrevetted, hogy Blanche kisasszony csinos, és ez majd elősegíti gyógyulásodat... Holnap először folyadékkal hozzákezd a táplálásodhoz, majd három-négy nap múlva néhány percre kiparancsol az ágyadból... Eleged van a fekvésből, ugye? Azt hittem, még most reggel találkozom Audoire-ral... Valami sürgős eset tarthatja fel, de délelőtt egész biztosan bejön... Én pedig estefelé újra kiugrom...Maugras nagyon is jól megérti barátja tekintetét, amelyet távozóban az ápolónő felé küld! Ezt jelenti:Megtettem minden tőlem telhetőt, de sajnos nem sokra mentem...Mintha a dolog mégsem lepné meg túlságosan. Lehet, hogy a szélütésesek többségénél ez a helyzet?Visszajön.– Kapsz egy injekciót, attól majd néhány órára elbódulsz... Hacsak Audoire másként nem határoz, utána levisznek röntgenre, agyér röntgenfelvételt készítenek rólad... Semmi vész. Észre sem veszed, mert narkotizálnak... Ezért, édes öregem, nem szabad neheztelned ránk. Kénytelenek vagyunk egy kicsit megkínozni. Az orvosi szakmának, akárcsak egy lapnak, megvan a maga menetrendje, amelyhez igazodni kell...Maugras nem tiltakozik, semmi kedve tiltakozni. Nem neheztel senkire. Még a sorsára sem.Besson az ápolónővel suttog a folyosón, ahol továbbra is ott járkálnak az idomtalan és néma árnyak. Jobbra alighanem valami nagy kórterem lehet, ahonnan a betegeknek szabad kijárásuk van, és úgy látszik, a folyosó a sétahelyük.Alig várja, hogy Blanche kisasszony visszajöjjön, mert amint egyedül érzi magát, akárcsak a Grand Véfour mosdójában, hatalmába keríti a páni félelem.És alig várja, hiszen megígérték neki, hogy az injekció hatására visszasüllyedhessen abba a kábultságba, ahol talán újra meghallhatja a harangok hanggyűrűit.Amikor Blanche kisasszony üdén, élénken és mosolyogva visszatér, Maugras a szemével kíséri, és arra gondol, hogy az ápolónő minden beteggel ugyanúgy bánik, s valamennyien ugyanezzel az arckifejezéssel követik a mozdulatait, hiszen mindannyiuk számára a fiatalságot, az életet jelenti.Midőn a kisasszony fölemeli a takarót, hogy beadja az injekciót, ha tudna, rámosolyogna: meg szeretné köszönni, hogy itt van vele, szeretne elnézést kérni tőle, hogy annyi vesződséget okoz neki, és főleg azért, hogy nem hisz az egészben, hogy rossz beteg, akinek semmi kedve küzdeni.Mert semmi kedve küzdeni. Ugyan minek?
MÁSODIK FEJEZETMég éjszaka van, de hogy mennyi lehet az idő, arra semmi sem nyújt támpontot. Első érzése valamiféle szorongás, mert egyedül tudja magát a szobában, amelyet csak az üvegezett ajtón átszűrődő sárgás fénykör világít meg. Az ajtót félig nyitva hagyták, mintha csak messziről, az emeleti nővér őrizné – ezért gondolja, hogy egyedül van.Amikor kicsit félrefordítja a fejét, rájön, hogy tévedett, mert az ágya és a fal között felállított tábori ágyon alszik valaki. A vonásait nem tudja kivenni, csak vörös haját látja halványan, és ekkor eszébe jut az éjszakás nővér, akit előző este mutattak be neki. Jozefának hívják, elzászi, és erős tájszólással beszél. Nem olyan csinos, mosolygós, mint Blanche kisasszony. Formaruhája izgalmas, érzéki testet takarhat, keble megfeszül a keményített vászon alatt. Maugras egyik nagynénjének, anyja egyik húgának szintén ilyen kemény, sűrű húsa volt, a vonásai is ilyen szabályosak, szigorúak.Maugras nem látta, amikor Jozefa lefeküdt. Azt sem tudta, hogy tábori ágy is van a szobában. Talán akkor hozták be, amikor aludt, az injekció hatására ugyanis rögtön álomba merült. Miféle injekció lehetett? Nem mondják meg neki. Az este több injekciót is kapott, és minden alkalommal néhány szót vagy jelet írtak az ágy lábához erősített láztáblára.A kívülről érkező zajokból ítélve, az éjszaka a végét járhatja. Mind több teherkocsi halad el a Porté d'Italie-nál kezdődő és a külvárost átszelő úton. Amikor a Riviérára ment, százszor is végighajtott ezen a hetes országútba torkolló útón, de sohasem izgatta, mi a neve. Arra sem emlékezett, vajon mindennap vagy csak a hét bizonyos napjain tartanak errefelé kirakodóvásárt, amikor nemcsak élelmiszert, hanem a járdán felállított szétszedhető bódékban ruhafélédet is árulnak.A piac egészen közel, alig száz méternyire van a gyógyintézettől, ahol jelenleg fekszik. Olykor, erre haladtában futó pillantást vetett a hatalmas belső udvart körülölelő, szürke épületcsoportra, amelynek bejáratát, mint valami kaszárnyáét, egyenruhás emberek őrzik. Azt hitte, csak aggastyánokat és gyógyíthatatlan betegeket helyeznek el itt; odakintről is meg lehetett figyelni őket, ahogy az udvarban tartózkodtak, magányosan vagy kis hallgatag csoportokba verődve. Ezenkívül tudta, hogy elmebajosokat is ápolnak ebben a kórházban. Nemde Bicêtre amellett, hogy aggok menhelye, egyszersmind elmegyógyintézet is?Nem érzi sem megalázónak, sem rémítőnek, hogy itt fekszik. Jóllehet a tegnap esti altatás Utóhatásaként valami furcsa ízt érez a szájában, gondolkodása tiszta és élénk, s mozdulatlanul fekve ágyában azzal játszik, hogy egy pillanatra nyomon követi, majd elveti, összekeveri az eszébe jutó gondolatokat, hogy aztán később újra szétválassza őket.Gondolatai nem tragikusak. Környezete valószínűleg azt képzeli, hogy a történtek lesújtották – ám éppen ellenkezőleg, úgy érzi, sohasem volt még a jelenlegihez hasonló derűs hangulatban.Igaz, különös derűvel, nehéz lenne meghatározni, nem számított rá.Kérdés, hogyan reagált volna arra, ha néhány nappal korábban, például kedd reggel, valaki azt mondja neki:Néhány órán belül hirtelen megszűnsz normális ember lenni. Nem fogsz járni. Sem beszélni. Jobb kezed képtelen lesz írni. Látod, amint az emberek járnak-kelnek körülötted, de nem tudsz kapcsolatot teremteni velük...Sohasem volt kutyája vagy macskája. Voltaképpen nem szereti az állatokat, talán mert nem törődött velük, nem próbálta megérteni őket. Most hirtelen felidézi magában tekintetüket, amely feltehetőleg ki akar fejezni valamit, de sikertelenül.Nincs benne keserűség. És ha megpróbálná alaposan elemezni magát, rájönne, hogy nem sajnál semmit. Ellenkezőleg! Visszagondol korábbi életére, pontosabban utolsó, keddi délelőttjére, és elcsodálkozik rajta, hogy így élt, hogy ennek az életnek mekkora jelentőséget tulajdonított, olyan játékot játszott, amit most gyermekesnek talál.Egy festmény jelenik meg előtte abból az időből, amikor még volt ideje tárlatokra járni, és a kép mintegy konkretizálja lelkiállapotát. Chirico festette, és sajátosan szintetikus alakot ábrázol: egy próbabábut, amelyre fából készült fejet helyeztek, és amelyre hideg, holdezüst fény áradtNos, utolsó napja, amikor még mint úgynevezett normális ember élt, ugyanilyen könyörtelen fényben jelenik meg előtte. Párizsban már több éve az V. Györgyről elnevezett szálloda különszárnyának egyik lakosztályában lakik. Ezt az épületrészt rezidenciának nevezik, és azoknak a vendégeknek tartják fenn, akik hosszabb időt töltenek a hotelben. Ez megszabadítja feleségét a háztartás gondjaitól.A felesége megpróbált házat vinni a Faisanderie utcában. Jó szándékához nem fért kétség, rengeteg energiát fektetett bele, de két év után kis híján idegösszeomlást kapott.Nem is kis híján! Valódi idegösszeomlás volt ez, hetekig nem volt hajlandó a szobáját elhagyni, éjjel-nappal teljes sötétségben élt.Ez nem Lina hibája, hanem az övé. Az övé, aki Linát választotta feleségének, és rákényszeríti az életmódját.Lina az este meglátogatta. Kicsivel azután, hogy visszahozták a röntgenről. A narkózis ködje nem oszlott el teljesen, és még a jelenleginél is közönyösebbnek érezte magát.Azért észrevette, hogy az asszony fekete selyemruhát viselt nerccel bélelt ballonkabátja alatt. Abban a társadalmi körben, ahová jártak, főként ahová Lina jár, ez a divat: valami fonák sznobizmusból a drága nercet kívülről közönséges anyag alá rejtik.Körülbelül hat óra lehet. Az éjszaka lassan oszlik, és látni, amint a pára lerakódik az ablakokra.Az este a főnővért is megismerte, ő vezette be hozzá Linát. A hatvanas, szürke hajú és csaknem ugyanolyan szürke arcú, Audoire professzornál is személytelenebb asszony nem tetszik; neki.Ez talán valamiféle mimikri? Utánozza a főnököt? Megállt a nem túl nagy helyiség közepén, és megjelenése olyan, mint azoké a színészeké, akik nem vesznek tudomást környezetük létezéséről. Rezzenéstelen tekintete szemlét, ellenőrzést tartott.Mint egyetlen tömbből faragott oszlop, amely szükség esetén az egész kórház súlyát elbírja.Lina zavarában nem tudta, lehajoljon-e hozzá, megcsókolja-e – és mint Maugras előre sejtette, alkoholszaga volt. Mielőtt elindult az V. Györgyből, biztosan megivott egy vagy két whiskyt, és Maugras megesküdött volna, hogy a kórház közelében az első útba eső italmérésnél Lina megállította Léonard-t, a sofőrjüket, és még egy pohárral felhajtott.De most sem haragudott rá ezért. Megszokta. Még kedden ezt is olyan természetesnek érezte, mint mindazt, amit ő maga csinált. Külön alszanak, külön fürdőszobájuk van, a szalon pedig semleges terület.Ez az elrendezés bevált, hiszen ritkán fekszenek le egy időben, és reggel, amikor Maugras fél kilenckor bevágja magát odalent várakozó Bentley-jébe, hogy a laphoz hajtasson, Lina még sokáig ágyban marad.Maugras mindig siet. Évek hosszú sora óta mindig siet. Sohasem szakít magának annyi időt, hogy az utcán körülnézzen. Azt se nagyon tudja, napfényes idő van-e, vagy esik az eső. A kocsi mélyében is dolgozik: átnézi a reggeli lapokat, vörös ceruzával aláhúzogatja a cikkeket.Fontos ember, és ennek még kedden is teljes tudatában volt.Minden mozdulata, a hangja, rövid mondatai, ahogy beszélgető partnereire nézett anélkül, hogy látta volna őket – mindez erre vallott. Miniszterek hívták fel telefonon, és tisztelettel árnyalt közvetlenséggel beszéltek vele; válságos időszakokban pedig olykor a miniszterelnök is bekérette a Matignon palotába.Minden vasárnap Arpajon melletti, arneville-i birtokán, egy valódi kastélyban vagy pontosabban "kéjlakban", amelyet valami XVIII. századi adóbérlő építtetett, minisztereket, pártvezéreket, bankárokat, akadémikusokat és filmsztárokat látott vendégül.– Jó reggelt, igazgató úr...Minden napja így kezdődött. Először a lapvállalat portása, majd a liftesfiú és a hivatalszolgák köszönését fogadta.– Jó reggelt, Maugras úr...Amikor felért a szerkesztőség emeletére, a hangnem megváltozott, kevésbé kimért lett.– Jó reggelt, René...Fernand Colére-t, főszerkesztőjét, aki vele egykorú, és aki már akkor is munkatársa volt, amikor Maugras huszonöt éves korában az azóta megszűnt Le Boulevard nevű lapocskánál a napihírrovatot vezette – ilyenkor már mindig a helyén találta.Még kedden is biztosra vette, hogy Colére feltétlen híve, és puszta csodálatból gyakorlatilag neki szentelte életét. Hát nem kérhet tőle bármit is? Ha pedig mint főnöke valamilyen hanyagság, feledékenység, tördelési hiba miatt bosszúságában a legmegalázóbb szemrehányásokkal illette, Colére megadóan hajtotta le a fejét.Hirtelen más beállításban, a Chirico-festmény megvilágítására emlékeztető fényben látja főszerkesztőjét. A különben oly derék, kicsit határozatlan, lompos, testes fickóban egyszerre csak felfedezi elmúlt harminc esztendejének tanúját, aki látszólagos engedelmessége alá rejti irigységét és gyűlöletét. Jobban senki sem ismeri őt, mindent tud róla, valószínűleg minden lépését számon tartja.Amikor, közvetlen Lina után, a főszerkesztője is megérkezett, Maugras meglepődött. Egyébként Lina nemcsak virágot hozott, hanem egy keskeny nyakú vázát is. Ezúttal is kedvenc virágát kapta: hat szál sárga szegfűt. Csak hat szálat, mert a nagy csokrokat nem szereti. A lapnál titkárnője mindennap egy szál virágot helyez el az asztalán. Lina azt gondolta, a kórházban nincs hat szegfűnek való, megfelelően keskeny nyakú váza, hozott hát egyet az V. Györgyből.Hány éve is élnek együtt? Hét? Nyolc? Mindig biztosra vette, hogy szereti a feleségét. Most pedig minden különösebb érzelem nélkül, majdnem ugyanúgy nézett rá, mint a főnévéire vagy később Fernand Colére-re.– Pierre naponta többször is tájékoztat hogylétedről...Pierre, az Besson d'Argoulet. Lina szintén a keresztnevén szólítja. Egyébként is szereti az emberekéi keresztnevükön szólítani, kivált a hírességeket.– ...Eddig nem volt szabad meglátogassalak. Úgy látszik, Audoire professzor szigorú utasításokat adott ki. Borzasztó nehéz volt a szobádig eljutni.Így monologizált Lina, Colére megérkezéséig – ekkor két lépést tett az ablak felé, hogy az ágy melletti helyet átengedje a férfinak.– Ejnye, René! Illik így megijeszteni a barátaidat?Colére hangja hamisan csengett. Valamennyien hamis hangon beszéltek: Besson, Lina, Jozefa és még Blanche, kisasszony is, akit ennek ellenére közelebb érzett magához, mint a többieket.Kedden, amikor az auteuili klinikára szállították, főszerkesztője alighanem lázas sietséggel tartalék címoldalt készíttetett, amelyre valószínűleg fekete szegéllyel, öthasábos címmel és portréjával a nekrológja került volna.Vajon kivel íratták a cikket? Biztosan a Grand Véfourban összejött asztaltársaság egyik tagjával, alighanem valamelyik akadémikussal, például Daniel Coufféval, aki – mint Maugras élénken elképzelte – tüstént munkához is látott, mégpedig abban a szalonban, ahol valamivel korábban együtt ebédeltek. Az idő sürgetett. A folyosón a lap kerékpáros küldönce várakozott, hogy a kéziratot, amint elkészül, továbbítsa.Szinte bizonyos benne, hogy a fogalmazványt nem dobták el, hiszen egyik óráról a másikra szükség lehet rá.– Tudod, René, nem könnyű bejutni hozzád...Majdnem szó szerint Lina szövege.– Odalent olyan kordont állítottak, mint...Szinte el is felejtette, hogy azokban a napokban, amikor hol önkívületi állapotban, hol pedig kábulatban feküdt, az élet nem állt meg. Az emberek beszéltek róla, kicserélték értesüléseiket, látni akarták.Nem örül neki, nem is bosszantja. Az sem izgatja, hogy Colére, minden eshetőségre számítva, szintén feketébe vagy egészen sötét szürkébe öltözött. Vajon Lina is érre gondolt, amikor a ruháját kiválasztotta? A fényképészekre, akik – ha az esemény hirtelen bekövetkeznék – bizonyára pergőtűz alá veszik?– Csak néhány perces látogatási engedélyt kaptam... Az orvosoktól tudom, hogy minden rendben, és néhány héten belül talpra állsz. Ömlesztve elmondom, mi újság, mert ahogy ismerlek, biztosan nyugtalankodsz a lap miatt.Nem igaz. Egyszer sem gondolt rá.– Úgy vélem, helyeselni fogod, hogy kis balesetedről nem adtam le hírt a lapban, és telefonon a kollégákat is megkértem, ne tegyenek említést róla. Ugyanígy jártam el a FrancePresse-nél és a két amerikai hírügynökségnél is. Eddig mindenki betartotta az utasítást... Majd összehívtam a lap minden rendű és rangú munkatársát...Lina, az ablak mellett állva, a ködön át a kórház egyik szárnyépületének szürke tetejét nézte, ezt René is láthatja az ágyból. A palával kirakott, manzárdos tető XIV. Lajos korabeli kastélyra emlékeztet. Bicêtre is XIV. Lajos korából való.– Kedden este mintegy ötven riporter és fényképész tolongott az udvaron meg a boltívek alatt... A sajtó, a rádió és a televízió titoktartása ellenére is, szünet nélkül özönlenek a táviratok a laphoz és ide. Annyian telefonálnak, hogy odalent panaszkodnak, mert a torlódás akadályozza a sürgős hívásokat...Colére talán azt hitte, hogy ezzel örömet szerez, vigaszt nyújt neki? Tévedett, Maugras ezúttal is éppolyan közönyös kívülálló maradt, mint amikor ma reggel, a szoba félhomályában, temetésének részleteit akarta mindenáron maga elé képzelni.Harang kondul. Egyet. Félórát jelez. Vajon hány órához hiányzik ez a fél? Jóllehet, a kórházban is kell lennie egy kápolnának, ez nem annak a harangja. Az úton, a külvárosi autóbuszokkal keveredve, mind több nagy teherautó zúg el. A hang ezen a zajon át, mintegy két-háromszáz méternyiről érkezik. Valami templom vagy kolostor lehet arra; valószínűleg inkább templom, mert a kolostorharangoknak általában vékony a hangja.Ahogy ritkul a sötétség, mindjobban megélénkül a folyosó végén levő nagyterem. Biztosan nyitva hagyták az ajtaját, mert a továbbra is érthetetlen, meg-megújuló zajok ide hallatszanak. A betegek egymás után felébrednek, és ágyukban forgolódva, az ébresztőt várják.Egy ápolónő megy el a folyosón, kisvártatva másik követi. A nagyteremmel szemközti oldalról beszédhangok hallatszanak, csészék és csészealjak ütődnek egymáshoz – a kávéillat egészen Maugras-ig hatol.Jozefa is megmozdul, halkan felül, és zseblámpa fényénél megnézi a karóráját Maugras most azt látja, hogy a nővér visszafekszik, és hanyatt dőlve elnyúlik, mint aki rövid ráadást engedélyez magának, majd végül felkel. Maugras azonnal lehunyja a szemét, de ennyi idő is elegendő volt ahhoz, hogy megállapítsa: Jozefa teljesen felöltözve aludt.Kitalálja, hogy a nővér most összehajtja a takarót, az ágyneműt. Kis csikorgás jelzi, hogy összecsukja az ágyat, majd elhelyezi a faliszekrényben, amelyről Maugras csak most vesz tudomást.Jozefa föléje hajol, gyengéden megfogja a csuklóját, megméri a pulzusát. Izzadságszaga van. Maugras felismeri azt a különös illatot, amely a ruhástul alvó emberekből árad. Még, nincs kedve kapcsolatot teremteni a külvilággal, ezért alvást színlel.Az ápolónő végül lábujjhegyen távozik. Ajtó nyílik és csukódik. Vízzubogás, utána meglehetős hosszú szünet – ezalatt biztosan kicsit bepúderezi magát –, majd újra nyílik az ajtó, és Jozefa csatlakozik a kávéjukat fogyasztó éjszakás nővérekhez.Maugras ezzel kezdi a kórház mindennapi életrendjének felfedezését. Érdekli a dolog. És főként ezzel válik nyilvánvalóvá előtte, hogy agya és érzékei kevésbé zsibbadtak, mint az előző este.Másik felfedezése: arcának görcsös, annyira aggasztó rángása szinte teljesen megszűnt. A takaró alatt mozgatni tudja bal kezének ujjait.Sőt, fel is tudja emelni azt a kezét, be tudja hajlítani a könyökét, és valamivel később a lábát is megmozdítja.Ezzel szemben a jobb oldalával hiába próbálkozik.Kihasználja, hogy egyedül van, erőlködve beszélni próbál. Ki is ad valami éles, macskakölyök-nyávogásra emlékeztető hangot.Az ablakon túl a tegnap estihez hasonló köd látható, majd nemsokára kivehetővé válnak a tető palakockái. Két kivilágított ablak, az egyik mögött egy nő olyan mozdulatokat végez, mint aki sietve öltözik.Gépkocsik hajtanak be az udvarra, felsorakoznak a központi épület mellett, ahol fekszik. A szobájától nem messze nyikorgó falépcső. A templom toronyórája hatot üt, majd megszólalnak a harangok, misére hívnak.A világ – jóllehet még lassacskán – mozogni kezd körülötte. A kockaköveken kukákat vonszolnak. Meglehetős távolban halkan felberreg egy villanycsengő, de az is lehet, hogy ébresztőóra, és a konyhában, a földszinten vagy az alagsorban hatalmas lábasok tologatásával éktelen lárma tör ki.Mindez eszébe juttatja a lapot, a kora reggeli műszakváltást a nyomdában, amikor a szedők elfoglalják a helyüket a szedőgép, illetve a szedőszekrény előtt, és amikor a szerkesztőségben a nappalos újságírók és gépírónők felváltják az éjszakásokat.Nem tudja, itt hány órakor van a váltás. Amikor meghallja Jozefa lépteit, megint csak lehunyja a szemét, nem akarja, hogy zavarják. A nővér közelről megnézi. Az illata már nem egészen ugyanaz. Kihasználva a beteg által engedélyezett időt, visszamegy a folyosóra, és cigarettára gyújt.Hamarosan megtudja, hogy a váltás fél hétkor van, ugyanekkor ébresztik a betegeket is. Egyszerre mindenfelé járkálni kezdenek, kinyitják és bevágják az ajtókat, és Maugras felfedezi, hogy az emelet, amelyet az előző napokon csendesnek vélt, valójában forgalmas és zajos.Az üvegajtó fénykockája mögött már percek óta vonulnak a betegek, amikor Jozefa, aki elszívta a cigarettáját, visszajön, és lázmérőt csúsztat a bal hóna alá.Gyors, éles, tisztán kivehető, tagolt léptek a folyosón – léptek, amelyek erősen elütnek attól a tompa csoszogástól, amelyet egész nap hall. Megállnak a mindig résnyire nyitott, most szélesebbre táruló ajtó előtt, és Maugras, félig zárt szemhéja alól – úgy érzi, ezzel a bújócskával rászedi a világot –, elegáns utcai öltözékben megpillantja Blanche kisasszonyt.A kisasszony jelt ad Jozefának, aki kimegy hozzá, majd halkan beszélgetve eltávolodnak a folyosón, bemennek az öltözőbe, ahol az ápolónő ruhát vált, és tűsarkú cipőjét lapos sarkúra cseréli fel. Blanche kisasszony biztosan saját kocsiján közlekedik; Maugras világos színűnek képzeli a kis autót: kéknek vagy halványzöldnek.Egyedül jön vissza. Kiveszi a hőmérőt. Maugras nem hunyta le elég gyorsan a szemét, így a kisasszony észreveszi, hogy ébren van.– Jó reggelt! – köszön rá vidáman a betegre. – Hallom, nyugodtan aludt. Ha jól viselkedik, kicsit később megpróbálom narancslével megitatni...Miért beszélnek vele úgy, mint egy gyerekkel? Blanche kisasszony intelligens teremtés. És tudja, hogy ő is az. Ha nem kórházban, hanem másutt találkoznak, a kisasszony bizonyára megkülönböztetett tisztelettel szólna hozzá, és eszébe sem jutna ilyen ostobaságokat mondani:– ...Ha jól viselkedik...Maugras nem reagál az elhangzottakra, megelégszik azzal, hogy szemmel kíséri az ápolónőt, aki átfutja az ágy végéhez erősített láztáblát, és feljegyzi rá a hőmérsékletét. Csak René nem tudja, mi van azon a papíron, pedig a dolog senkire sem tartozik inkább, mint rá.Végeredményben tárgy lett belőle. Úgy tűnik, szokás, hogy az ajtót félig nyitva hagyják. Nemcsak az övét, hanem a nagyteremét is, ahonnan egész nap idehallatszik a lárma.És lám csak, egy idősebb férfi, lila színű, durva gyapjúból készült házikabátban, belöki az üvegezett ajtót, hogy kíváncsian megnézze őt magának. Lehet, hogy lábadozó szélütéses? Üres szeméből, lassú fejcsóválásából ítélve, az ember inkább elmebetegnek vélné. Blanche kisasszony nem törődik a kíváncsiskodóval, aki hosszas, szótlan szemlélődés után ahogy jött, ugyanúgy távozik.A folyosón tálalókocsikon nagy zajjal hatalmas kannákat visznek. Megint nyílik az ajtó, ezúttal a főnővér jelenik meg, nyomában egy fiatal kórházi orvos.– Minden rendben? Jól aludt a beteg?Nem őt kérdezik, hogy mi van vele. Igaz, nem is tudna válaszolni. Blanche kisasszony odanyújtja a fatáblácskákra erősített láztáblát Az asszonyság elolvassa, majd átadja az orvosnak, aki nem fűz megjegyzést hozzá. Mindketten odamennek a háromlábú állványhoz, a szőlőcukros tartályhoz, és újra hozzákapcsolják.– Mit tetszik gondolni – kérdi Blanche kisasszony –, szólhatok a borbélynak, hogy borotválja meg?Maugras nem is gondolt a szakállára, pedig hát négy nap alatt jócskán megnőhetett, kivált mivel nagyon erős és sötét a szőrzete. Barna hajszínét anyjától örökölte. A szakállával is mások törődnek most helyette, de nem hálás ezért. Érzi, hogy ez a figyelmesség személytelen, hiszen ő rövidebb vagy hosszabb időre, de mindenképpen csak átmeneti tulajdonosa az egyik ágynak, és mindenkinek ugyanez a pontosan meghatározott bánásmód járna. Egyik nap: elektroencephalographia... Másik nap: gerinccsapolás... Megint másik nap: átvilágítás... Majd a szakáll és az a narancslé következik...Ha Besson d'Argoulet nem lenne sokkal inkább a barátja, mintsem az orvosa, senki sem beszélne vele a betegségéről, és csupán arra szorítkoznának, hogy a lelkére kössék: legyen nyugodt és bizakodó.Besson nagyon kedvesen minden közölhetőt közölt vele. Zsúfolt napi programját bizony eléggé felboríthatta: az egész városon át kell vágnia, amíg eléri a Porte d'Italie-t.– Itt az ideje, hogy rendbe szedjük magát... Reggel, idefelé jövet, arra gondoltam, behozhatnának magának egy kis rádiót... Biztos vagyok benne, hogy a tanár úr nem helytelenítené, maga pedig elszórakozhatna egy kicsit...Nincs kedve rádiót hallgatni. Nincs kedve szórakozni, és a kisasszony nem jól teszi, hogy helyette próbál gondolkodni. Nem érdekli a kinti élet. Megelégszik azzal, ami a közvetlen környezetében történik: a folyosói járkálással, az emeleti zajokkal – kezdi felismerni őket.Ha nem is valami magas, és egyáltalán nem olyan behemót, mint Colére, teste azért súlyos, nyom vagy nyolcvan kilót. Ennek ellenére, Blanche kisasszony, aki nincs több ötven kilónál, könnyedén megfordítja és visszafordítja, tetőtől talpig lemosdatja, és közben a lepedőjét is sikerül kicserélnie anélkül, hogy ez zavarná.Ez a tisztálkodás a nap legkínosabb része, Maugras lehunyja a szemét, röstelli magát. Nem szép sem a teste, sem az arca. Sohasem volt az. Már fiatalember korában is ilyen formátlan volt, petyhüdt arcán az orra mintha torzó lenne. Ez néha nagyon bántotta. Amióta jelentős személyiség, egyre kevesebbet gondol rá, és kihívóan, kendőzetlenül vállalja rútságát.Csak itt, miközben Blanche kisasszony lemosdatja, szivaccsal végigtörli, támad fel benne újra kamaszkori szégyenérzete.– Be kell dörzsölnöm alkohollal... Gondoltam, szívesebben veszi a kölnivizet, és amíg hozat magának, vettem egy kis üveggel...Valahogy jeleznie kellene, hogy hálás ezért, de nem sikerül. Blanche kisasszony nem értheti ezt. A többiek nála is kevésbé. Majd még azt képzelik, hogy letört vagy pedig, hogy úgy gondolja: mindez jár neki, hiszen Párizs egyik legjelentősebb napilapját és két hetilapot irányít. Ugyan! A sokkal bonyolultabb igazság nem tárul fel önmagától.Egyébként sem örül, hogy az ágya, a szobája, a betegség és a gyógyszerek alattomos, de nem kellemetlen szaga helyett, egyszerre csak kőlnivízillatot áraszt. Kicsit olyan ez, mintha be akarnák csapni, örül, hogy meg fogják borotválni? Nem biztos benne.– Telefonálok a borbélynak, megkérdem, ráér-e... addig pihenjen.A gyógyíthatatlanok, a bénák, az elmebetegek és a halottak borbélya! Már teljesen világos van. A köd egyre ritkul, a nap mindjárt áttör rajta. Két kék kötényes, egymás közt olaszul beszélő fiatal lány, vödrökkel és kefékkel megszállja a szobát. Rá se hederítenek, kíváncsiság nélkül végzik mindennapi teendőjüket.Amikor végre megjelenik a borbély, a szoba tiszta, a hat szál sárga szegfű vázájában kicserélték a vizet, és az ablak felső részére szerelt, lemezlapocskákból készült szellőzőnyíláson friss levegő árad. Az öregecske figaró maga is gyógyíthatatlan betegnek látszik. Talán az is. Sárgás ujjai nikotinszagúak; fogai redvesek, és szótlanul, nyugtalanító összpontosítással dolgozik.– Gondolom, a haját nem kell levágni?A kisasszony nemet int. A jó ember, kis táskáját a kezében tartva, mintha még várna valamire; az ápolónő végül megérti, és a kézitáskájából papírpénzt vesz elő.Amikor kettesben maradnak, Blanche kisasszony magyarázattal szolgál.– Megfeledkeztem a borravalójáról... Ne féljen, később majd rendezzük ezeket a kis kiadásokat...Ez a részlet megdöbbenti: ezentúl önállóan semmit sem tud kifizetni, és ez kicsit olyan, mintha hirtelen pénz nélkül állna a világban. Számtalanszor álmodott már ilyesmit: valamilyen idegen városban átkutatja valamennyi zsebét, de nincs egy vasa sem.A felesége még aligha kelt fel. Vajon elment az este hazulról? Lehetséges, hogy otthon maradt, hiszen nem valami jól fest, ha valaki, akinek a férje kórházban fekszik, az éttermeket és a szórakozóhelyeket járja. Ez esetben meghívta legalább egy vagy inkább több barátnőjét. Képtelen akár csak egy órát is egyedül maradni. És a poharakkal körülvett whiskysüveg mindig ott áll a kisasztalon. Később magával viszi a szobájába, sőt olykor a fürdőbe is.Tegnap este – csak úgy futólag, szinte suttogva –, mint aki olyasmibe avatkozik, ami nem tartozik rá, Lina megkérdezte tőle:– Kívánod, hogy felhívjam Colette-et?Alighanem megértette férje jelzését, mert tovább nem erőltette a dolgot. Colette Maugras lánya. Az első házasságából született, amikor a férfi még csupán huszonhárom éves volt, tehát most harmincegy esztendős: öttel idősebb a mostohaanyjánál.A két nő még sohasem találkozott egymással, és erről sem Colette, sem Lina nem tehet. Csak ő, Maugras.Amikor elvált, elegánsnak vélte, hogy a mindössze hároméves gyermeket az anya gondjaira bízza. Colette akkor már vidéken, messze Párizstól, egy öreg hölgyrokonnál élt, aki gyűlölte Maugras-t. Néha meglátogatta a lányát, de mindig kelletlenül, mert nem szívesen fogadták. Az utazás hosszú volt. Karrierjének legnehezebb és legfontosabb időszakában járt ekkor...Colette sántít, születési hiba. Megoperálták, de hiába. Egymás után próbálták ki rajta a legtökéletesebb ortopédgépeket. Balszerencséjére egyebekben az apjára üt, testalkatát és kissé idomtalan arcát tőle örökölte.Évente egyszer-kétszer, amikor arra jár, meglátogatja apját a lapnál, de mivel mindketten tudják, hogy nincs mit mondaniok egymásnak, ezek a látogatások inkább kínosak, mintsem kellemesek.Collette semmit sem kér, semmit sem fogad el tőle. Puteaux-ban, az egyik munkások lakta utcában él egyedül. Az iskolát, ahol dolgozik, csökkent képességű gyermekek részére bizonyos apostoli erényű dr. Libot alapította; Maugras azt gyanítja, hogy lánya titokban szerelmes a doktorba.Apja karrierje nincs különösebb hatással Colette-re. Anyjának, aki tizennyolc éves korában Dullin tanfolyamára járt az Atelier-be, sikerült megvalósítani vágyálmát: ismert színésznő lett. De a lány vele sem találkozik gyakrabban, mint az apjával.Colette, Libot doktort utánozva, szívesen játssza a szentet. Maugras mégis eltűnődik rajta, hogy dongalábú és férfias külsejű lányának vajon nem jelent-e majd bizonyos elégtételt, ha az apját mozdulatlanságra és nevetséges némaságra kárhoztatva láthatja?Sokáig azt hitte, fáj neki, hogy a lánya nem rejti véka alá róla alkotott rossz véleményét. A közhiedelem szerint a szülőknek szeretniök kell gyermekeiket, a gyermekeknek pedig szüleiket.Nem kívánja látni Colette-et. Senki sem érdekli, még Besson sem, aki majd újfent meg akarja győzni, hogy minden a legnagyobb rendben van, és hogy idővel újra olyan ember lesz, mint a többiek.Colette-nek fiatal korában ugyanezt mondták. Amikor megoperálták, megígérték neki, hogy normálisan fog járni.A folyosón hangos beszéd és zajos léptek kíséretében népes menet vonul.– A professzor úr a nagyteremben vizitel – közli Blanche kisasszony.Az élen haladó Audoire-t két vagy három méter távolságban követik a többiek, az asszisztensei és mintegy harminc tanítványa, köztük három vagy négy medika. Mindez félig profán vallási szertartásra emlékeztet. A betegeknek fel kell ülniök, és a kis csapat ágytól ágyig halad.Néhány évvel ezelőtt Besson rábírta Maugras-t, vegyen részt a broussais-i klinikán hetenként három alkalommal sorra kerülő hasonló szertartások egyikén. A betegek többsége feküdt, egyesek haldokoltak. Besson még szebb és még hatásosabb volt, mint a hivatalos vacsorákon, patyolatfehér köpenye és orvosi sapkája kifogástalanul érvényre juttatta ezüstös haját.Kegyetlen játék volt ez. A közönyös kézzel felemelt takaró alól lázas testek, torz végtagok, kisebesedett testrészek kerültek napvilágra, és közben a professzor a katedrán használt hangján kinyilatkoztatta észrevételeit, a hallgatók pedig buzgón jegyzeteltek.A csoport lassan vonult ágytól ágyig, és a tekintetek követték, némelyik már alig volt emberi, csupán valami állati félelmet tükrözött. Míg a sorukra vártak, a fülüket hegyezve próbálták megérteni az orvos kommentárjait, még azokat is, amelyek latinul hangzottak el.Besson azért mégis emberségesen viselkedett. Betegeinek többségét névről ismerte, barátságosan megszólította őket.– Á, itt van az én öreg barátom, aki megint egy halom kérdést fog feltenni nekem...Kivált, ha tudta, hogy az ágy a következő vizitig alighanem megüresedik vagy gazdát cserél, néha még a beteg arcát vagy vállát is megveregette.Maugras attól tart, hogy a fehér menet hamarosan betódul a szobájába. Úgy látszik, a szeme elárulta, mert Blanche kisasszony, aki figyelemmel kíséri a reflexeit, megnyugtatja.– Ne féljen semmitől. A professzor a különszobákba sohasem hozza be a hallgatóit. Lehet, hogy az egyik asszisztense elkíséri, de nem hiszem...Ha jól számol, ma péntek van. Ezt is feljegyzi emlékezetébe, mint mindent, amit a kórház életéből felfedez. Személyesen nincs érdekelve a dologban, de ez bizonyos gyakorlatot jelent a számára.– Mindjárt itt lesz – jelenti az ápolónő, aki egy pillanatra kinézett a folyosóra. – Pénteken (szóval, nem tévedett!) a vizit sohasem tart sokáig. A keddi a leghosszabb.Kedd! Ezt is megjegyzi magának.Blanche kisasszony egy kicsit rendbe szedi a haját a tükör előtt, és mivel ez a tükör a mosdó felen, balra az ágy mellett található, blúzával súrolja Maugras-t.A tanár egyedül jön be a szobába, közben tanítványai, Isten tudja, milyen cél felé, és olyan zajjal, mint az osztályból kiözönlő kisdiákok, végigdobognak a folyosón. Audoire biccentéssel üdvözli, nem vesz annyi fáradságot, hogy rámosolyogjon, mint Besson, már első pillantása hivatásos jellegű.Blanche kisasszony odanyújtja neki a kórlapot, amelyet a professzor azon nyomban vissza is ad, mint aki azt mondja, hogy ebből mit sem tudhat meg, mintha a betegség lefolyása egyszer s mindenkorra eldőlt volna már. Az ágyhoz lépve, inkább magának, mintsem betegének, ezt dünnyögi:– Lássuk csak, hol tartunk...Maugras monogramos pizsamakabátot visel, alighanem tudtán kívül hozatták az V. Györgyből, de nadrágot még nem adtak rá. Audoire kis kalapácsot vesz elő a zsebéből, megütögeti vele a beteg térdét, majd a könyökét, aztán valami hegyes szerszámmal megkarcolja a talpát. Figyelmes ábrázattal kétszer-háromszor megismétli ezt a műveletet.– Sintront kapott?– Tegnap este kilenckor. Most reggel megvártam a vizitet. Azt is meg akartam kérdezni, hogy megitathatom-e egy kis narancslével...Audoire vállat von, nem válaszol, ami alighanem azt jelenti, hogy nincs ellenvetése, részéről nem tulajdonít jelentőséget a dolognak.– Ma délután kezdetnek néhány passzív kar- és lábmozgást fog végezni... Legfeljebb öt percig... Naponta háromszor...Úgy tűnik, szándékosan kerüli a beteg tekintetét. Maugras rögtön fel is teszi magában a kérdést, vajon ez nem holmi esetlenségről, félénkségről tanúskodik-e. Orvosi köpeny és sapka nélkül, valamilyen más környezetben, mondjuk az autóbuszon vagy a metrón alighanem olyan, mint egy közönséges és igénytelen kistisztviselő.A betegséggel szemben szilárd talajon mozog. A beteggel szemben azonban már korántsem ilyen magabiztos, inkább kitér hát előle. Maugras-nak tréfás gondolat jut az eszébe, magában jól mulat rajta. Egyes orvosoknak nem a beteg nélküli betegség a vágyálmuk?– Próbált beszélni?– Amióta átvettem a szolgálatot, nem.– Mondjon néhány szótagot...És lám, Maugras hirtelen begyullad, mint annak idején Besson betegei a broussais-i kórházban, a vizit közben. Jóllehet egy pillanattal korábban még a gondolataival játszott, most izzadság önti el a homlokát. Tétovázik, kinyitja a száját.– Aaaaaa...Bár még most sem ismer a saját hangjára, ez már mégsem a reggeli nyávogás.– Ne féljen... Mondjon valamit, bármit...Legelsőnek a "doktor" szó jut eszébe.– Dok...Audoire a fejével bátorítja.Szinte hibátlanul bukik ki belőle a szó:– Dok-tor...– No látja!... Csak gyakorolni kell, még ha eleinte nehezére esik is. A bal kezét is használnia kell. Nem balkezes?... Nem számít. Gyorsan megszokja... A kisasszony majd ad önnek ceruzát és papirost... Azért ügyeljen, nehogy a beteg kifáradjon...Feláll az ágy széléről, és az ajtó felé indul. Kinyitja, megfordul, és úgy látszik, megdöbben, amikor a beteg szinte ellenséges tekintetével találkozik.– Este újra megnézem – szól sietve.Blanche kisasszony szintén döbbent, csalódott. Valami olyasmi történt itt, amit nem ért, valami, amit nem tud pontosan meghatározni, és elég nehezére esik, hogy mosolyát, üde mozgását visszanyerje.Az ápolónő is úgy érzi, hogy Maugras minden ok nélkül, egyik pillanatról a másikra ellenséges magatartást vett fel.Miként magyarázhatná meg nekik, hogy zavarják, hogy ő a maga részéről beletörődött a vele történtekbe, hogy nincs szüksége bátorításra, hogy annak, ami vele történt, meg kellett történnie, hogy nem bánja, és megkönnyebbült tőle?Akkor hát mire jó, hogy saját maga előtt is nevetségessé teszik, rákényszerítik, hogy kínosan akadozva nyögdécseljen:– Dok-tor...Csak annyit értek el vele, hogy sírni volna kedve.De nem fog az ápolónő, sem bárki más előtt sírni. Inkább dacosan a mennyezetre szegezi a tekintetét.
HARMADIK FEJEZETIdegesíti, hogy egy pillanatra sem hagyják nyugton. Meggyőződése szerint ez valami előírás, és a kezeléshez tartozik. Hát nem olyan ez itt, mint egyes gyógyhelyeken, Vichyben, Aix-les-Bains-ben vagy bárhol másutt, ahol a függetlenségükre egyébként meglehetősen kényes emberek megadóan tűrik, hogy időbeosztásukat megszabják, hogy a grammra pontosan kimért és egy meghatározott pavilonban elfogyasztandó gyógyvíztől kezdve a halk szalonzenéig és a bridzs- vagy egyéb viadalokig, valamint a szinte kötelező kaszinóig, csaknem gyermekes módszerekkel szórakoztassák őket.Őt pedig mindenáron meg akarják akadályozni abban, hogy gondolkozzék. Mihelyt nyugodtan, félig lehunyt szemmel fekve, elkezd gondolataival vagy emlékeivel játszani, Blanche kisasszony, Maugras számára lassan ismerőssé váló fejmozdulattal, ránéz az órájára, és nyomban talál valami tennivalót: bead egy injekciót, megváltoztatja a beteg testhelyzetét, vagy, mint például valamivel dél előtt, megitatja narancslével.Mivel állkapcsa és a gégéje sem mozog sokkal jobban, mint a karja vagy a lába, kíváncsi volt, miként boldogul vele az ápolónő.Mosolyogva, mint aki biztosra veszi, hogy ez mulattatni fogja a beteget, különös, fajanszcsővel ellátott csészét hozott.– Ez itt a csőrös bögre! Meglátja, milyen praktikus. Holnaptól már kiskanállal eheti a pürét...Megint ez a könnyed, derűs hang, amellyel bosszúsan szegezi szembe közönyét és ingerültségét. A narancslé nagy részét kelletlenül ugyan, de sikerült lenyelnie.Ezután Blanche kisasszony megforgatta azt a kis kart, amellyel ágya felső része felemelhető. Egy másik az ágy alsó felét szabályozza. Bizonyos időközökben megváltoztatják a testhelyzetét. Most majdnem ül, és első ízben nincs kacsa a lába között, bár, mint a kisbabáknál, a gumipelenkát még ott hagyják a lepedő alatt.A nap fénye olyan, mintha tavasz lenne. A szellőző lapocskáin át apró hullámokban érkező, langyos légáramlat gázolaj szagú a hetes országút forgalmától.Új testhelyzetében nemcsak a jobb épületszárny tetejét és manzárdjait látja, hanem az első emelet magas ablakait is. Ez utóbbiakon nincs függöny, így ki tudja venni az egymás mellett sorakozó fehér ágyakat, a betegek körvonalait, amelyek ugyanolyan lassúsággal mozognak, mint itt a folyosón. Néha egy-egy ápolónő is feltűnik, gyors mozdulatai élénk ellentétben állnak az előbbiekével. A székeken, nyugtalanítóan merev mozdulatlansággal, férfiak ülnek. Egyesek szótlanul pipáznak, és beérik azzal, hogy maguk elé bámulnak.Vajon ezek is szélütésesek? Vagy pedig a jobb szárnyat az elmebetegek részére tartják fenn? Majd később rájön. Van ideje. Annak a központi épületrésznek, ahol ő is fekszik, csak a legközelebb eső ablaka van nyitva: a világos színű íróasztal előtt valamelyik osztályos orvos az egyik ápolónővel vagy medikával beszélget. A lány időnként felkacag, és a cigarettahamut az udvarra pöcköli.Amikor a hatalmas lábasokkal megrakott tolókocsikkal végigcsörtettek a folyosón, Blanche kisasszony azt mondta neki:– Most pedig rövid időre egyedül hagyom. Elmegyek ebédelni. Ne féljen, nem leszek messzi...Bal kezébe, abba, amely majdnem normálisan működik, kis, körte alakú villanycsengőt csúsztatott.– Ha bármire szüksége lenne, csak nyomja meg a gombot...Végre egyedül van. Nem is az egyedüllét az, amire oly nagyon vágyakozik. Például, amikor ma reggel felébredt, furcsa nyugtalanságot érzett, amíg fel nem fedezte, hogy Jozefa ott fekszik mellette az összecsukható ágyon. És azt sem bánja, hogy napközben Blanche kisasszony vagy ott ül az ablaknál, vagy pedig fel s alá járkál a szobában.Lehetséges, hogy tartósan kell ebben a sok férj és feleség számára is szokatlanul szoros, bensőséges kapcsolatban, a világtól elzártan élniük. Szívesen elnézegeti ezt a fiatal és vidám arcot, méltányolja a kisasszony csinosságát és takaros külsejét.Kínos lenne, ha a főnővérhez hasonló, koros asszonysággal kellene együtt lennie. Vagy valamelyikkel azok közül, akiket az imént látott akik úgy végzik a feladatukat, mint valami kulimunkát, és látszik rajtuk, hogy nehezen tengetik az életüket. Blanche kisasszony kiválasztását Besson barátjának köszönheti, és nincs kétsége afelől, hogy ez a választás hozzátartozik a gyógykezeléshez.Éppen ez az, ami zavarja és megkeseríti az örömét. Hogy helyette akarnak gondolkozni. Vagy inkább azt hiszik, hogy erre meg arra gondol, mert az adott napon a szélütéseseknek ezen meg azon a fejlődési szakaszon kell átmenniök, ilyen meg olyan lelkiállapotban kell lenniök.Biztosan kiadtak valami ehhez hasonló utasítást:Főként ne hagyják magába mélyedni...Azt hiszik, hogy szeretne meghalni, pedig ez csak féligazság. A halál hidegen hagyja. Persze, a halálnak, ahogy elképzeli, mégiscsak van utálatos oldala is. Főként a szag. Meg, amit mosdatásnak neveznek. A felbomlás. Lesújtja a gondolat, hogy másoknak ilyen undorító dolgokat kell őmiatta elviselni. És végül, be kell vallania, a koporsó. Hiába tudja, hogy akkor már semmit sem fog érzékelni, mégis már előre szenved a klausztrofóbiától.Amint tud beszélni, amint visszanyeri a beszélőképességét vagy pedig megtanul bal kézzel írni, nyomban közölni kell kívánságát: ha meghal, hamvasszák el. Nem akarja, hogy virágokkal vegyék körül. A halottas szobában a virágoknak gyászos, áporodott szaguk van. Gyertya, kárpit, szentelt barka sem kell.Az ideális az lenne, hogy miután kilehelte a lelkét, névtelen alkalmazottak átszállítanák a kolombáriumba, és azok, akik ismerték, nem is láthatnák.A halálba belenyugszik, de a vele járó ceremóniába nem. Nem érdekli, hogy a vég néhány órán belül jön el, vagyis a negyedik, illetve az ötödik napon, mint Félix Artaud-nál, vagy pedig csak néhány év múlva, mint Jublin esetében.Nyugodtan, rémület és érzékenykedés nélkül gondol rá. Vajon ez az, amit mindenáron még akarnak akadályozni? Vagy továbbmennek, és Audoire, aki alig néz rá, jobban ismeri, mint a látszat mutatja?Ez nagyon fontos. Neki. Nem a többieknek. A többieknek, az orvosoknak, a Bicêtre személyzetének, a Grand Véfour-i barátoknak, a lap munkatársainak ez csupán sajnálatos eseményt jelentene. Az orvosok kijelentenék:Nem volt mit tenni...A két olasz takarítónő előkészítené a szobát a professzor valamely másik, talán már várakozó betegének. A barátok sajnálkozva dörmögnék:Szegény flótás!És még megkérdeznék, mint ő is tette hasonló esetekben:Hány éves is volt?A negyven éven aluliak valójában elég természetesnek találnák, hogy ötvennégy éves korár bán elment. Az idősebbek némi, elég gyorsan szertefoszló nyugtalanságot éreznének.Lina összeomlana, whiskybe fojtaná bánatát, és – mint ez eddig is oly gyakran előfordult szólni kellene az V. György orvosának, hogy injekcióval altassa el jó mélyen.Maugras tudja, hogy a felesége, aki nélküle is jól meglenne, hamarosan hozzászokna az új helyzethez. El is tűnődik azon, hogy eddig is nem inkább szerencsétlenséget hozott-e az asszonyra. Vajon mint özvegy nem lenne-e sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal boldogabb, mint most?Három nő játszott szerepet az életében – közülük csak egy úszta meg szárazon, Héléne Portai, aki mint újságíró most is nála dolgozik, és annak idején kikosarazta.A lány gondosan őrizte a maga egyéniségét, önállóságát, sohasem egyezett bele abba, hogy egészen együtt éljenek, és az évek során mindegyikük megtartotta a maga lakását, a maga baráti körét.Lám, mennyire fontos, hogy őszintén, háborítatlanul – anélkül, hogy folytonosan megzavarnák belső monológjában – elgondolkozhasson. Nem holmi lelkiismeret-vizsgálat ez. Mérleget készíteni sincs szándékában. Olyan, mint egy képeskönyv, amelyben vaktában az időrenddel nem törődve lapozgathat.Ma reggel, valamivel a narancslé és a csőrös bögre előtt, egyszer csak viszontlátta magát tizenhét éves korában, Fécamp-ban, a Bérigny rakparton. Akkoriban éppen bajuszt növesztett, de alighanem csak néhány hétig tartotta meg.Ősz volt, október vége vagy november eleje, mert az akkor még többségükben vitorlás újfundlandi halászhajók már kezdtek hazatérni.Szürke, gyenge minőségű gyapjúból készült, vöröses pettyekkel teleszórt, készen vásárolt felöltőt viselt, amelyre mindezek ellenére meglehetősen büszke volt.Mint ezen a vidéken oly gyakran, az eső ezúttal is a levegőben lógott, a dokk vizének színe majdnem fekete volt. A rakpart teljes hosszában vasúti teherkocsik sorakoztak, a hajókról ömlesztve tőkehalat raktak ki, a szag az egész várost átitatta.Az asszonyok a móló végén lesték, és már a csatorna bejáratától kendőlobogtatással kísérték az érkező hajókat. A reggel érkezett matrózok feleségükbe karolva elindultak hazafelé.De nem mindegyiknek volt felesége és gyereke. Jó néhányan, akik a nyáron hónapokat töltöttek Új-Fundland sziklazátonyain, már letelepedtek a kikötői csapszékekben, és rumos feketekávét vagy méregerős pálinkát ittak.Miért tolult éppen ez a kép az emlékezetébe? Ez a szürke és lapos, olcsó levelezőlapra emlékeztető, kegyetlen pontossággal kirajzolódó kép? Élesen maga előtt látta a kikötői épületek homlokzatát, a boltok és a vendéglők fölé festett neveket és Firmin Remage hajóvállalkozó a többinél magasabb irodaházát, ahol apja is dolgozott.Egy ideig elszórakozott azzal, hogy megpróbálta a pontos évet kitalálni. Ezerkilencszázhuszonhárom! Öt éve ért véget a háború, tíz éve halt meg az édesanyja, ő pedig másfél éve hagyta ott a Guy-de-Maupassant gimnáziumot, hogy beálljon a Saint-Étienne utcai közjegyzőhöz, bizonyos Raguét úrhoz.Egyébként ekkor már néhány hónapja a Le Havre-i Világítótorony fécamp-i tudósítója volt, zsebében fényképes sajtóigazolvány lapult, ami bizonyos büszkeséggel töltötte el.Apja ezen a reggelen ott állt a dagállyal érkezett kétárbocos és a vasúti teherkocsik között. A hajót Szent Teréznek hívták, a neve is eszébe jutott. Remage úr valamennyi hajóját egy-egy szent nevére keresztelték. Apja, tintaceruzával a kezében, a vagonokba berakásra kerülő tőkehal bálákat számolta.Ő pedig azért volt a rakparton ahelyett, hogy a közjegyzői irodában dolgozott volna, mert a kétárbocos fedélzetén még a nyílt tengeren valami baleset történt. Gyanús körülmények között eltűnt egy férfi, és a rendőrség éppen a fedélzeten folytatta a vizsgálatot.Emlékezete mindent pontosan felidézett: az árbocokat és a vitorlarudakat, az egymáshoz láncolt, fekete, motoros halászhajókat; szinte hallotta a Marne rakparton épülő bárka fából készülő hajótestén a kongó kalapácsütéseket.Apjának fakószőke bajusza volt. Arcán a kötelességét öntudatosan teljesítő férfi nyugalma és komolysága tükröződött. Hogy járni tudjon a rakpart csúszós, sűrű üledékében, rendes lábbelihez hasonló, viaszosvászonnal bevont facipőt húzott.Nem tartózott a Remage-cég vezető munkatársai közé, csupán a nagy gépezet egyik apró kereke volt, mint úgynevezett hajókönyvelő, és kevesebbet keresett a matrózoknál.René az egyik kikötői bak mellett várt, amíg a rendőrfelügyelő befejezi a kapitány kihallgatását, hogy ezután ő is kikérdezhesse.Fiatal volt. Vakbélgyulladásától eltekintve sohasem betegeskedett.Nos, ezen a reggelen, és pontosan ezen a reggelen, valami csüggetegség lepte meg, és ettől úgy tűnt – többé nem szabadulhat. Végigtekintett a szürke kisvároson, a cégéreken, a dokkokban gyermekkora óta látott kétárbocosokon és motoros halászhajókon, a zsilip túlsó oldalán elhelyezkedő hajóépítő üzemen, a távolban közönyösen emelkedő és süllyedő tengeren és végül az apján, aki nyugodt megelégedettséggel tűrte megaláztatását vagy középszerűségét – és ekkor egyik pillanatról a másikra felfedezte mindennek a hiábavalóságát.Úgy érezte, már nem tartozik vagy talán sohasem tartozott ehhez az érdektelen világhoz, amely körülveszi. Már nem belülről, hanem kívülről, mintegy idegenként szemlélte.– Mire jó mindez?Annyi év után biztos benne, hogy pontosan ezekkel a szavakkal tette fel magának akkor a kérdést. Mire jó mindez? Mire volt jó nagy nehezen megtanulni azt az anyagot, amelyet meg sem emészthetett, hiszen érettségi előtt ott kellett hagynia az iskolát? Mire jók azok a sivár órák, amelyeket Raguét közjegyzőnél tölt, aki csak száraz és megvető szavakra méltatja őt? Mire jók azok a Le Havre-i Világítótorony-nak küldött, és csak alig negyedrészt publikált beszámolók, amelyekkel kapcsolatban folyton ugyanazt ismételgetik:– Rövidebben! Tanuljon meg végre rövidebben írni!Mire jó élni?Azóta sokszor visszatért ez az érzése, még azokban a pillanatokban is, amikor a lehető legtöbb energiabefektetéssel a legkézzelfoghatóbb sikereket érte el, értelmetlennek, üresnek tűnt az élete.Mire jó élni? Mire jó, hogy minden hónap első keddjén, a Grand Véfourban találkozik tíz emberrel, akit a barátjának nevez, de valójában mit sem jelent a számára?Minden hónapban az asztaltársaság más-más tágja állította össze a menüt, és rendezte a számlát. Kivéve Dora Ziffert, a társaság egyetlen nőtagját, aki egyébként is csak véletlenül csöppent közéjük, valamennyien jelentős társadalmi pozícióval és szinte kötetlen anyagi lehetőségékkel rendelkeznek. Amikor először találkoztak, mind a vagyongyűjtés fele útján vagy karrierjük kezdetén álltak.Vajon nem azért jöttek össze ilyen rendszeresen, hogy a maguk, megnyugtatására minden hónapban felmérjék a megtett utat? És titokban nem tett-e mindegyikük összehasonlításokat önmaga és asztaltársai között? Ezt bizonyította az is, hogy valóságos versengés folyt közöttük: ki tud választékosabb és drágább étrendet összeállítani?A félemeleti különterem párnázott atmoszférájában töméntelen vállonveregetések és ölelkezések között gratuláltak egymásnak.– No, mi újság, öreg fiú? Hogy van Yolande? És a színdarabod hogy áll?...Vagy a regényed. Vagy az üzleti ügyeid. Esetleg most épülő vidéki házad, a villád Cannesban, Saint-Tropez-ben.Már hárman hiányoztak közülük. Ezentúl még gyorsabban ritkulnak majd a sorok, hiszen már valamennyien elérték a veszélyes életkort, és a zajos, jókedvű, olykor gyermekes tréfákkal fűszerezett ebédek közben egymást kémlelve ilyesmik jártak az eszükben:Hogy megöregedett! Már nem húzza sokáig...Rajta lenne a sor, hogy üresen hagyjon egy helyet az asztalnál?– Sokat dolgozott. Agyonhajszolta magát...– Az utóbbi időben, mintha csak megérezte volna, úgy falta az életet...Besson nem állná meg, hogy ne közölje orvosi szakvéleményét.– Száznyolcvan volt a vérnyomása. Én figyelmeztettem. Könyörögtem neki, hogy ne törje magát annyira a lapért...– Mi lesz Linával?Az asztaltársaság tagjai cinkos pillantásokat váltanának. Valamennyien tudják, hogy Lina nem boldog, és az ital úgyszólván az öngyilkosság lassú formája.Lehet, hogy vita alakulna ki Linával kapcsolatosan?– Gondolod, hogy René szerette a feleségét?– Mindent megtett érte, annyi bizonyos...– Lehet, hogy Lina idegei sohasem voltak teljesen rendben?– Derék lány...– René megpróbálta átgyúrni, mint annak idején Marcelle-t.– Igaz is, mi lett Marcelle-lel?– Turnézik... Az ember esküdni merne, hogy nem öregszik.– Pedig már nem lehet messze a negyvenöttől...– Ötvenhárom. Két évvel fiatalabb Renénél... Még jól emlékszem a gyermekük születésére... Nagyon szegények voltak, bölcsőre sem telt, a kisbaba a komódfiókban aludt...– Lányuk van, ugye?– Születése óta nyomorék...– René nem szívesen beszélt róla...A társalgás azonban nem sokáig folyna ebben a mederben. Gyorsan témát váltanának, megtárgyalnák a borokat, az imént felszolgált fogást, Julién Marelle színdarabját vagy Clabaud legutóbbi védőbeszédét, a Francia Akadémia legközelebbi szavazását, ahol Flaubert-ről, Zoláról és Maupassant-ról írott három könyvével Besson d'Argoulet felvétele is felmerül. Pierre egyébként már tagja az Orvostudományi Társaságnak.Hát érdemes volt törnie magát az embernek azért, hogy éljen? Ugyan miért? Az újságért, a két hetilapért, amely a közönség legalantasabb ízlését szolgálja, vagy a rádióért, ahol tagja az igazgatótanácsnak?Az arneville-i vasárnapokért, amelyek kevésbé intim formában, tulajdonképpen nagyon hasonlítottak a Grand Véfour ebédjeihez. Csak azzal a különbséggel, hogy itt többet beszélnek politikáról és pénzügyi kérdésekről?A lakosztályért az V. Györgyben, azért a lakásért, amely fényűzése ellenére éppoly jellegtelén, mint egy pályaudvar vagy repülőtér?Továbbra is kihasználva az alkalmat, hogy Blanche kisasszony egyedül hagyja, újra belelapoz képeskönyvébe, és megint csak rábukkan Fécamp-ra, a kikötőre, a Szent Teréz érkezéséjiek reggelére – erre a fekete-fehér vagy inkább fekete-szürke lapra. Vannak ebben a könyvben színes lapok is, de ma folyton a Bérigny rakpart képe tolakszik elébe, talán azért, mert ez az emlék olyan jellegzetes, és az éveket áthidalva, szoros kapcsolatba került jelenlegi életével.Az élete? Ha a szája jobban engedelmeskednék, megpróbálna mosolyogni. Nem feltétlenül ironikusan. Bizonyos gyengéd szeretettel ama kopott felöltős fiatalember iránt, aki – hogy komolyabbnak lássék – bajuszt növesztett.A jelenetét egészen közelinek érzi. Az idő elrohant, és ő szeretné leltárba venni, mi maradt belőle.A nagy kórteremben esznek. Ez meglehetősen érdekes, mert senki sem beszél, csak a tányérokon koppanó kanalak vagy villák zaját hallani.Az ápolónők viszont alighanem élénk társalgást folytatnak a részükre fenntartott helyiségben. Talán a betegeikről beszélnek, és mivel Maugras közismert ember, olyasvalaki, akit Párizsban neves közéleti személyiségnek szokás nevezni, könnyen előfordulhat, hogy a többiek róla faggatják Blanche kisasszonyt.Lehet, hogy panaszkodik rá, mert nem mutat sem jó szándékot, sem hálát? Talán bizalmas részletekkel szolgál róla, például a testéről vagy a viselkedéséről?Mire jó mindez? – ahogy már a fécamp-i rakparton is megfogalmazta magában.Pedig most jól érzi magát a takaró alatt; a nap egy sugara elérte a szoba egyik sarkát, a szellőzőnyíláson át friss léghuzam érkezik.Sajnos, vége. Megismeri Blanche kisasszony lépteit. Egy pillanatra megáll, hogy rágyújtson, vagy talán azért is, hogy felöltse azt a derűs arckifejezést, amely a gyógykezeléshez tartozik.– Nem volt szüksége semmire? Nem hiányoztam? – kérdi tréfálkozva, amikor belép.Anélkül, hogy megtudakolná René véleményét, leveszi a kacsára helyezett törülközőt, felemeli a takarót, és az edényt a beteg combjai közé csúsztatja. Hát már ez sem függ tőle! zsörtölődik magában Maugras.Az Audoire professzor által előirt passzív gyakorlatok első leckéje csalódást kelt benne. Nem várt csodát, sem valami látványos kezelést, ám tulajdonképpen mindössze arról van szó, hogy néhány centiméternyire felemeli béna karját, majd visszahelyezi az ágyra, aztán ugyanezt megismétli az alsókarjával, majd a kézfejével, végül mozgásképtelen lábával. A szeme eleinte, akarata ellenére, elárulja félelmét, azt az állati félelmet, amelyet minden ismeretlennél szemben érzünk.– Csak csinálja! Megígérem, hogy nem fog fájni! – nyugtatta meg Blanche kisasszony.Az ápolónő az ágy szélén ül, és amikor a beteg jobb lábával foglalkozik, a férfi alsóteste fedetlen. Ez annál is inkább zavarja Maugras-t, mert hímvesszője, a leghalványabb erotikus gondolat nélkül, valószínűleg egyszerűen a mozgás következtében, félig megmerevedik. Úgy tűnik, Blanche kisasszony ezt nem veszi észre. Mint valami tornatanár számolja a mozgásokat:– ...Öt... hat... hét... nyolc...Tizenkettőnél megáll, visszahelyezi a takarót.– Mára elég. Nem fáradt?Maugras jelzi, hogy nem.– Adjak ceruzát és papirost?Engedelmesen, lelkesedés és öröm nélkül rááll. Azt fogja tenni, amit kivannak tőle, de nem hisz benne. Legalább felhagynának azzal, hogy úgy kezelik, mint egy gyereket! Miközben Maugras kíváncsian méregeti az ápolónőt, az a már ismert, túl derűs hangon újrakezdi:– Most egy kicsit elbeszélgetünk. Kérdéseket fogok feltenni, és maga írásban válaszol. Meglátja, milyen gyorsan meg lehet szokni a bal kézzel való írást...Jegyzetfüzetet helyez az ágyra, és ceruzát nyújt neki.– Tegnap óta megállás nélkül érkeznek virágok az ön részére az irodába. Amíg nem beszéltük meg a dolgot, nem akartam, hogy felhozzák őket. Van beteg, aki szereti szobájában a virágot, van, aki nem. Figyelmeztetem, hogy töméntelen sokat küldtek, valóságos kis vagyonra valót. Mi legyen velük?Az első vonás ügyetlen, dülöngélő, a második már határozottabb, végül is gyermekes, pálcikákból összerótt betűkkel sikerül leírnia: Nem.– Kívánja, hogy felhozzam a virágokhoz mellékelt névjegyeket?Nem érdekli, ki küldte őket. Tegnap óta rá sem nézett a hat szál szegfűre, amit a felesége hozott. Mivel Blanche kisasszony nem elégszik meg a fejcsóválással, újra leírja a papírosra az előbbi szót.– Mit csináljak a névjegyekkel? Eltegyem őket későbbre?Tétovázik, leír egy D betűt, de túlságosan lusta ahhoz, hogy teljes mondatot szerkesszen, ezért áthúzza a D-t, és gondolatát egyetlen szóban foglalja össze: Fenébe!Ami annyit jelent: Dobja őket a fenébe!Az ápolónő előbb összevonja a szemöldökét, majd elneveti magát.– Fura egy ember! Néha azt se tudom, mit gondoljak magáról. Az életben is így szokott viselkedni?Maugras a fülét hegyezi, mert a lépcső felől ugyanaz a lábdobogás hallatszik, mint reggel fél hétkor, a felkelés idején. Ezúttal a léptek zaját élénk beszéd kíséri, és ösztönös félelmében hirtelen megérti a láncra vert kutya páni rémületét. Azt hitte, már ismeri a kórház életrendjét, ez a váratlan zsivaj azonban megzavarja.– Csak a látogatók – szolgál magyarázattal az ápolónő. – A betegek minden délután két órától fogadhatják hozzátartozóikat és barátaikat...Külvilágból jött férfiak, nők és gyerekek akik kinti hangon beszélnek, és kinti mozdulatokat végeznek – özönlik el az emeletet, vonulnak az ajtaja előtt, tódulnak be a nagy kórterembe. Most majd két órán át hallgathatja őket, és láthatja, amint a betegekkel a folyosón sétálnak.– Folytassuk csak a mi kis játékunkat... Lássuk! Milyen kérdést is tehetnék fel? Nem akar most maga kérdezni?Nem! Ezúttal nem írja le, csak a fejével int nemet. A kérdések, amelyeket szívesen feltenne, mégiscsak túl bonyolultak lennének. A kisasszony még azt hihetne, hogy különösebb érdeklődést tanúsít iránta, ez pedig nem egészen fedi a valóságot. Csak annyiban érdekli, amennyiben válaszai egyúttal azokra a kérdésekre is felelnének, amelyeket ő tesz fel önmagánakPéldául, amikor a gyakorlatok közben ott ült mellette az ágyon, ő azon tűnődött, ez a lány vajon miért döntött úgy, hogy betegek között tölti az életét.Ritkán találkozott ilyen kiegyensúlyozott, ilyen üde fiatal nővel, akiben ennyi életöröm lett volna. Olyan hatást tesz, mint aki erkölcsileg is éppoly tiszta, mint fizikailag. Minden egészséges és tiszta rajta.Körülbelül huszonöt éves lehet. Ez a lapnál dolgozó lányok átlagéletkora, és Maugras felméri a különbségét köztük és az ápolónő között.A lapnál még a legkívánatosabbakon is mintha láthatatlan bélyeg lenne; hiányzik belőlük a spontaneitás, úgy tűnik, a saját életritmusuk helyett valami idegen ritmust vettek fel. Nem a maguk természetes légkörében mozognak. Lázasan, túlhajszoltan, mesterséges közegben élnek.Miért és vajon milyen körülmények között választotta Blanche kisasszony ezt a hivatást? Colette-et, a lányát, megérti. Blanche kisasszonyt nem. Szeretné tudni, milyen is ez a nő valójában, hová megy este fél hétkor, amikor elhagyja Bicêtre-t azon a kiskocsin, amelyet René gondolatban neki ajándékoz.Jegygyűrűt nem hord. Vajon van-e vőlegénye vagy szeretője? A szüleivel él vagy egyedül, a saját lakásában, amelyet munkaidő után kitakarít, gondoz?Szokott-e moziba, táncos szórakozóhelyekre járni? Van-e rendszeres baráti társasága?Miközben a kisasszony elteszi a ceruzát és a blokkot, Maugras-ban hirtelen, szinte teljesen értelmetlenül, egy emlék ötlik fel. Két évvel ezelőtt fiatal gyorsírónő dolgozott a lapnál. Hosszú, keskeny, egyszerre titokzatos és közönséges arca volt, a Saint-Sulpice-ben a gipsz Szűzanyákon látni ilyet.Különös keresztneve volt: Zulmának hívták, és munkatársaival, akik madonnának csúfolták, és sokat ugratták, vajmi kevés kapcsolatot tartott.Maugras csak felületesen ismerte; titkárnője távollétében néhány levelet diktált neki. Kíváncsian nézegette, mint most az ápolónőt, aztán nem is gondolt rá többet.Abban az időben a Montmartre egyes szórakozóhelyein hetenként egy vagy két alkalommal, kizárólag amatőr jelentkezőkkel sztriptízesteket rendeztek. Valamilyen színházi premier után a barátai becsalogatták egy ilyen mulatóba, és a színpadra lépő harmadik fiatal nő nem más volt, mint Zulma: a szerkesztőség madonnája; testhez álló kosztümben, sápadt arccal, világoskék szemével az üres levegőt bámulva, vetkezni kezdett.Maugras a sötét háttérbe húzódott, hogy ne zavarja. Elővigyázatossága azonban feleslegesnek bizonyult, mert a lány nem látott semmit, teljesen belemerült a vetkőzésbe, sápadt testének fokozatos lemeztelenítésébe.Az előző számok nevetést váltottak ki. Zulmánál azonban csend volt, és mintha valami idegesség, szorongáshoz hasonló nyugtalanság kerítette volna hatalmába a termet, mintha mindenki attól tartott volna; hogy ebből még baj lehet.Zulma ügyetlenül, darabosan mozgott. Üres szeméből, kifejezéstelen arcából a nézők kitalálták, hogy ez a lány valami ördögűzéshez hasonló, sajátos szertartást végez, mégpedig kizárólag önmaga számára.Maugras nem tudta, hogy mielőtt a jelentkezőket kiengedik a színpadra, bizonyos kellékekkel látják el őket. Tény, hogy amikor az utolsó ruhadarabot is levette, a has alsó részén egy halpikkelyhez hasonló, ezüstös flitter háromszög lett láthatóvá. A mellbimbókon pedig egy-egy ezüstcsillag remegett.Zulma ezután még egy hónapot dolgozott a lapnál, mielőtt felmondott. Senki sem tudta, mi lett vele.Miért gondol Zulmára, aki semmiben sem hasonlít Blanche kisasszonyra? Maugras-nak tetszik az ápolónő szája, duzzadt alsó ajka, arcának és nyakának íve.Nem kívánja. Ha az ő állapotában képes lenne kívánni egy nőt, inkább Jozefával szeretne lefeküdni, aki mielőtt széttenné a lábát, nevetve viaskodna.Vajon mi történt volna, ha hét vagy nyolc évvel ezelőtt Lina helyett Blanche kisasszonnyal találkozik? Egyáltalán észrevette volna a mindennapi életben? Felteszi magának a kérdést, de nem nagyon igyekszik válaszolni rá.A folyosón megszólal a telefon. Valaki felveszi. Az ajtókeretben női fej jelenik meg.– Magát keresik – közlik az ápolónővel.Maugras elgondolkozva szemmel kíséri, elégedetlen magával, elégedetlen, mert megint kizökkentették gondolataiból. Blanche kisasszony tüstént visszajön.– A felesége telefonál, és azt kérdi, örülne-e, ha ma délután meglátogatná...Mint a lapnál! Lina sohasem jött be az irodába anélkül, hogy előzőleg telefonon engedélyt ne kért volna.Maugras sokáig nem mozdul, tétovázik. Lina irtózik a betegszobáktól, a temetésektől, de még az esküvőktől is. Most azt hiszi, kötelessége kijönni Bicêtre-be, mert az ágyban fekvő férjet illik meglátogatni.Tegnap, tőle ugyan nem kért engedélyt, de az orvosokat biztosan megkérdezte. Ha ma is kijön, rendre itt lesz minden délután.Végül is nemet int.– Biztos ebben?Blanche kisasszony meglepettnek látszik, mintha kissé zavarban lenne.– Akkor hát azt mondom neki, hogy fáradt... Nem! Esetleg nyugtalanítaná... Inkább azt, hogy minden pillanatban várja a professzor urat...Elgondolkozó arccal jön vissza. Leül az ablak melletti helyére, hosszasan kinéz, mielőtt megkérdezné:– Régen házasok?Maugras bal kezének öt, majd két ujját mutatja.– Hét éve?Vajon észrevette tegnap, hogy a felesége ivott? Mint ápolónő, megértette-e, hogy itt valami nincs rendjén, hogy Lina hevülete nem természetes, hogy a tekintete lappangó nyugtalanságot fejez ki, mintha sehol sem erezné magát a helyén?Néhány percnyi hallgatás után, még mindig az udvar felé fordulva, újabb kérdést tesz fel.– Szereti?Blanche kisasszony talán elfelejti, hogy René hangszálai nem működnek? A csend meglepi, és mikor végre eszébe jut, hogy feléje forduljon, Maugras újra bólint.Tulajdonképpen igaz is, meg nem is. Egyikük sem tudja, hogy is állnak. Két hónappal ezelőtt, amikor hosszú idő után egyszer megint együtt vettek részt a színház után egy vacsorán, hazatérve heves jelenet zajlott le köztük.Lina részeg volt. Maugras is többet ivott a szokásosnál, de még mindig jóval kevesebbet, mint a felesége, és azt hitte, meg tudja őrizni hidegvérét.Mindegy, hogy mit mondtak egymásnak. A szavak értelme mit sem számított. Mindketten úgy érezték, elrontották az életüket – mégpedig a másik miatt. Azzal a különbséggel, hogy Lina másként fejezte ki a gondolatait: önmagát vádolta férje szenvedéséért, ami nála voltaképp az önsajnálat fonák formája volt.Reggel Maugras – mint rendesen – bement a laphoz. Sohasem járt haza ebédelni. Este egy presszóban vagy étteremben szoktak találkozni. Előzőleg csak akkor mentek föl a hoteljukba, ha át kellett öltözniük.Azon az estén nyolckor Lina ágyban feküdt, a félhomályban ott ült mellette az V. György ápolónője. Az előző éjszaka nem került szóba. Mégis először ejtették ki a válás szót, és Maugras először vélt gyűlöletet kiolvasni a felesége szeméből.– Azért, mert egy nagy lapot irányítasz, és az emberek a talpadat nyalják, azt képzeled, neked már mindent szabad...Lina a legsértőbb szavakat választotta ki. Majd néhány perccel később térden csúszva kért bocsánatot Renétől, és minden elképzelhető bűnnel vádolta magát.Az ilyen éjszakákon az ember egy igen vagy egy nem miatt képes öngyilkosságot elkövetni. Maugras talán meg is tette volna, ha fegyver van a keze ügyében. Ugyanolyan üresnek és abszurdnak érezte az életet, mint azon a fécamp-i reggelen.A Szent Teréz visszatérésének reggele óta öldöklő iramban dolgozott – valósággal megrémítette Besson d'Argoulet-t, aki minden vizsgálat alkalmával azt tanácsolta neki, hogy ne vegye annyira szívére a munkáját, szabaduljon meg a felelősség egy részétől.De hát mi maradna, ha nem venné a szívére a dolgokat, vagy nem hinne bennük?Olyan ez, mint Blanche kisasszony kérdése:– Szereti.?Csak igennel válaszolhatott. Talán igaz is. Talán ez az a szerelem, amire egy férfi képes.Két hónapja szinte menekülnek egymás elől, kerülik, hogy négyszemközt maradjanak egymással, főként, hogy önmagukról beszéljenek. Lina még többet iszik, Maugras-t nyugtalanítja ez, újabb, az előzőnél is súlyosabb idegösszeomlástól fél. A felesége tekintete, amely olyan, mint egy üldözötté vagy rögeszmésé, félelemmel tölti el.Mintha menekülne valamilyen gondolattól, amelyet erőnek erejével el akar rejteni a férje elől. És ő, Maugras, egész életében nem ugyanazt tette-e: menekült valami elől. Fecamp óta. Amióta először érzett űrt maga körül.Vajon Blanche kisasszony, némán magába merülve, továbbra is Linára gondol-e? Mindketten hosszú pillanatokig mozdulatlanul maradtak; Maugras-nak közben nem is jut el a tudatáig a – különben meglehetősen zajos – folyosói járkálás. Nagyon távol van. Képtelen lenne megmondani, mire gondol. El is felejti, hogy kórházi ágyban fekszik – amikor az elegánsan és fesztelenül belépő Bessont megpillantja, összerezzen, zavaros tekintettel néz az érkezőre.– No, mi az? Mi történik itt? Letörtünk?Az orvos tekintete az övét keresi, szeretne behatolni gondolataiba.– Éppen indultam a rendelőmből, amikor, felhívott a feleséged. Nyugtalanítja, hogy ma nem akarod látni. Megmondtam neki, ne izgassa magát, a nyolcadik napig az effajta kedélyhullámzás természetes...Már megint! Napról napra nemcsak az egészségi, hanem a lelkiállapotáról is pontosan tudják, milyennek kell lennie. Miért nem írták fel ezt is előre a kórlapjára, amelyet Besson, mielőtt leülne az ágya mellé, mindössze egyetlen szórakozott pillantásra méltat.Blanche kisasszony, aki a professzor érkezésekor felállt, vár egy pillanatig, hátha szükség lesz rá, aztán tapintatosan elhagyja a helyiséget.– Most rajtunk a sor, öregfiú...Besson a bulvár színházak hangos kedélyességével vetette oda ezeket a szavakat, és Maugras ugyanazzal a tisztán látó ridegséggel néz rá, mint korábban Audoire-ra. Rájön, hogy ez a sokszorosan kitüntetett, hírneves orvos voltaképpen groteszk alak.
NEGYEDIK FEJEZETMár elég jó állapotban vagy ahhoz, hogy az ember komolyan szót érthessen veled... Az imént felhívott Audoire...Maugras, Besson belépése óta érezte, hogy barátja valamilyen meghatározott céllal jött, és most a szavai is megerősítik ebben. A két orvos telefonon beszélt róla, Lina pedig felhívta Bessont. Mindenki részt vesz a körülötte szőtt összeesküvésben, még a főnővér és Blanche kisasszony is. Míg a többiek kicserélik vele kapcsolatos észrevételeiket, megvitatják az esetét, ítélkeznek felette, addig ő mozdulatlanul fekszik ágyában, és ki van szolgáltatva nekik.Besson az imént eljátszotta a kedélyeskedő, nyíltszívű barátot: azzal a jóindulatú, bizalmaskodó derűvel lépett a színre, amelyhez már csak a bulvár vígjátékokban elengedhetetlen hátbavágások hiányoztak.Most pedig gondterhelt, a későbbiek során zsémbessé váló hanghordozást vesz fel, mindezt már előre eldöntötte. Kidolgozott jelenet következik, amelynek során – a kollégájával való megállapodás alapján – mindenki eljátssza a maga szerepét.Szakasztott úgy bánnak vele, mint a gyerekekkel szokás. Ha a meggyőzés nem sikerül, az anya a férjhez fordul:– Próbáld meg te! Neked nagyobb a tekintélyed, mint nekem. Talán, ha kiporolod egy kicsit a nadrágját...Besson most, ezt teszi.– Ha ostoba fickó lennél, nem beszélnék veled úgy, ahogy fogok. Egyes betegeinket kénytelenek vagyunk rászedni, mert képtelenek felfogni a dolgokat. De nálad más a helyzet...A szónoklat folytatása alig érdekli. Egészen új szemmel, úgy nézi ezt a férfit, mintha nem is harminc éve ismerné.– Audoire nincs megelégedve veled... Úgy véli, nem működsz együtt vele, magadba mélyedsz, makacsul begubódzol a betegségedbe. Tudnod kell, milyen nehéz, úgyszólván lehetetlen az orvosnak a betege akarata ellenére gyógyítani...Mikor hazudnak neki, és mikor mondják az igazat?– Hidd el, én jobban megértem a magatartásodat, mint Audoire, hiszen nagyon régen ismerlek... Könnyen elképzelem, hogy egy effajta megrázkódtatás milyen törést okozhat az olyan pokolian aktív emberben, mint te...Már ebben is téved, ami azonban nem akadályozza meg, hogy önelégülten ne úgy fűzze tovább a gondolatait, mintha az Orvostudományi Társaságban szónokolna.– Mindenekelőtt azt kell a fejedbe vésned, hogy nem te vagy az első ilyen eset... Audoire már látott néhány ilyen beteget, még ebben a szobában is, és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a reagálásaikat illetően... Valid be, nem hiszed, amit mondunk neked...Mit mondtak neki eddig? Hogy nem fog meghalni. Hogy meg fog gyógyulni. Hogy nem marad magatehetetlen a hátralevő napjaira. Hogy néhány héten vagy legfeljebb néhány hónapon belül újra elfoglalhatja helyét az ablakon túl továbbra is élénk tevékenységet folytató emberek között.De ha egyszer mindez közömbös számára!– Tegnap röviden megmagyaráztam neked az egyik és a másik szélütés közötti különbséget. Meggyőződésem, hogy valami még mindig motoszkál a fejedben. Talán csak nem azt hiszed, hogy agytumorod van?Besson a reagálására vár, és miután Maugras meg se moccan, olyan ravasz arcot vág, mint aki pontosan eltalálta a valóságot.– Erről van szó, ugye? Fogadni mernék, hogy Jublin barátunkra gondolsz...Hogy szabaduljon, nemet int.– Jublin esete merőben más, mint a tied... Akarod, hogy pontos és részletes magyarázattal szolgáljak?Még mit nem! Szeretné, ha már vége lenne. Mire jó mindez, hiszen vállalja barátjuk sorsát! Alig figyel. Hallja Besson hangját, a szavait, de nem érdeklik, és egész mondatokat kihagy, nem erőlködik, hogy értelmessé formálja magának őket.– Érts meg, René... Nem állítom, hogy az első napon, sőt az első éjszaka nem voltunk nyugtalanok mi is... Minden bizonyos vizsga? latoktól és leletektől függött... Azért vélté helyesebbnek Audoire, ha itt vagy a keze alatt, jóllehet Auteuilben kétségkívül jobban érezted volna magad...Tévedés! Sehol sem erezné jól magát.– Hatvanas pulzusod megnyugtatott bennünket, és ha érdekel, ma hatvannyolc, azaz normális... A vérnyomásod pedig nem haladta meg a kétszázat, ami alig valamivel több a rendesnél...Untatlak, de elengedhetetlen, hogy meghallgass: semmi kétségnek sem szabad maradnia benned...Két napig mit sem tudtál arról, ami körülötted történik. Azután pedig csak halvány vagy torz képzeteid voltak... Összefoglalom hát, amit csináltunk...Mindenekelőtt befecskendeztünk egy ampulla Neutraphylline-t, és megkezdtük a légutak tisztítását... Ez eddig a klasszikus eljárás. Meg kell akadályozni a légutak elzáródását... A mindig fenyegető tüdőgyulladást elkerülendő, beléd nyomtak egymillió egység penicillint...Maugras továbbra is messze jár.– A koleszterinszinted normális, kettő egész hatvan század, jobb, mint az enyém, az meghaladja a kettő egész nyolcvanat... A vércukrod pedig...Maugras egyáltalán nem figyel, és Besson meglepődne, ha tudná, miért néz rá ilyen áthatóan. A mostani hírneves professzorban szeretné felfedezni azt a cselédkönyves orvost, akit egykor megismert.A fécamp-ihoz hasonlóan, egy kép ötlik fel benne, azzal a különbséggel, hogy ez a kép színes és eleven, egyes részei azonban elmosódottak, mint az amatőrfilmeken.A dátumot illetően kevésbé pontos a memóriája. 1928? 1929? Meg merne rá esküdni, hogy Marcelle-lel, az első feleségével még a Dames utcában, a Beauséjour-szálló negyedik emeleti kis szobájában laktak. Ez még ahhoz az időszakhoz tartozik, amelyet a közeli bulvárról magában Batignolles korszaknak szokott nevezni. Egymást követő lakásai nyújtják a legjobb támpontot ahhoz, hogy az események-időpontját meg tudja határozni.Most azonban mégis az az érzése, hogy a kislánya már megszületett, sőt beszélt is Bessonnak a gyerek testi hibájáról. Márpedig két vagy három héttel Colette világra jövetele előtt elköltöztek egy Abbesses utcai lakásba, az Atelier színháztól pár lépésnyire. Amíg ugyanis terhessége meg nem akadályozta, Marcelle továbbra is megtartotta kis szerepeit.Nem érdekes! Kis híreket írt a Bulvár című újságba, amely elsősorban színházzal foglalkozott. Abban az időben a színészek, az újságírók, az éjszakai élet alakjai előadás után minden este a Moulin-Rouge melletti Graf-sörözőben találkoztak. A nagyon zajos, erősen kivilágított helyiségben mindig ugyanazon a helyen ült, a bejárat mellett; innen jól látta a Clichy bulvár forgalmát.Julien Marelle, aki csak nemrég adatta elő első színdarabját, fiatal ügyvédet mutatott be neki, Georges Clabaud-t. Az államtanácsos fia akkoriban egy híres magánjogtudornál gyakornokoskodott. A későbbi kövér és pocakos Clabaud még nagyon sovány volt, de már akkor is ironikus és harapós, mindenkiről kegyetlen és szinte mindig mulatságos véleményt mondott.Nos, végül Clabaud útján...Miközben folyton Besson d'Argoulet-t nézi, elszórakoztatja a véletlenek eme láncolatának összefüggése. Amit most felidéz magában, tulajdonképpen a Grand Véfour-beli társaság születése.Clabaud az apjánál lakott, a Raspail bulvár végén, a belfort-i Oroszlán szobra mellett; a kéttornyos házat váratlan lépcsők, titokzatos rendeltetésű zugok, helyenként több lépcsőfokkal értelmetlenül megszakított folyosók tették rejtelmessé. Az ügyvéd alacsony mennyezetű félemeleti Jakrészében fogadta a barátait.Valaki, Maugras nem tudja, kicsoda, egyik este felvitte hozzá az akkoriban a Bichat-kórházban dolgozó cselédkönyves orvost, akit Clabaud később bemutatott Graf-beli barátainak.– Meglátjátok, ez a megtévesztően szelíd képű fiú nagykanállal fogja zabálni az életet, és még sokat hallat majd magáról. És mindenképpen jó, ha az embernek felcser is van a barátai között...Ezen az estén a helyiség egyik hátsó asztalánál hagymalevest ettek. Mellettük egy közjegyző- vagy ügyvédforma alakkal Mistinguett vacsorázott. Az étkezés végén a férfi számoszlopokat rajzolt az étlap hátára.Besson már akkor szép férfi volt, kevésbé impozáns megjelenésű és nem olyan jó kiállású, mint most, de ha beszélt, magára tudta vonni a figyelmet: rövid, tétova szüneteket színlelt, így adott nagyobb nyomatékot a szavainak.Maugras elhatározza, hogy amint békén hagyják, megpróbálja felvázolni a Grand Véfour valamennyi törzsvendégének életútját. Bonyolult korszak volt ez. Egyeseknél a különböző gyors és váratlan sorsfordulókat alig lehetett nyomon követni. Még valamennyien az út kezdetén álltak, és hol egyikük, hol másikuk szerzett előnyt. Aki előretört, azt a többiek irigyelték. Előfordult, hogy valamelyikük eltűnt a látóhatárról, majd két vagy három évvel később véletlenül újra feltűnt.Megállapodottságról még szó sem volt. Mindenki a maga göröngyös életútját járta, és azok közül, akiket Maugras ebben az időszakban ismert, sokan elsüllyedtek az ismeretlenségben; hirtelen eltűntek a forgalomból, mint Zulma.Tudja, hogy Besson d'Argoulet akkoriban még nem volt ilyen tekintélyes és kenetteljes. De, noha a szomszéd asztal mellett ülő Mistinguett-et és jogászforma partnerét pontosan fel tudja idézni, barátja akkori megjelenését nem képes híven maga elé képzelni. Nyilván azért, mert együtt öregedtek meg – állandóan a hatvanéves férfi alakja jelenik meg előtte.– ...Ami az injekciókat illeti, kivéve a nyugodt éjszakáidat biztosító altatókat, ha tudni akarod...Egyáltalán nem akarja tudni.– ...ha tudni akarod, alvadásgátló, Sintron, amelynek az a feladata, hogy megakadályozza újabb vérrögök keletkezését...Nem is értett meg mindent; Besson ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy az elektroencephalographia és az érröntgen vizsgálatainak eredményét is közölje vele.– A szorosan vett orvosi résszel tehát végeztünk! Ha nem énénél valamit, vagy szeretnél kérdéseket feltenni, adok ceruzát és papírt... Nem?... Ahogy akarod!... Ugye elhiszed, hogy igazat beszélek, és ekképpen az agytumor eshetőségét véglég elvethetjük?...Nem ugyanazon a síkon mozognak. Mintha süketek beszélgetnének, ha ugyan egyáltalán beszélgetésnek lehet ezt nevezni. Besson agytumorról és röntgenfelvételekről beszél. René pedig, ha lenne kedve kérdezni, ha ilyen kérdést fel lehetne tenni egy férfinak, legyen az akár a barátunk, ezt kérdezné:Te elégedett vagy magaddal?Ez, ugye, a látszat ellenére sokkal fontosabb mindennél? Vajon egy Besson d'Argoulet nyugodt lelkiismerettel néz szembe önmagával? Úgy érzi, biztos és szilárd talajon áll? Vajon hisz-e a saját fontosságában – annak jelentőségében, amit csinál, a Broussais-klinikán tartott előadásaiban, orvosi körökben kivívott hírnevében, kitüntetéseiben, ritka bútorokkal és műalkotásokkal teli lakásában, a párizsi közéletben kivívott helyében?A kérdést másoknak is fel lehetne tenni – és nemcsak a Grand Véfour-beli asztaltársaság tagjainak.Vajon egész tevékenységük – akárcsak az övé – nem csupán menekülés-e? Ha időről időre is, de nem érzik, hogy árulók?Ugyan mit árultak el? Maugras-nak fogalma sincs róla, és az időpont nem alkalmas arra, hogy ilyen főbenjáró problémát tisztázzon.– Nos, miután ezen túl vagyunk, térjünk át a lelkiállapotodra...Lehet, hogy Besson most végre azzal fog foglalkozni, ami válóban fontos? Maugras-ban halvány reménysugár éled – meg is lepi a dolog, hiszen ez megváltoztatná azt a portrét, amelyet barátjáról az imént felvázolt. Ezt a nem valami hízelgő portrét. René meggyőződése, hogy Bessonnak Párizsba érkezésétől kezdve pontos elképzelése volt karrierjéről; a célról, amelyet el akart érni és az ehhez vezető eszközökről – eleve eldöntötte, hogy azon az úton fog haladni, amelyen haladnia kell.Jóllehet a családja vagyonosabb, nagypolgáribb, mint Maugras-é, gazdagnak mégsem mondható. Apja, haláláig, az Isére megyei Virieu-ben volt orvos. Pierre, mielőtt feljött volna a párizsi orvostudományi karra, a moulins-i gimnáziumban végezte tanulmányait.Mint kiváló koponya, az akkori híres pszichiáter, Elémir Gaude kedvenc tanítványa lett Gaude egyébként Imbert utóda volt a Salpêtrière elmegyógyintézetben.Vajon a véletlen műve, hogy a főnöke lányát vette feleségül? Valamennyi fiatal lány közül őt szerette volna? Be tudná bizonyítani, hogy semmiféle számítás nem játszott közre választásában?Apósának hála, már harminckét éves korában osztályvezető főorvos volt Bichat-ban, majd Broussais-ben, és az ideg-elme szakról áttért a belgyógyászatra. Ugyanis az előbbivel keveset lehet keresni. Mint belgyógyásznak, szinte azonnal a legelőkelőbb pacientúrája lett.Az is véletlen lenne, hogy már akkor minden jelentős színházi bemutatón jelen volt, és lépésről lépésre mind fontosabb helyet foglalt el a párizsi társaságban? Ki tudja? Lehet, hogy amikor jóval előbb belépett az ő baráti társaságukba, ezt is hátsó gondolattal tette? Azok között, akik a Graf-söröző asztalai körül rendszeresen találkoztak, nem volt-e jó néhány leendő híresség?És vajon abban sem játszott szerepet az apósa; hogy harmincnégy éves korában Franciaország egyik legfiatalabb egyetemi előadója lett, majd három évvel később tanszékvezető, végül pedig, Gaude halálakor, beválasztották az Orvostudományi Társaságba?A mozdulatlanul fekvő René agyában, miközben tekintetét még mindig mereven a barátjára szegzi, nem a tett és nem is a szándék fontos. Azt szeretné tudni, vajon barátja számot vét-e mindezzel? őszinteség és egyszersmind tisztánlátás kérdése ez.Korábban, mindennapi élete során is gyakran feltette magának ezt a kérdést másokkal, főként politikusokkal kapcsolatosan. Aszerint, hogy milyen kedve volt, különböző válaszokat adott magának, de a dolog sohasem bírt ilyen rendkívüli jelentőséggel, mint most.– A szélütéses beteg először – Audoire ezt nálam hitelesebben mondhatná el neked – majdnem teljes depresszióba süllyed, szinte bizonyos benne, hogy meg fog halni, és ha ez nem történik meg az első napokban, azt hiszi, további életére nyomorék marad... A mozdulatlan, gyakran beszédképtelen beteg ebben az állapotában azt képzeli, hogy őrökre így marad, elvágva a világtól... Valld be, te is erre gondoltál...Ez igaz, de nem úgy, ahogy Besson mondja.– Akár kulturált, akár egyszerű emberről van szó, az eredmény ugyanaz: bizalmatlanság az orvossal és általában az egész környezettel szemben. Nevezzük ezt az első, a legsúlyosabb szakasznak... Igen fontos, hogy a beteg minél hamarabb kilábaljon belőle. Nos, éppen ezen a ponton okozol csalódást nekem... Audoire és én, valamint mindazok, akik ápolnak, úgy érezzük, hogy...Vagyis azok, akik mintegy szabadkőműves páholyt alakítva körülötte, vidámságot és bizakodást tettetnek, és közben érzéketlenül szemlélik őt – akik az ajtók mögött suttognak, sejtelmes üzeneteket és telefonokat váltanak!– ...mondom, úgy érezzük, hogy nem akarsz meggyógyulni, hogy ellenséges magatartást tanúsítasz velünk szemben,Nem ellenséges. Közönyös. Még ez a kifejezés sem pontos. Másként látja őket, mint ők önmagukat. Nem ugyanazok a problémái, mint nekik. Túllépett rajtuk.Ez a próbálkozás, hogy kapcsolatot teremtsenek vele, semmire sem jó, és ez a kis komédia, amelyet Besson eljátszik neki – mialatt Blanche kisasszony valahol, talán az udvaron vagy netán az ajtó mögött lesben állva elszív egy cigarettát –, ez a kis komédia ellenkező eredménnyel zárul, mint amit várnak tőle.Minél többet beszél Besson, annál távolabb érzi magát tőlük Maugras.A könnyebb véginél fogják meg a dolgot: a Grand Véfour mosdójától indulnak el, nem is gyanítják, hogy sokkal messzebbre, egészen Fécamp-ig kellene visszanyúlni.Bessonnál is minden bizonnyal Allier-ben, szűkebb hazájában kell keresni annak az embernek a gyökereit, akivé lett.– Nem állítom, hogy nincsenek különleges esetek, hogy valamennyi beteg egyformán reagál... Mégis fontos, hogy olyasvalaki, mint te, tisztában legyen a betegsége következményeivel... Ez hozzásegít ahhoz, hogy eloszlasd hamis képzeteidet, amelyekkel bizonyára gyötrőd magad...Tehát az első stádium szorongás, depresszió, amely gyakran – mindent elmondok neked– a kikerülhetetlen sorsszerűség képzetével jár együtt... Ennek meg kellett történnie... Úgyszólván valamennyien átesnek ezen a krízisen, amikor, az orvosok nyugtató és biztató szavai ellenére, biztosak benne, hogy a betegség kimenetele végzetes lesz...Sokaknál ez megkönnyebbüléssel vagy morbid belenyugvással jár... Tudod, hogy nem beszélnék így veled, ha holmi jöttment beteg lennél...Maugras haragszik a barátjára, mert az pontosan vagy majdnem pontosan eltalálta a dolgot, legalábbis úgy tetszik. Ha első látásra így van is, ami őt illeti – mégsem felel meg a valóságnak.– Ismertem olyan eseteket is, amikor a beteg azt képzelte, hogy megérdemelt büntetés sújtja, elkövetett vétkeiért fizet...Továbbra is helyette gondolkodnak. Lemeztelenítik. Erőnek erejével arra törekszenek, hogy tudata legsötétebb zugaiba is belevilágítsanak.– Mint látod, nem vagy kivétel, betegséged szabályos lefolyású... Ideje, hogy ebből a búbánatos élvezkedésből kilábolva, együttműködj velünk...Narancslevet már kaptál... Két vagy három napon belül szinte normálisan fogsz étkezni... A passzív gyakorlatok pedig, amelyeket gyermekesnek vélsz, fontos lépést jelentenek a gyógytornához.Mától kezdve, ha akarsz, már ki tudsz mondani néhány mondatot, bár meglehet, olykor még belegabalyodsz majd egy-egy szóba...Nem állítom, hogy nem kell türelmesnek lenned, de hétfőtől, magad is meglepődsz majd: állni fogsz az ágyad mellett...Elengedhetetlen, hogy bízzál ebben – nem szabad ilyen hitetlenül nézned ránk, mint most is. Rajtad áll, hogy mielőbb rendbejöjj, és újra olyan légy, mint ezelőtt...Szegény Besson! A homlokán izzadságcseppek gyöngyöznek, és a cigarettáját is elfelejtette meggyújtani.– A nyolcadik nap táján a fejlődés rendszerint szemmel láthatóvá, gyakran látványossá válik. Mint barátod, és úgy is, mint orvosod arra kérlek, addig bízzál bennünk, bennem és Audoire-ban...Kimerülten feláll, és az összefoglalást megint azon a hangon mondja el, amelyet a jelenet indításakor használt.– Hát ezt akartam elmondani neked, pajtikám... A barátaink csak az engedélyemre várnak, hogy meglátogathassanak, és telefonon szünet nélkül érdeklődnek irántad... Azt hiszed, egyedül vagy... Szó sincs róla! Láthatod, sokan számítunk rád, mindenekelőtt Lina, akinek – mint te is tudod – nagyon fontos vagy...A kezét nyújtja és mosolyog. Meghatottnak látszik. Talán az is. A színészek is igazi meghatottságot éreznek, amikor a szövegüket mondják.Maugras nem akarja elszomorítani a barátját, kiveszi bál Vezet a takaró alól, és odanyújtja Bessonnak.– Ha nem is kívánom, hogy ígéretet tégy, könyörgök, ne zárkózz szándékosan önmagádba...Szándékosan!Besson az imént mielőtt elhagyta a szobát, egy pillanatig az ajtó gombján nyugtatta a kezét. Hátat fordított, de Renének nem volt szüksége rá, hogy lássa az arcát, enélkül is tudta: barátját lehangolták a történtek. Maugras-t bántotta a dolog. Még most is bántja. Ha állapota engedi, visszahívja Bessont, és bocsánatot kér tőle viselkedéséért.Blanche kisasszony tüstént visszajött a szobába – így az orvos és az ápolónő nem tarthatott megbeszélést a folyosón. De egyetlen mozdulat, egyetlen tekintetváltás elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megértsék egymást.A kisasszony Maugras arcáról is le akarta olvasni a tárgyalás eredményét. René érezte, hogy ápolónőjét is bántja a kudarc. A kelleténél többet jár-kel a szobában, rendet csinál, kiüríti a hamutartót, előkészíti a következő injekciót.Melyik is Bessonnak az a mondata, amely a leginkább mellbe vágta?– Nem működsz együtt velünk... Akaratod ellenére nem tudunk meggyógyítani!Nem pontosan ezeket a szavakat használta, de ez az értelmük, és a Guy-de-Maupassant gimnázium matematikatanárát juttatják eszébe.– Merre jár, Maugras?Felrezzent, a bemondás sohasem tévesztette el a hatását: általános derültséget váltott ki az osztályban. Marengrot tanár úr nem tévedett Tudtán kívül már megint elkalandozott. A legkínosabb pedig az volt, hogy képtelen lett volna megmondani, mire gondolt.– A fizikai jelenlétét nem tagadja meg tőlünk, de a közösségbe nem hajlandó beilleszkedni... Legjobb szándékom mellett is, képtelen vagyok magát akarata ellenére megtanítani a matematikára.Nem tehetett róla. Az óra elején szentül elhatározta, hogy figyelni fog, és ő lepődött meg a legjobban, amikor meghallotta az elkerülhetetlen mondatot:– Merre jár, Maugras?Ellenőrzőkönyvében ilyen megjegyzések szerepeltek: Nem figyel. Nem igyekszik. Intelligens, de szórakozott tanuló...Vigasztalan, mert elszomorította Blanche kisasszonyt. Mit is írhatna a blokkra, hogy megvigasztalja?– Le nem veszi rólam a szemét... Az ajkam mozgását is követi, mégis bármibe fogadok, nem tudná megismételni az utolsó mondatomat!Ezt pedig az angoltanára mondta, aki nem szerette, és konoksággal vádolta.Akaraterő hiánya. Ez a megjegyzés is szerepelt az intőkönyvében. Hát egész élete nem akaraterejéről tanúskodik? Most az egyszer nincs joga az eddigiektől eltérően fejezni ki akaraterejét; azzal, hogy ellenállást tanúsít velük szemben?Ha valaki most belépne, azt gondolhatná, hogy olyanok Blanche kisasszonnyal, mint holmi szamárság miatt duzzogó házastársak. Napközben most hallja először a harangokat, amelyekre a jövés-menés óráiban nem fordít figyelmet. Igaz, most teljes erővel szólnak.Mivel a délután kellős közepén általában nem tartanak esküvőt, Maugras úgy véli, temetésről vagy keresztelőről lesz szó. Szoktak harangozni keresztelő alkalmával? Erre nem emlékszik.Besson is gondolt Jublin barátjukra. Tudta, hogy Maugras feltétlenül összefüggésbe hozza a saját esetét a költőével, meg akarta hát előzni.Mit sem számít, hogy Jublinnek agydaganata volt. Nem a fizikai állapot a fontos. A lényeges az, hogy Jublin öt rendkívüli évet élt, René szinte irigyli tőle ezeket az éveket.Sajnos, ha fél oldala béna marad is, ha csupán tökéletlenül tud majd beszélni, az ő esete mégis más lesz.Jublin alighanem 1928 táján, valamivel Besson d'Aurgoulet előtt csatlakozott a társasághoz – mindenesetre abban az időszakban, amikor még a Graf-sörözőbe jártak. A magas, csontvázszerűen sovány fiú az egyik álarcosbálon, amelyet valamelyik festő Rochechouart sugárúti műtermében rendeztek, Valentin-le-Désossét, a Moulin-Rouge Toulouse-Lautrec megfestette négyestáncosát személyesítette meg.Krétafehér arca a legkülönösebb és leghóbortosabb megnyilatkozásai közben is rezzenéstelen maradt. Öt évvel idősebb lévén Maugras-nál, részt vett a dadaisták mozgalmában, majd a szürrealistákhoz csatlakozott.Életét kávéházakban töltötte, nem kötött ki véglegesen egyetlen csoportnál, egyetlen párizsi negyednél sem: éppúgy feltűnt a Saint-Germain bulváron a Deux-Magots-ban, mint a Champs-Élysées kis kávéházaiban vagy a Montmartre kisvendéglőiben. Mindenkit ismert, de őt senki sem ismerte igazán.Például senki sem tudta volna megmondani, hol lakik, miből él, és Maugras is csak véletlenül fedezte fel egyszer a Tőzsde nyomdájának egyik kis üvegkalitkájában, ahol mint korrektor kereste meg a mindennapi betevő falatot.Jóllehet megjelent két vagy három verseskötete, sohasem beszélt a műveiről. Később, amikor a kritika már kezdett foglalkozni vele, az egyik bal parti könyvkiadó – hogy több szabad időt biztosítson neki – lektornak szerződtette.Hogyan került a háború után a Grand Véfour asztaltársaságába? Véletlenül, ahogy maga a társaság is alakult.Alapjait Besson d'Argoulet vetette meg, méghozzá tudtán kívül. Amikor Maugras-t kinevezték a Becsületrend parancsnoki keresztjének tulajdonosává, Bessont – aki már korábban megkapta a kitüntetést – bízták meg, hogy a jelvényt átadja neki.Az ilyesminek sohasem tudott ellenállni. Imádta a ceremóniákat, a tisztségeket, a címeket, a kitüntetéseket, és mint hírneves orvos, alighanem azt szerette a legjobban, hogy több tucat hajbókoló diákja kíséretében vonulhatott végig a broussais-i termeken.A Blanche teret és a Graf-sörözőt régen otthagyták. Az egyívású cimborák csoportja immár nem létezett. Mindenki a maga útját járta, és csak véletlenül találkoztak olykor-olykor a párizsi életben.– Ezer éve nem láttalak! Hogy megy a sorod?A Palais-Royal árkádjai alatt megbúvó Grand Véfourt sok beérkezett ember látogatta. Maugras, amikor főszerkesztő lett, gyakran ebédelt itt, a félemeleti teremben, ahol fenntartott asztala volt. Egy nap Besson felhívta irodájában.– Ebédelhetünk együtt a jövő kedden?Igent mondott. Fel sem ötlött benne, hogy másról is szó lehet; nagyon meglepődött, amikor kedden belépett a vendéglőbe, és a tulajdonos azt mondta neki:– Az urak odafent várják önt...Meglepetést készítettek elő a számára. Besson összehozott néhányat a legrégibb barátok közül, azokat, akik átvészelték az elmúlt éveket; ebben a körben kívánták megünnepelni a kitüntetését. Úgy határoztak, hogy csak férfiak lehetnek jelen.Marelle, a drámaíró, aki képtelen bárkit is elutasítani, amikor kiszállt a taxiból, véletlenül összetalálkozott Dora Zifferrel, Párizs legvadabb és egyszersmind legrútabb újságírónőjével. Dóra az egyik szélsőbaloldali lapnál a törvényszéki rovatot szerkesztette, és ugyanakkor színikritikát is írt.– Siet? – szólt oda a drámaírónak. Marelle elmondta, milyen meglepetés készül.Dora egykorú Maugras-val, és valamikor munkatársak voltak a boldog emlékezetű Bulvár-nál.– Nem zavarom magukat, ha egy pillanatra felnézek?Persze, végül leült a többiekhez. Az ebéd végén, amikor a likőröket szolgálták fel, valaki megjegyezte:– Nicsak, tizenhárman vagyunk az asztalnál!.A többi már zavarosabb. A nagyon is bőségesen megöntözött, finom ebéd után – mint e? ilyenkor szokás – mindenki egyszerre beszélt, az arcok kipirultak.– Miért ne találkozhatnánk itt minden hónapban?– A Tizenhármak Ebédje!Nem nagyon hittek benne. És mégis, a hagyomány immár évek óta szívósan tartja magát. Jublin is mindig ott volt, Jublin, akiről soha senki sem tudta, komolyan beszél-e vagy tréfál, aki talán zseni volt, talán bohóc. Mert így vélekedtek róla a Grand Véfourban egészen agyvérzéséig.Senki sem gondolta, hogy házas; azt képzelték, bohém életet él, egyik albérletből a másikba költözik, vagy valami garzonlakásban lakik festői rendetlenség közepette.Nagyon meglepte őket, amikor a kórházban, ahová beszállították, szerényen öltözött, negyvenes, gömbölyded asszonyság tűnt fel, és ezt kérdezte:– Hol a férjem?Jublin nemcsak nős volt, hanem közel a Montparnasse pályaudvarhoz, a Rennes utcában polgári ízlést árasztó lakással is rendelkezett.Maugras mindössze kétszer járt nála. Először túl korán. Jublin, aki még nem szokott hozzá fizikai elesettségéhez, senkit sem kívánt látni, kivált régi barátait nem.René most is maga előtt látja a virágmintás papírral tapétázott kis szalont, az egyik sarokban a dísznövényt és Jublinnét, amint suttogva magyarázkodik:– Nem szabad rá haragudnia... Hálás maguknak, hogy tudni akarják, mi van vele, de egyedül kíván maradni... Lassanként majd hozzászokik...Valami különös derűvel mondta ezt.– Talán később újra szüksége lesz társaságra...Senki sem tudta, hogy Jublin húszéves kora óta nős. A Graf, a Deux-Magots és a Lipp-söröző törzsvendégét a lumpolások után békés kikötő várta; lakása olyan volt, mint egy kistisztviselőé. A felesége pedig semmiben sem különbözött azoktól az asszonyoktól, akik reggelente a negyed kis üzleteit járják bevásárlószatyraikkal.Maugras később újra felkereste a Rennes utcai lakást, mégpedig határozott céllal. Tudta, hogy Jublinnek nincs pénze. A házaspár a csekélyke szerzői jogdíjakból élt. És Párizs városa, a Tanács javaslata alapján, minden évben egymillió régi frankkal járó emlékérmet ítél oda egy-egy írónak, festőnek vagy szobrásznak.Néhány telefonnal Maugras-nak sikerült dűlőre vinnie az ügyet. És másodszor is ott állt a lakás ajtaja előtt; tisztán látja maga előtt a képet. A vékony csengőhang nyomán zajtalanul nyíló ajtóban megjelenik Jublinné, kezét törölgeti kötényében, ránéz, arca meglepetést tükröz, nem ismeri meg a látogatót.A legapróbb részletekre is emlékszik, akárcsak azzal a bizonyos fécamp-i reggellel kapcsolatban. Második látogatása egy esős, tél eleji napra esett, délután őt óra volt, az utcai lámpákat és a kirakatfényeket épp az imént gyújtották meg, a járókelők egészen feketének látszottak. A lépcsőház sötét. A szalonban egyetlen lámpa ég, narancsszínű fényt áraszt. Ismeretlen hang szólal meg váratlanul:– Gyere beljebb...Tolószékének kerekeit forgatva, Jublin bukkan elő a dolgozószobájából. Lábán nagy kockás takaró. Maugras úgy érzi, barátja csak az egyik szemével nézi, és ez mély hatást tesz rá. Jublinné tüstént leül a férje mellé, mintha védelmezni akarná.– Nos, öregfiú?...Szeme csillog. Arckifejezése nem drámai, hanem a régi: gunyoros, ironikus.– A csontvázamtól borultál ki ennyire?Csak nehezen lehet megérteni, egyes mássalhangzókat nem tud kiejteni, a szótagok egymásba folynak.– Azért jöttem, hogy...A nyitott ajtón át a dolgozószobába látni, ahol a kandallóban két fahasáb ég. A lakásban uralkodó szürkeséget helyenként teljes árnyékba borult, sötét foltok váltják fel. A félhomályból csak Jublin elváltozott arca ugrik ki élesen.– Azért jöttem, hogy közöljem veled: Párizs városa...– Csak nem azt akarod mondani, hogy nekem ítélték a díjat? – vág közbe gúnyosan a barátja.– Eltaláltad...– Ami azt jelenti, hogy a végét járom... Hagyd el! Gondoltam... Szép tőlük, hisz semmit sem tettem értük... Kár, hogy mindig az utolsó pillanatig várnak... Emlékezz csak, kik szerepelnek ezen a listán...– Ne izgasd fel magad, Charles – tanácsolja halkan a felesége.A barátai közül soha senki sem hívta Charles-nak. Voltaképpen nem is tudták a keresztnevét, nem szerepelt könyvei borítólapján.– Ezt a kitüntetés kissé olyan, mint a világi hatalmak utolsó kenete... Minden okom megvan rá, hogy ne utasítsam vissza... A pénz jól fog jönni a feleségemnek...Jublin a következő tavaszon meghalt, és mint utóbb megtudták, szinte nevetségességig közönséges lakásának magányában, bal kézzel, a legjobb verseit írta. Egyesek, mind többen, azt mondják, hogy ezek nemcsak az ő, hanem egyszersmind az utóbbi ötven esztendő legjobb versei.Öt esztendőt töltött kettesben egy átlagos külsejű és feltehetőleg átlagos intelligenciájú asszonnyal; minden idejét gondolkodással, képeskönyvének lapozgatásával tölthette. Ehhez a szemközti házak szürke homlokzata vont hátteret, a zajkíséretet pedig a Rennes utca autóbuszainak és taxijainak lármája, valamint éjjelente a Montparnasse pályaudvarról érkező vonatfütty szolgáltatta.A felesége most is ugyanebben a lakásban él; mindent változatlanul hagyott: valamennyi könyv, valamennyi tárgy a régi helyén maradt, még az a pipa is, amelyet annak idején ő szokott megtömni és meggyújtani a férje számára. A tolószék sem hagyta el egykori tulajdonosának kedvenc szobasarkát. Jublinné most dolgozik, hogy meg tudjon élni. Maugras állást kínált neki a lapnál. Nyugodt helyet tudott volna a részére. Mások is felajánlották a segítségüket. Az asszony nagyon udvariasan, zavart arccal mondott köszönetet valamennyiüknek.Inkább a lakásukhoz közel, az utca egyik üzletében vállalt pénztárosnői állást; száz lépésre attól a mozdulatlanságba merevedett néhány légköbmétertől, ahol a kávéházi csavargásban elfáradt Jublin annak idején mindig visszatalálhatott őhozzá.Hát megmondhatta az imént Bessonnak, hogy irigyli barátja sorsát? Vajon hol van most Lina? Nem számit. Az sem, ha éppen iszik.Az ő életében nincs Rennes utca. És kövérkés, nagyon közönséges asszonya sincs, aki reggelente a szomszédos boltokban végezné bevásárlásait. És nem írt könyveket, verseket, amelyeket az emberek halála után is idézni fognak.Besson rosszul tette, hogy Jublint szóba hozta.Anélkül, hogy tudna róla, lehunyta a szemét És azt sem veszi észre, hogy Blanche kisasszony, aki nyugtalankodott hosszú mozdulatlansága miatt, odajön hozzá, és fölébe hajol. Felrezzen, amikor meghallja halk és zavart hangját:– Maga sír?
ÖTÖDIK FEJEZETEste, amikor Jozefa, aki azt hitte, hogy ő már alszik, és blúza alatt kigombolta a melltartóját, Maugras utolsó gondolata ez volt:Csak időben felébrednék!Már félig aludt. Nem furcsa? Alighogy felszabadult régi életrendje alól, máris úgy érzi, újabb időbeosztást kell előírnia magának? A nappal órái szorosan egymásba illeszkednek; múlásukat a különböző szükségletek elvégzése, az injekció, az orvosi vizitek, a folyosói jövés-menés jelzi. Egyes időszakok kellemesebbek, mások kevésbé.Amióta itt van, a péntek reggeli ébredéskor abban a félórában érezte magát a legjobban, amikor a harangok kondulását és a kórház lármáját figyelte.Szeretné másnap is megismételni, mintegy kisajátítani magának ezt a reggeli, még szűz félórácskát.Nyugtalanul aludt. Az ápolónő kétszer is felkelt, hogy betakarja, de Maugras csak elmosódott emléket őriz erről. Egyébként ebből az elmosódottságból most, amikor már nyitva a szeme, még mindig visszamaradt valami, a testében éppúgy, mint az agyában.Nem olyan tiszta a feje, mint az előző reggel. Igaz, ez a zsibbadás már-már kéjes. Nem tudja, hány óra van. Vár, csak attól tart, hogy az éjszaka kellős közepén ébredt.Már több mint egy perce izgatottan, a fülét hegyezve figyel valami ismerős, monoton neszt Képtelen megállapítani, mi ez, majd végül rájön, hogy az ablaküvegen koppanó esőt és a közeli bádogereszben folydogáló vízcseppek zaját hallja.Fécamp-ban, kisgyerek korában, mikor az Étretat utcai házacskában laktak, az udvar sarkába állított hordóban gyűjtötték az esővizet, és ennek valami nagyon különös muzsikája volt. "Az esővíz lágyabb" – mondogatta az édesanyja.Édesanyjára alig emlékszik. Ha maga elé akarja képzelni, mindig egy beteg asszony jelenik meg előtte, ahogy a konyhai tűzhely mellé állított nádfonatú karszékben ül, köhögési rohamai még most is a fülébe csengenek. Maugras hétéves volt, amikor édesanyja tüdőbajban meghalt. Akkoriban sokan pusztultak el ebben a betegségben, úgy mondták, mellbetegség végzett velük.Meglepődött, amikor apja később elmondta neki, hogy édesanyja csak két évig volt beteg – előtte éppúgy sétáltatta őt, mint a többi asszonyok gyermekeiket: a nem túl szeles napokon előbb a gyermekkocsiban, majd kézen fogva kivitte az utcára, a mólóra, később minden reggel elkísérte az elemi iskolába, a tanítás végén pedig megvárta.Melege van. A teste nyirkos. Lehet, hogy valami új orvosságot adtak be neki, és attól olyan kábult, attól olyan bizonytalan a felfogóképessége? Igyekszik nem elaludni, szeretné meghallani a toronyóra ütését. Reméli, hogy mint előző nap, hatot üt majd, és marad még egy félórácskája.Amikor megfordítja a fejét, hogy meggyőződjék róla, vajon Jozefa ott fekszik-e az összecsukható ágyon, merev tarkójába belenyilall a fájdalom. Az üvegezett ajtón átszűrődő sárga fénygomolyban megpillantja a békésen alvó ápolónőt. Haja félig eltakarja az arcát, szája minden lélegzetvételnél kinyílik, ilyenkor úgy tetszik, mintha ajka megduzzadna.Különös érzés megfigyelni valakit, amikor alszik, kivált egy nőt, akit alig ismerünk. Amikor Linát látja így, elérzékenyül. Az éles vagy bántó arcvonások eltűnnek róla, az életkora is, és az egész egy kicsit olyan, mintha Lina újra gyermek lenne, kislány, aki még nem ismeri az életet, még nincsenek tapasztalatai, még nem tud védekezni.Jozefa, tudatosan vagy álmában, kigombolta blúza felső gombjait, és felfedte keblét csak félig takaró kékes kombinéjának csipkeszegélyét. Begyes, kemény melle ugyanabban a ritmusban, mint az ajka, minden lélegzetvételnél megduzzad.Szemben Maugras-val, az oldalán fekszik, egyik kezét a combjai közti nyirkos melegbe rejti.Maugras-nak erotikus gondolatai támadnak. Néha, főként reggel felé, Lina is így alszik, és amikor még egymás mellett feküdtek, a férfit olykor szabályos zihálás ébresztette fel, ritmusa egészen a végső mozdulatlanságig gyorsult fel.Jozefánál is így lenne? Érzékibb lévén, mint Blanche kisasszony, férfiakra van szüksége. Biztosan napközben találkozik velük, és egészségesen, hevesen, de egyszersmind vidáman és lelki komplikációk nélkül szokott szeretkezni.Boldog, amikor meghallja a harangok kondulását, ma megelőzték a toronyóra hat ütését. Véletlenül ébredt fel ugyanabban az órában, mint tegnap, vagy tudatalatti vágyának gépies, működését kell látnia ebben?Kicsit nehezen lélegzik. A dolog nem nyugtalanítja, éppen ellenkezőleg. Ha rosszabbul van, ha komplikációk lépnek fel, ez csak azt bizonyítja, hogy a többiekkel szemben neki volt igaza.Ami Bessont illeti, őt tegnap alighanem tévesen ítélte meg, és most lelkiismeret-furdalása van. Feltételezte, hogy barátja egész életét számításra építette, hogy cinikus törtető. És mások vajon nem őróla vélekednek-e így? Ő is ragyogó karriert csinált – ha számításba vesszük a kiindulópontot is, még bámulatosabbat, mint Besson.Egyesek nem hiszik-e szentül, hogy amikor elindult Fécampból – mint ironikusan mondani szokás –, Párizs meghódítását tűzte ki célul maga elé?Még mindig Jozefát nézi, nem tudja levenni a szemét arról a kézről, amelyet az álom ártatlanságában a szeméremtestére szorít. Sok minden jár az eszében: Jozefa, a nők általában, Lina, a fécamp-i fiatalember, aki – nem is annyira a magabiztosság, hanem inkább a jelkép kedvéért – tizenhat éves korában megvásárolta első pipáját.Már nem is tudja, miként született meg benne akkor vagy néhány hónappal később az a rendkívüli ambíció, amely egykori barátait ugyancsak meglepte volna. Annak előtte eszébe sem jutott, hogy Párizsban fog élni. A főváros, ahová még soha be nem tette a lábát, puszta nevével is megrémítette.Közeli és szerény célt tűzött maga elé. Úgy képzelte, Le Havre-ban fog élni, ahová olykor bekarikázott, hogy a forgalmas utcákon sétálva körülszimatoljon, és leüljön a kávéházak teraszán.Nem marad annak az újságnak a fécamp-i tudósítója, amelytől véletlenül újságíró-igazolványt kapott. Elmegy Le Havre-ba, és igazi hírlapíró lesz. Minden reggel, szájában pipával, zsebre tett kézzel bemegy a szerkesztőségbe, és elégedetten önmagával, feladatával, békében a világgal, leül az íróasztala mellé.A logikus ez lett volna. Hogy mégis másként történt, ahhoz legalább két véletlen kellett.Úgy képzelte, az állást majd katonai szolgálatának teljesítése után pályázza meg. A sorozás előtt néhány héttel megbetegedett. Szíve minden látható ok nélkül gyorsabban kezdett verni, lába erőtlenné vált, és testét ellepte a veríték.Felkereste Valabron doktort, a háziorvosukat, annak idején az édesanyját is ő kezelte. Valabronról, aki ideje nagy részét kávéházi kártyázással töltötte, és vajmi keveset adott a külsejére, erősen megoszlott az emberek véleménye.Az orvos néhány heti pihenést rendelt, és megnyugtatta, hogy az effajta zavarok gyakoriak a hirtelen nőtt fiatalembereknél.Két hónapig semmit sem csinált, csak olvasott, lassú léptekkel sétált, a dokkokban veszteglő hajókat nézte, és elküldte újságjának azokat a helyi híreket, amelyeket minden reggel a rendőrségen szerzett be.Erről az időszakról kevés, mindössze két vagy három képet őrzött meg. Egyiken a tengerpartot látja, a hullámtörés ostromzaját és a kavicsokon súrlódó, cipők hangját hallja – az apály után visszamaradt tócsákban rákok hevernek.Amikor a városházán sorozásra jelentkezett, meglepte, hogy a katonaorvos komor arccal több időt szentel neki, mint a többieknek, számtalan kérdést tesz fel az anyjával kapcsolatosan majd alkalmatlannak minősítette.– Az őrnagy egy marha! – állapította meg Valabron. – Gondolom, valami veled született szívbajt állapított meg, nem érdekes, milyet születésed óta ismerlek, és esküszöm, hogy olyan erős a szíved, mint bárki másé...Valabron nem részletezte a dolgot. Őt pedig már semmi más nem tartotta Fécamp-ban, mint az apja, aki egyre többet ivott, és akit éppen csak az étkezések idején látott.Elutazott La Havre-ba. A főszerkesztő közölte, hogy valamennyi állás foglalt, ami egyáltalán nem volt meglepő – hiszen az egész lap összetákolásához mindössze három ember kellett.Rouenban sem járt több szerencsével, még csak nem is biztatták. Mit volt mit tenni? Maradt Párizs.Tehát senki sem állíthatja, hogy mindenáron fel akart jönni. Sőt, mindent megtett az események késleltetése érdekében. Azt a szerény vidéki életformát választotta magának, amely – úgy vélte – neki rendeltetett.Még Párizsban is nem az volt-e az álma, hogy egyszer majd szerkesztőségi titkár lehet, a hírlapírás kistisztviselője, akinek pontos időbeosztása és egyhangú feladatköre van?A nagyteremben mozgolódni kezdenek, az udvaron felhangzik a szemetestartályok éktelen csörömpölése. A kórház ébredésének egyetlen mozzanata sem kerüli el a figyelmét, ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy egyik gondodról a másikra ne váltson, és közben rajta ne tartsa a szemét Jozefán is. Jó lenne, ha az ápolónő nem ébredne fel túl hamar.Ha valaha egészen vagy majdnem egészen felépül, szeretne legalább egyetlenegyszer lefeküdni Jozefával, aki a két nőtípus egyikéhez tartozik, amely mindig is vonzotta. Érthetetlen ellentmondás, hogy egész életében ezektől eltérő, sőt majdnem ellentétes nőket választott magának.Lehet, hogy fél a nőktől? Magatartására látszólag ez a legelfogadhatóbb magyarázat. Meggyőződése ugyan, hogy ez a következtetés nem helytálló, de ötvennégy éves korában már képtelen másként megfogalmazni a dolgot.Érzi a magyarázatot, de az nem ugyanaz. Nem nevetnék-e ki a barátai, ha bevallaná nekik, hogy a múló évek és számtalan tapasztalata ellenére a nők megőrizték előtte titokzatosságukat, varázserejüket, és ha a szerelemre gondol, ma is kísértést érez, hogy a katekizmus kifejezését, a "paráználkodás" szót használja?A katekizmus nemcsak a nőkkel kapcsolatosan hagyott mély nyomot benne, és most is maga előtt látja a harmincon aluli Vinage abbét, amint a sekrestyében, ahol összehívta a gyerekeket, ezt mondja:– Az örökkévalóságban mindenről számot kell adni, semmi sem merül feledésbe, még a titkos gondolataink sem, és egyszer életünk minden perce a mérleg serpenyőjére kerül...Maugras-t megkeresztelték, elvégezte első áldozását, bérmálkozott. Később is részt vett a vasárnapi nagymisén, és időnként áldozott. Csak tizenhat éves korában hagyott fel lassanként a templomba járással. Ez azonban nem okozott benne semmiféle törést vagy válságot.Amikor körülbelül tizenöt éves korában gyötrő szexuális vágyat érzett, számtalan estén ott ténfergett a kikötő melletti nyilvánosház körül, amely vörös lámpásával olyan mély benyomást tett rá, hogy a puszta látványától is elszorult a melle.A két dokk között elhelyezkedő ház környékén egész éjjel árbocok és vitorlarudak csikorogtak; a különálló épület körül nehéz léptű, gyakran imbolygó járású halászok kószáltak.Két bejárata volt: az egyik, a lámpás alatti, a nagyteremre nyílt, itt a vendégek a kurta inges nőkkel asztalokhoz telepedtek – a másikat, a diszkrétebbet a jobb emberek részére tartották fenn.Egyik este, a szitáló esőben, ezt az ajtót lökte be, és amikor ott állt a tulajdonosnő előtt, megérezte a még mindig kívánatos madame Jeanne tétovázását.Olyan izgatott volt, hogy ebben a pillanatban nem bánta volna, ha Jeanne asszony túl fiatalnak találja. A madame végül is elmosolyodott, és odahívta az egyik lányt. Maugras szobára ment vele... mint akkoriban mondták.Talán semmire – még arra a bizonyos fécamp-i reggelre, amikor a Szent Teréz megérkezett –, meg arra sem emlékszik olyan pontosan, mint erre a jelenetre. A nőre az ágy szélén, amint szinte áldozatosan széttárja a lábát, sápadt bőrére, szerzetének durva rajzára, amelyről nem tudta levenni a szemét.Másnap meggyónt, és hetekig rettegésben élt, attól tartott, hogy valami betegséget szedett fel. Később mégis visszatért a kikötői házba. Voltaképp egész fécamp-i kamaszkorában nem is érintkezett más nőkkel, mint az itteni lányokkal. Eszébe sem jutott, hogy mint ifjú barátainak, többsége, szeretőt tartson, sem az, hogy esténként a konzervgyárból kiözönlő bakfis lányok valamelyikével ismeretséget kössön.Lusta lett volna? Vagy félénk? Attól tartott, hogy kinevetik? Vagy attól, hogy alkalmatlannak bizonyul?Nőideálja azonban hús-vér alakban is létezett, és nem túlzás azt állítani, hogy a maga módján szerelmes volt. Szerelmes, mégpedig egy harmincöt éves asszonyba, Remage-néba, annak a hajóvállalkozónak a feleségébe, akinél az apja dolgozott.Blanche kisasszony sokkal fiatalabb, és sokkal közvetlenebb változatban nem hasonlít rá egy kicsit? Remage-né Chabut lány Volt, egyetlen leánygyermeke annak a Le Havre-i Chabut családnak, amelyik a város Nagyáruházát mondhatta magáénak.A hajóvállalkozó és felesége az Yport felé vezető úton, a parti szirtfal felett, egy új villában lakott. Két gyermekük volt, az arra haladók láthatták, amint a kicsinyek a kert pázsitján játszadoznak.Az asszonyt Odile-nak hívták. Maugras gyakran találkozott vele a városban, amikor mindig nyugodtan, mosolyogva, mint akinek kizárólag kellemes gondolatai vannak, a bevásárlásait végezte. Mögötte ott haladt a kocsija és a sofőrje. Igen vastag ajka volt, és világos bőrű arcáról valami belső megelégedettség sugárzott, derűs bizalom a sorsban és az emberekben,Milyen lehet most, idős dáma korában? Sohasem látta viszont, emlékezete akkori képét őrizte meg.Valóban olyan derűs természete leit volna, mint amilyennel Maugras, emlékeinek, tanúsága alapján felruházza? Amikor rágondol, ugyanazok a szavak jutnak eszébe, mint Blanche kisasszonnyal kapcsolatban: tisztaság, makulátlanság.Egy nagy különbséggel, amely nyilván abból adódik, hogy Maugras immár nem fiatal ember. Akkoriban megpróbálta maga elé képzelni Odile Remage-t szeretkezés közben, olyan pózokban, amilyeneket a nyilvánosház lakóitól látott. Nem sikerült, jóllehet az asszonynak két gyermeke, két lánya volt, akik ma már mindketten családanyák és szintén koros hölgyek lehetnek.Blanche kisasszonnyal kapcsolatban viszont sajnos nem hagyja cserben a képzelete. Tisztaság iránti nosztalgiája a katekizmus öröksége lenne?Jozefa visszahúzta a kezét, helyén az egyenruha kicsit összegyűrődött. René érzi, hogy a nővér hamarosan felébred. Lélegzetvételének ritmusa megváltozott. Az arcán átsuhanó hullámzás a feltámadó szélben meg-megremegő víztükörre emlékeztet.Maugras-nak melege van. Az ablak éjfekete színe szürkére váltott Kiég erősebben esik, a víz olyan zajjal csurog az ereszben, mint egy forrás. Az udvaron megálló kocsik felől ajtócsapkodás hallatszik, az emberek futva igyekeznek az árkádok alá.A tegnapról ismerős hangkulissza újraéled: a lépcsőről, a folyosókról és a csak hallásból ismert kórtermekből idehallatszik a léptek zaja.A kávéillat is megérkezik, és az ajtó túloldalán vonulni kezdenek az árnyak.Jozefa ma egyetlen ugrással talpon terem, mégpedig éppen akkor, amikor Maugras nem néz arra. Sajnálja. Amikor nyitott szemmel felé fordul, a nővér éppen begombolja arcához hasonlóan gyűrött blúzát.Jozefát egyáltalán nem zavarja, hogy meglesték álmában.– Jól aludt? Régen ébren van? Nincs szüksége valamire?Neki az effajta együtt alvás természetes. Nem úgy Maugras-nak. Csak akkor tudja elfogadni, ha elgondolkozik rajta, ha tudomásul veszi ésszerűségét Mégis úgy érzi, az ápolónő ezzel mintha feltárulkozott volna előtte. Jozefának azonban eszébe sem jut ilyesmi; amikor a harisnyáját felcsatolja, alig fordul el.Ötvennégy éves korában annyira naiv lenne, hogy az ilyen mindennapos mozdulatok is fel tudják izgatni?– Elaludtam – mondja Jozefa, amikor meghallja a félhetes óraütést. – A kolléganőm biztosan megjött már...Végigsimít a haján, az ajtót félig nyitva hagyva kisiet. Maugras eltűnődik, elégedett-e vagy csalódott a mai félórácskájával. Annyi kérdésre szeretne választ találni! Többnyire olyan kérdésekre, amelyeket az ember a mindennapi életben elvet vagy megkerüli, a kórházi ágyon azonban rendkívüli jelentőségre tesznek szert.Nem szeretne elmenni addig, amíg ezekre a kérdésekre nem válaszolt. Az "elmenni" kifejezés csak szépítő körülírás, amelyet szeméremből használ. Tegnap alkonyatkor, amikor kettesben volt Blanche kisasszonnyal, eszébe jutott valami.Más délutánokkal ellentétben, az ápolónő nem gyújtott lámpát. Talán azért, mert csak az imént fedezte fel betegének meghatottságát, és időt akart hagyni neki, hogy összeszedje magát, talán azért, mert őt is felzaklatták egy ilyen meglett férfi könnyei.Hiszen Blanche kisasszony szemében ő úgyszólván öreg ember. Sokáig félhomályban maradtak, csak a csíkos üvegen átszűrődő folyosói fény világította meg őket. Egy pillanatra úgy érezte, mintha ő lenne a Rennes utcai kipárnázott lakás Jublinje.Jublin vajon felhasználta-e ötévi magányát arra, hogy mérleget készítsen, hogy mintegy egész életét revízió alá vegye?Maugras úgy véli, helyzete megegyezik barátjáéval. Besson optimista kijelentései ellenére biztos ebben, éppen ezért szeretné az életét rendbe tenni.Nem gyónásról vagy lelkiismeret-vizsgálatról van szó.– Atyám, vádolom magam...Nem! A lehető legtárgyilagosabban feltérképezni: mi maradt meg egy férfiélet ötvennégy esztendejéből.Vinage abbé mély hittel jelentette ki:– Minden megméretik... Semmi sem megy feledésbe...Pedig egész időszakok vannak az életében, amelyekről csak zavaros vagy inkább visszataszító emléket őriz. Ugyanúgy, ahogy nem képes azt a Bessont felidézni, akit annak idején a Graf-sörözőben ismert meg, arra is képtelen, hogy visszabújjon annak a bőrébe, aki ő maga volt egyes korszakokban.Légüres térben mozgott. Bizonyos dolgokkal kapcsolatos egykori lelkesültségét éppúgy restelli, mint letöréseit, mindez most jelentéktelennek vagy nevetségesnek tűnik.Ha egyszer minden számít, ha egyetlen mozdulatunk, cselekedetünk, sőt futó gondolatunk sem megy feledésbe, akkor most nem mélyebb nyomokra kellene bukkannia magában ahelyett, hogy olyan képek tolulnak az emlékezetébe, amelyeket ő választ ki? Nem érti, miért éppen ezek, és nem más képek kerülnek előtérbe!Kínos izgalmat érez. Tegnap, az alkonyat hatására hiú reményekkel áltatta magát; terve hamarosan hóbortosnak, kivihetetlennek bizonyult. És vajon nem tulajdonít-e túlzott jelentőséget a saját személyének? Évről évre sorra venni az életét, olyan pontosan, mint a nagy emberek életrajzában, ahol minden világos, logikus, rendezett?Ami őt illeti, semmi sem világos, rendezett, minden összekuszálódik, beleértve az időrendet is. Szemét a félig nyitva hagyott ajtóra szegzi. Néhány pillanattal ezelőtt még a teljes magányt kívánta, most meg valami szorongás keríti hatalmába, mert Blanche kisasszony késik.Az ápolónő keze hideg, a haja nedves. Szórakozottnak látszik, alighanem túlságosan sietett, és nem volt elég ideje beilleszkedni a kórház életébe. A külvilág illata árad belőle. Tekintetében mégis hamarosan megjelennek a gyengéd rokonszenv fényei, mintha örülne, hogy viszontlátja Maugras-t.– Valóságos özönvíz! És a szél is beszállt a buliba. Az egyik utcasarkon meg kellett állnom, mert semmit sem láttam a szélvédőn át.Lám, nem tévedett: a kisasszonynak autója van. És először tett célzást a kórházon kívüli életére. Azzal a szándékkal, hogy a külvilág iránt felkeltse a beteg érdeklődését?Elhelyezte a kacsát a takaró alatt, a hőmérőt bedugta Maugras bal hóna alá, és a két fej egy másodperc töredékéig olyan közel volt egymáshoz, hogy az ápolónő barna haja súrolta René arcát.Mialatt a kisasszony rendes reggeli teendőit végzi, Maugras visszatérhet gondolataihoz. Korrigálja előbbi emlékképét; ez is bizonyíték arra, milyen nehéz önmagunkkal szemben őszintéknek lennünk!Az imént úgy idézte fel a fécamp-i bordélyházban tett látogatásait, mintha azok egészen a városból való távozásáig ismétlődték volna. Ez nem a teljes: igazság. Persze, nem eskü alatt tett tanúvallomásról van szó. De azért mégis csalt.Tulajdonképpen csak megpróbált eltűntetni egy képet a két dokk közötti házról, önmagáról, amint az árnyékba húzódva tétovázik, egy részeg, tengerészsapkás, hatalmas fickóról, aki gesztikulálva és magában beszélve távozik az épületből.Maugras éppen át akar kelni az úttesten, amikor közeledő lépteket hall. Vár, amíg szabad lesz az út. És abban a pillanatban, amikor az újonnan érkezett elhalad a gázlámpa alatt, felismeri az apját, amint felöltőgallérját felhajtva, és a kalapját a szemére nyomva, a jobb emberek részére fenntartott ajtóhoz megy, suttogva néhány szót vált a madámmal, majd eltűnik a ház belsejében.Nincs ebben semmi rendkívüli. Ekkor apja már vagy tíz éve özvegy. René mégis nagyon feldúltan rója a rakpartokat, piszkosnak érzi magát, majd hazatér; nyitott szemmel fekszik az ágyán, amikor a lakásajtó kinyílik és becsukódik.Többé nem ment el madame Jeanne-hoz. Megint csak egyszer, amikor a viharos szélben nem merte megkockáztatni a Fécamp és Le Havre közötti, oda-vissza mintegy harminc kilométeres bicikliutat, mégiscsak visszatért a házba. Ugyanis az előbbi eset óta, amikor már nem bírt vágyával, és szinte hallucinációi voltak, bement Le Havre-ba. – Blanche kisasszony kiveszi a hőmérőt, a szeméhez emeli, látszik rajta a meglepetés. Maugras tudja, hogy lázas. Már ébredése óta gyanítja. Zsibbadása nem hasonlít ahhoz, amit az előző napokban a gyógyszerek idéztek elő. Közérzete inkább szokásos őszi influenzájára emlékezteti, úgy érzi, mintha mellkasa felső részében vértolulása lenne.– Nem fáj valamije?Blanche kisasszony az immár ismerős testtartásban, az ágy szélén ülve megfogja René pulzusát. Ajka mozog, miközben az érverést számolja. Igyekszik elrejteni aggódását. Korántsem nyugodt, néhány perccel később, azzal az ürüggyel, hogy egy csésze kávét iszik, kisietMíg Blanche kisasszony távol van, az ajtó lassan, zajtalanul kinyílik, és a tegnapi beteg, a lila házikabátos öregember, megint csak szemügyre veszi Maugras-t. Kifejezéstelen arca félelmet keltő. Ha – mint Maugras feltételezi – elmebeteg, semmi sem gátolhatja meg, hogy belépjen a szobába, odamenjen az ágyhoz, és...Amikor megismeri az ápolónő lépteit, megkönnyebbül. A kisasszony megveregeti a látogató vállát, ahogy egy öreg kutya hátát szokás, majd kituszkolja.Ezzel a kis incidenssel kapcsolatban Maugras-ban felmerül a kérdés: vajon a nagyteremben hogyan mehetnek a dolgok. Az ajtó előtt elvonuló árnyakból ítélve, mintegy negyven ágyhoz és ugyanennyi beteghez mindössze két ápolónő tartozik. Éjjel pedig egyetlen nővér őrzi őket.Ő pedig a nap mind a huszonnégy órájában külön ápolónővel rendelkezik. Nem tekintik ezt a többiek rendkívüli fényűzésnek? Amikor elmennek az ajtaja előtt, nem inkább irigykedve, mintsem kíváncsiságból vetnek rá egy-egy pillantást a résen át? Szeretnék megtudni, ki a különszoba szerencsés lakója? Vagy a személyzettől már meg is tudták, és egymás között őróla beszélnek?Meglepi, hogy Blanche kisasszony nem tesz előkészületeket a reggeli mosdatásra, de hamarosan mindent megért, amikor a Főnővér nem véletlenül, körútja során, hanem sürgős hívásra megjelenik. Az asszonyság tüstént megfogja a csuklóját, és közben figyelmesen nézi az arcát.Biztosan csillog a szeme, kipirult az arca. Csak egy órája ébredt; a nap még alig kelt fel, és máris rosszabbul érzi magát, álmos, egyre nehezebben lélegzik.Az ablaküvegre ferde csíkokat rajzoló eső éppúgy nem szórakoztatja már, mint a szélzúgás, amely egy elszabadult spalettát csapkod valamerre.Ő mit sem tehet az egészről, de nem is nagyon bánja az elkövetkezendőket. Mindez csak azt bizonyítja, hogy tegnap neki volt igaza Besson d'Argoulet-vel és kincstári optimizmusával szemben. Kíváncsi, vajon barátja kirohan-e hozzá.– Majd segítek... – mondja a főnővér Blanche kisasszonynak.Segít? Ugyan miben? – Maugras bizalmatlanul néz a főnővérre. Nem szereti. Annál kevésbé, mert az asszonyság most megkérdi tőle:– Nem kíván vécére menni?Nem! Nem kíván mást, csak azt, hogy a főnővér elmenjen. De nem megy. Segít Blanche kisasszonynak megmosdatni őt, ágyneműt váltanak, közben nyaka körül a sztetoszkóppal megérkezik az osztályos orvos, akit nyilván szintén értesítettek.Akárcsak az első napokon, a körülötte állók cinkos pillantásokat váltanak egymással, ő persze nem avatják be. Ami itt történik, nem tartozik rá még akkor sem, ha a dolog történetesen az ő testében megy végbe.A sztetoszkóp, amely még meleg egy másik test érintésétől, most az ő mellére kerül: a hörgőit, a tüdejét, a szívét vizsgálja.Az orvosból savanykás dohányszag árad. Felegyenesedik, halkan néhány szót mond az asszonyságnak, és mind a hárman forgatni kezdik az ágyát szabályozó fogantyúkat. Maugras lába a magasba emelkedik. À feje lelóg, a torkán nyálkás váladék folyik végig, fokozatosan megtelik vele a szája, de képtelen kiköpni.Ők hárman pedig az egyik sarokba vonulva sugdolódznak. Amikor Blanche kisasszony visszajön az ágyhoz, újra kettesben vannak a szobában. Az ápolónő megfogja a kezét, de nem azért, hogy a pulzusát mérje, hanem baráti gesztussal.– Ne féljen... Audoire professzor urat nem éri egészen váratlanul a dolog... Az esetek ötven százalékánál ez elkerülhetetlen... Légcsőhurut okozza a lázát...Azt azonban nem mondja meg, mennyi ez a láz.– A professzor úr nem tud azonnal idejönni... Reggel hat óta egy sürgős esetet operál... Még mindig a műtőben tartózkodik...Maugras szeretné tudni, hol lehet a műtő. A földszinten? Vagy az ő emeletén? Tehát hajnalban, amikor ő Jozefa keblét nézegette, és Fécamp-ra gondolt, amikor megkondultak a harangok, majd a toronyóra elütötte a hatot, egy önkívületi állapotban levő férfit, akit átmenetileg vagy mindörökre megfosztottak öntudatától, lassú és tragikus balettet lejtő álarcos kísértétek vettet körül.És még mindig nincs vége, hiszen Audoire nem szabad. Vajon miféle operáció lehet? Talán épp egy szélütéses beteg agyából távolítják el a daganatot?Most aztán igazán megijed. Nem akarja, hogy megoperálják, hogy felnyissák a koponyáját. Keze görcsösen kapaszkodik az ápolónő kezébe – beszélni szeretne, tiltakozni, nehogy tudtán kívül megoperálják; könyörögve kéri Blanche kisasszonyt, akadályozza meg őket ebben.Milyen egyszerű az egész! Egyetlen injekcióval elaltatják, és akkor már csak el kell szállítani az egyik olyan kerekes ágyon, melyen már kétszer is levitték a nagy liften.Korábban is érezte, hogy ki van szolgáltatva nekik; de csak most érzi, mennyire.– Ne mozduljon! Tudom, nem valami kényelmes... Maga nem emlékszik rá, de amikor önkívületi állapotban volt, két napig ebben a testhelyzetben feküdt...Emelkedik a láza? Egyre forróbb a teste, csodálkozik, hogy ez ilyen gyorsan megy.A halállal szemben még mindig közönyös. Nem egészen. Már megint hazudik. Mindenesetre inkább itt hal meg, Blanche kisasszony mellett; mint nyitott koponyával a műtőasztalon.– Azt hiszem, a professzor úr újabb adag penicillint rendel majd, és ez a kis kellemetlenség hamar elmúlik...A kisasszony szintén nyugtalan, többször is az ajtóra, majd a karórájára néz; Maugras nyáladzik, az ápolónő időnként letörli az arcát.Amikor az ajtó végre kinyílik, egy egészen más Audoire jelenik meg, mint az előző napokon. Lenyűgöző, szinte ijesztő hatást tesz, egyáltalán nem emlékeztet egy metrón közlekedő nyárspolgárra.Tetőtől talpig fehérben van, pizsamanadrághoz hasonló pantallót visel, vékony, gomb nélküli, átlátszó köpenyét hátul zsineg fűzi össze, a lábán magas szárú, zöldes gumicipő.Nagyon szőrös alsókarja – mint valami mészárosé – fedetlen. Az álla alatt maszk lóg, mögötte ott a főnővér. És az osztályos orvos. A kis szoba hirtelen megtelik emberekkel és feszült izgalommal.Audoire hosszasan vizsgálja, rezzenéstelen arccal kétszer is újrakezdi: felhúzza szemhéját, megtapogatja a végtagjait, újfent végigkarcolja a talpát.– Nyissa ki a száját...Valami fémtárgyat dug bele; lehet, hogy csak egy kis kanál, de Maugras alaposan megijed tőle. Ma reggel minden rettegést vált ki belője. Más ez, mint eddig! Ki van szolgáltatva nekik, és nem tehet semmit ellenük.Ezek ott szó nélkül is megértik egymást. A professzor csak ránéz a főnővérré, és az máris kiszalad, majd kisvártatva valami készülékkel tér vissza. Maugras-nak annyi ideje sincs, hogy a műszert szemügyre vegye.– Ne féljen... Megtisztítjuk a légcsövét és a felső légutakat... Nem valami kellemes, de nem tart sokáig, és meg fog könnyebbülni tőle...Lefogják, mint egy kutyát az állatorvosnál. Lehet, hogy olyan a tekintete, mint egy kutyáé? Egészen közelről látja az arcokat, és még mielőtt bármi fájdalmat érezne, mielőtt még hozzányúlnának, ahogy csak tud, védekezni próbál.A készülékkel szétfeszítik az állkapcsát, és valami csövet dugnak le a torkába. Érzi, amint lefelé csúszik. Szeretne jelt adni, hogy megfullad, hogy nem bírja tovább, hogy már nem lélegzik.Ez eddigi élete legfájdalmasabb tíz vagy tizenöt perce. Valóban állatnak érezte magát, és tudatában volt annak, hogy úgy is bánnak vele, mint egy állattal. Eleinte még viaskodott, később mozdulatlanul fekve, egy őrült tekintetével nézett egyikről a másikra.Valami szivattyúfélét hoztak működésbe; Maugras-nak az volt az érzése, kiszívják a tüdejét. Aztán anélkül, hogy elengedték volna, gumicsövet nyomtak előbb az egyik, majd a másik orrlikába; most meg azt hitte, menten kiugrik az agya.Végre szabadon engedik. Már csak Blanche kisasszony van mellette, a kezét fogja, arcán zavar tükröződik. Maugras nemcsak hogy nem reagál semmire, de teljesen üres, végtelenül kimerült, moccanni is képtelen, Már nem érdekli semmi, üres tekintettel nézi őket, nem érdekli, mit csinálnak, mit mondanak. Egyetlen megközelítően világos gondolata a műtővel kapcsolatos: tiltakozik az ellen, hogy levigyék.A főnővér újra kimegy, majd fecskendővel és egy ampullával tér vissza. A tanár személyesen nyomja bele a tűt, lassan fecskendezi be a folyadékot, és közben le nem veszi a tekintetét a beteg arcáról.Milyen veszély fenyegetheti? Hogy elájul? Hogy megáll a szíve? Vagy azért lesik így, hogy megbizonyosodjanak róla, elalszik-e. Csikorog a foga, úgy összeszorítja, és lám mint az első napokban, megint görcsösen rángatódzik a karja és a lába. Mind a két lába? Mind a két karja? Nem tudja.Megpróbálja eltaszítani őket, fel akar kelni az ágyból, megszökni előlük. Audoire egyetlen tekintete elég ahhoz, hogy a segítségére siessenek, és miközben megint valósággal odaszegezik az ágyához, továbbfolytatja a befecskendezést.René nem alszik el. A fecskendő üres. A professzor felegyenesedik, az injekciós tűt átnyújtja az öreglánynak.– Kész – mormolja a homlokát törölgetve. Nem bántjuk többet...Lehet, hogy neki is fáj, ha fájdalmat kell okoznia? Zavarából erre lehet következtetni. Elfogadja a Blanche kisasszony által odanyújtott cigarettát. Az ápolónőnek, úgy látszik, tudnia kell, mikor kíván a professzor úr rágyújtani.– Ne nyugtalankodjék, ha rosszabbul érzi magát, mint tegnap. Semmi az egész, mindennapos komplikáció...Ezt már az ápolónő is mondta. Nem volt joga hozzá. Az orvos dolga eldönteni: mit helyes és mit nem helyes a beteggel közölni. Ebben a világban még szigorúbb a hierarchia, mint odakint.– Most, hogy megtisztultak a légutak, nehézség nélkül fog lélegezni... Felteszem, gyakran kezelték penicillinnel... Ez lehet az első injekció alacsony hatásfokának magyarázata.Ha az imént csak egy újabb adag penicillint kapott, akkor mitől zsibbad? Túlságosan fáradt, feladja. Nem néz rájuk. Most is hallja az ablakon kopogó esőt, az ereszben zuhogó vizet, és elérkezik a pillanat, amikor az egyhangú vonatzakatoláshoz hasonlóan mindez lassanként monoton muzsikává formálódik a fejében.Olyan fáradt! Egy örökkévalóság óta, évek hosszú sora óta fáradt, és mégis – jóllehet állandó kísértést érez, hogy elhagyja magát, hogy ne álljon ellen többé, hogy egyszer és mindenkorra kiszálljon a játszmából – mindig folytatja.A többiek továbbra is beszélgetnek. A hangok távolodnak. Az ajtó kinyílik, majd becsukódik, Maugras nem tudja, miért: ezúttal nem hagyták félig nyitva, hanem rendesen betették. Ez talán rosszat jelent? Nem Tudja, mint ahogy azt sem képes megállapítani, egyedül hagyták-e.Nagy fájdalmat okoztak neki, és főként iszonyúan megrémítették. És eddigi kevés önbizalmától, az ember lehetőségeibe vetett csekélyke hitétől is megfosztották.Tíz végtelennek tetsző percen át idegen kezek úgy szorították le az ágyra, mint egy veszett állatot. Ha képes lett volna, beléjük mar.Szerencsétlennek érzi magát. Amióta itt van, még nem tört le ennyire.Gyengéd kéz cirógatja meg a homlokát. De hiszen alig valamivel korábban ez a kéz is segített lefogni őt. Olyan valakinek a keze, aki azért ápolja, hogy ezzel megkeresse a kenyerét.Aludni akar.
HATODIK FEJEZETNem sokat aludt. Jóllehet többször is elbóbiskolt, és álmai összekeveredtek a valósággal, többnyire féléber állapotban volt, de nem nyitotta ki a szemét; azzal a többé-kevésbé bevallott céllal, hogy megbüntesse Blanche kisasszonyt, szándékosan-elzárkózott a környezetétől.A két olasz lány már itt járt, kitakarította a szobát; seprűjükkel beleütköztek az ágy lábába. Az osztályos orvos, valamivel azután, hogy a toronyóra tizenegyet ütött, szintén benézett egy méterre tőle megállt, megszemlélte, s szó nélkül távozott. A főnővér, akit az illatáról, de az is lehet, hogy súlyos jelenlétéről ismert meg, ugyancsak bejött a szobába, és odakapcsolta őt a szőlőcukor-infúziós tartályhoz.A borbélyról ma szó sem esik. Az arca és az álla piszkosszürke lehet – ez holmi vargabetűvel az apját, a nagyapját és a Grand Véfour-beli barátokat juttatja az eszébe.Elég egy jelentéktelen kiindulópont, és máris olyan gondolatai támadnak, amelyeket a mindennapi életben nevetségesnek erezne. Minden attól függ, milyen nézőpontra helyezkedünk.Gúnyosan állapítja meg magában, hogy jelenlegi nézőpontja a fejjel lefelé elhelyezkedő ember látószögének felel meg. Azért, ami így eszébe jut, még nem feltétlenül érdektelen. Majd elválik!Az ő kortársai tulajdonképpen három különböző világot éltek meg. Akármilyen társadalmi réteg lett légyen is az, amelyben születtek, a nagyapák hosszú szakállt, redingotot és cilindert viseltek, a nagymamák pedig sonka ujjú ruhákat. A mamáknál pedig a hosszú szoknya, a fejtetőre tűzött konty volt a divat, a papák bajuszt növesztettek, és mindenkinek volt legalább egy olyan nagybátyja, aki büszkén sodorgatta széles pofaszakállát.A férfiak sétabot nélkül nem léptek az utcára. Amikor az első gépkocsik feltűntek, az utcakövek között még fű és dudva nőtt; az asszonyok titokban kilopództak a házból, hogy kis lapáttal összeszedjék az úttesten maradt lótrágyát.Az ő emlékezetében ez a korszak összekeveredik a Nagy Háborúval, az elsötétített világítótoronnyal, a mólók elé lehorgonyzott partvédő őrhajókkal és a gázlámpákkal, amelyeknek üvegét kékre mázolták.A következő korszak a második világháborúig tartott. Ezek az évek derűsebbek, naposabbak. A ruhák rövidek, az asszonyok szabadabbak voltak. Ekkor fedezte fel Párizst, ekkor vágott magának lassanként utat ebben a világban, és sohasem fáradt bele a Nagy-Bulvár látványosságainak élvezetébe.Úgy érzi, akkoriban nem tulajdonítottak olyan nagy jelentőséget az életnek és a személyes kérdéseknek, mint manapság. Lehet, hogy azért, mert fiatalabbak voltak? Talán úgy véltek, játékot játszanak: cselekedeteik és tevékenységük nem kötelezi őket semmire?1940 szétszórta őket. Egyesek a meg nem szállt zónába, mások Angliába vagy az Egyesült Államokba távoztak.És amikor a szövetséges csapatok végigvonultak a Champs-Élysées-n, számba vették soraikat. Alaposan megfogyatkoztak: voltak, akik elpusztultak a koncentrációs táborokban, egyiküket kivégeztette a felszabadítási komité; egyes barátokból hősök lettek, mások, akiket kollaborálással vádoltak, mert mertek mutatkozni.Párizs szíve már nem a Nagy-Bulvár volt. Szerepét a Champs-Élysées vette át, az autók elözönlőnek még a járdákat is; az emberek semmiségekért New Yorkba vagy Tokióba repültek.Miért, hogy ez a korszak megint komorabb? Az atomfenyegetés vagy az élet ritmusának felgyorsulása miatt? A fiatal lányok ugyanolyan farmernadrágot viselnek, mint a fiúk, és azt mondják, hogy a szerelmet ezek is, azok is gimnasztikai gyakorlatnak tekintik.Azok a barátai, akik megúszták a háborús eseményeket, sikeres vagy híres emberek lettek. Úgy érezték, minden hónapban össze kell jönniök, szemügyre kell venniök egymást, össze kell tartaniok – de ezeken a keddi ebédeken soha egyetlen valódi kérdés nem merült felAz egyetlen összekötő kapocs tehát az lenne közöttük, hogy ugyanazt a három korszakot élték át, hogy ugyanolyan emlékeket, nosztalgiákat őriznek?Talán mindig is így volt! Azok a férfiak, akik a 19. század közepén olyan korúak voltak, mint most ők, ugyancsak látványos politikai és gazdasági változások szemtanúi voltak – a ruhák, a stílusok pedig szintén sűrűn váltakoztak.A kérdés azért gyötri, mert szeretné a saját fejlődését, azt, amelyért ő maga felelős, elválasztani a világ fejlődésétől.Valaki, egy nő jött oda az ajtóhoz, hogy Blanche kisasszonnyal szót váltson. Negyedórával később ugyanez az ajtó kinyílik, és Maugras felismeri a sült hús már-már elfeledett illatát. Tálcán behozzák az ápolónő ebédjét, a kisasszony az ablak mellett csendben hozzálát elfogyasztásához. Maugras a hangokra fülelve követi a kés, a villa és az állkapocs mozgását.Nem kapott narancslevet. A professzor egy óra felé, mielőtt elhagyja a kórházat, hogy hazamenjen ebédelni, szintén benéz hozzá. Amikor az orvos kifelé indul, Maugras résnyire nyitja a szemét: a professzor most utcai ruhát visel, sötét, meglehetősen csúnya színű, barna öltönyének szabása alig valamivel jobb a készruhákénál.Két órával korábban, rémületében vérig sértve, iszonyúan haragudott rájuk, éktelenül dühös volt, mert erővel leszorították az ágyra. Most már önmagára neheztel. Ostobán viselkedett, meg sem próbált uralkodni, fizikai fájdalmán, semmi erőfeszítést sem tett, hogy tisztességesen elviselje azokat – az ő kifejezésükkel élve – apró kellemetlenségeket, amelyeket neki okoztak.Hát nem ugyanolyan ostobán viselkedett, mint az a beteg, aki remegve lép be a fogorvoshoz, és alig ül le a székbe, még mielőtt kinyitná a száját, elájul a félelemtől? Mint mindenkivel, vele is előfordult már ilyesmi. Aztán a kezelés végeztével mindig elfelejtette félelmét és a néhány perces fájdalmat.Így van a betegségeivel is. Nem minden büszkeség nélkül, mintha ez csak őrajta múlna, szerette azt állítani, hogy sohasem volt beteg. Ha komolyan számot vet a dologgal, kiderül, hogy vakbélműtétjét és ifjúkori szívrendellenességeit figyelmen kívül hagyva is, évenként több napot töltött ágyban.Amikor az orvosi várószobából bement a rendelőbe, szinte minden alkalommal elöntötte a veríték; miközben levetette ingét, a borúlátó diagnózistól való félelmében újra és újra feltette magának a kérdést, vajon nem éppen most érkezett-e el az ideje annak, hogy az állandó betegeskedés korszakába lépjen.Ezt a kifejezést saját használatra találta ki. Pontosan tudja, mit ért rajta. Az ember úgy is lehet beteg, hogy nem tud róla; évekig úgy él, mint bárki más, és közben valami súlyos kór lappang benne.Aztán egy apró panasz, kis rosszullét, torokfájás vagy a mellében érzett kis nyilallás, esetleg egy pattanás miatt elmegy az orvoshoz. Mint normális ember lép be a rendelőbe. A vizsgálat közben az orvos reagálását kémleli. És a zavart hangon kihirdetett ítélet után már annyira beteg, hogy sohasem látja többé az életet olyannak, mint eddig látta.Így lenne ő is? Besson d'Argoulet előbb nyájasan, majd türelmetlenül, éppen azt próbálta bebizonyítani neki, hogy gondolkozása, lelkiállapota a betegség megszokott fázisainak felel meg, semmi rendkívüli sincs benne.Miért ugrik át Bessonról az apjára, aki nyolcvanesztendős korára most is abban az Étretat utcai házban él, ahol ő született?Több ízben javasolta az öregnek, hogy költözzék Párizshoz közelebb – felajánlotta, hogy most, midőn már nyugdíjba vonult, vásárol neki egy kis kertes vidéki házat vagy Fécamp-ban bérel részére modern lakást, ahol szolgálót is tarthat.Apja azonban visszautasította, továbbra is egyedül vezeti háztartását; maga főz, akárcsak René gyermekkorában.Amikor annak idején, kamaszkorában saját kulcsával hazajött az iskolából, az üres házban, a konyhaasztalon ceruzával írt cédulát talált, rajta a környéken bevásárolandó élelmiszerek jegyzékével.Mielőtt hozzálátott volna leckéjéhez, krumplit hámozott, zöldséget tisztított, feltette a tűzre a levest.Eszébe sem jutott, hogy irigyelje a barátait, akik napszálltáig játszottak az utcán.Az apja sem panaszkodott. Lehet, hogy ez a korszak sajátossága volt? Az egyszerű emberek sokkal inkább beletörődtek a sorsukba, mint manapság, talán mert tudták, hogy úgysem tudnak változtatni rajta egy jottányit sem?Apja nem irigyelt senkit, nem remélte, hogy egy vagy két lépcsőfokkal feljebb léphet a társadalmi hierarchiában. Vezette a könyvelést, amíg idős kora meg nem gátolta ebben, számolta a hajókból kirakott halbálákat, induláskor pedig az élelmiszert és a sóval teli zsákokat.Szürke életet éltek a kis házban, ahol a tárgyak sohasem változtatták a helyűket.Aztán, egy bizonyos időponttól kezdve, amelyet Maugras csak nehezen tudna rögzíteni, apja egyre később tért haza, bajszából borókapálinka szaga áradt.A rakparti kiskocsmában, a Léonnál rendszeresített kártyaparti miatt hamarosan egy órával későbbre tolták a vacsoraidőt.Apja nem lett részeges, de mindinkább csak az italmérésben töltött órák érdekelték, és végül már vacsora után is visszatért oda.A tekintete egyre merevebb lett. Olykor fennakadt egy-egy szón. Időnként beteges érzékenység vett rajta erőt, ránézett a nádfonatú karszékre, és sírva fakadt.Renét úgy nevelték, hogy a szüleinket nem szabad bírálnunk. Különösen Vinage abbé olyan eszményi képet sulykolt belé a családról, amilyen a gyermekek számára írt könyvekben látható.Szerette az apját, ez nem kétséges. A kamasz fiú azonban – nem minden zavar nélkül – azt is felfedezte, hogy apja nem intelligens, szűk látókörű beletörődése és szelídsége talán csak együgyűségéből fakad.Abban az időben, amikor René elhagyta Fécamp-t, apja egyre többet ivott, és kétszer vagy háromszor az is előfordult, hogy Renének kellett levetkőztetnie és ágyba fektetnie.– Látod, látod... Ha az Úr nem veszi el anyádat... – mondogatta minduntalan. Ez volt az egyetlen dolog életében, ami ellen felemelte szavát.– Miért éppen őt?... Mit vétettem a Jóisten ellen?...Hatvannyolc éves korában már csak kegyelemből tartották a Remage cégnél, ahol a régi tulajdonos örökét az egyik vő vette át. Ekkor történt, hogy súlyos delirium tremens rohammal kórházba kellett szállítani. Már három hete beteg volt, amikor René tudomást szerzett róla. Leutazott Fécamp-ba; amióta Párizsban élt, csak nagy ritkán látogatta meg apját.A teremben, ahol több hozzá hasonló öregember tengette életét, egy soványra aszott kis vénemberrel találta szemben magát, aki konokabbnak mutatkozott, mint valaha.Minek jöttél?...Mit zavartatod magad? Neked sokkal fontosabb teendőid vannak...Most felmerül benne a kérdés, hogy az ő sikerei vajon nem inkább megalázták-e az apját, mintsem örömet szereztek volna neki? Valahányszor az ő kifejezett kívánságára néhány napot Párizsban töltött, közönyösen, sőt alig leplezett helytelenítéssel szemlélte azt az életformát, amelyben a fia él.– Boldog vagy, ugye?...Jó neked...Végtére boldog embereknek is kell élni a földön...Később visszaesett betegségébe. Egy hétig élet és halál között lebegett. Amikor nagy nehezen megmentették, abbahagyta az ivást.Most már csupán a háztartásával, a bevásárlásaival és a dokkok körüli mindennapi sétáival törődik. Orvosa – aki már nem a régóta halott Valabron doktor – napi két pohár bort engedélyezett neki, mindig bevárja velük a délután két órát.Mi tartja életben? Miből meríti az erőt ahhoz, hogy egyetlen öröméről lemondjon, jóllehet tudja, semmiképp sem lehet sok ideje hátra?Ez felzaklatja Renét, aki, mióta itt van, félelem és önsajnálat nélkül gondol a halálra.Neki mindene megvan, az apjának pedig semmije sincs. És mégis az apja az, aki nyolcvanesztendős korában ragaszkodik az élethez, s minden valószínűség szerint még jó néhány évet meg fog élni. Miért?Valaki bejön a tálcáért. Blanche kisasszony odalép az ágyhoz. Vajon sikerült-e rászednie? Vagy pedig sejti, hogy René nem alszik, csak színlel? Talán ez is előrelátható, és a betegség Besson által említett szabályos lefolyásához tartozik? Lehetséges, hogy valamennyi gutaütéses beteg az ötödik napon megpróbálja becsapni a környezetét?Ez ugyanis betegségének ötödik napja, ami szinte hihetetlennek tűnik számára. Hát nem egy örökkévalóság telt el azóta, hogy egy bizonyos René Maugras leroskadt a Grand Véfour mosdójának nedves kövezetére?Szombat van, és ő azon tűnődik, vajon Besson ennek ellenére is meglátogatja-e? Nem valószínű. Szombat délelőttönként sietősen körbejárja Broussais kórtermeit, felesége többnyire már odalent várja a kocsiban.A Foch sugárút és a Bois de Boulogne tőszomszédságában a Longchamp utcában laknak, jókora lakásukban Renoirok, Gauguinek, valamint két Cézanne és az egyik legszebb Monet látható.A képeket nem Besson vásárolta. Apósa, az öreg Gaude már pályája kezdetétől szenvedélyes érdeklődést tanúsított a festészet iránt, és ezeket a vagyont érő vásznakat úgyszólván bagóért szerezte. Amikor végzett a Salpêtrière-ben, meglátogatta festő barátait a műtermükben. Hogy még szorosabb kapcsolatba kerüljön velük, a Loing partján, közel Barbizonhoz egy öreg malmot vásárolt.A Szitamalmot azóta megnagyobbították, berendezték. Besson új szárnyat is ragasztott hozzá. Most, ebben az órában, feleségével éppen a hetes országúton gurulhat.Maugras kevés olyan vidám és egyszersmind elnéző asszonyt ismert, mint Yvonne Besson. Tisztában van azzal, hogy a férje minden útjába kerülő csinos nőt megkíván, és jócskán kirúg a hámból. Az orvos erre igazán elegendő alkalmat talál, és a múló évekkel ezek a kalandok szinte rögeszméjévé váltak.Lehet, hogy Maugras azért kutatja ennyire a környezetéhez tartozók apró hibáit, sebezhető pontjait, mert beteg? Besson hódításairól sokat beszélnek. Azt mondják, nőbetegeinek többségét behálózza; és ez olyan szenvedély nála, mint az ő apjánál az itóka.Renével is előfordult, hogy szenvedett, ha egy nővel kapcsolatban arra gondolt: ez az asszony sohasem lesz az övé. Bár más viszonyok és lehetőségek között, de alighanem Besson is ezt érezheti. Ha pedig tudatában van ennek, vajon nem érzi-e megalázónak? Amióta pedig fizikai képességei csökkennek, hátha kifejezetten tragikusan fogja fel a dolgot?Egyszer vacsora után, amikor az asszonyok kimentek, hogy egy kicsit rendbe szedjék magukat, és ők kettesben maradtak, Besson bizalmasan bevallotta neki:– Tudod, öregem, amióta nem vagyok biztos abban, hogy végig tudom csinálni, olyan helyeken próbálkozom velük, ahol megfelelő ürüggyel bármikor abbahagyhatom.A rendelőjében vagy amúgy kutyafuttában, esetleg Broussais-ben, az irodájában. Vajon Blanche kisasszony is megfordult már nála? Vagy csak ezután fog?Besson d'Argoulet hírneves ember. Mindent megkapott az élettől, amire egy hiú férfi igényt tarthat. Nem múlik el év, hogy ne választanák meg valamelyik külföldi egyetem díszdoktorává, és a világ minden táján elnökölt már orvosi kongresszusokon.Mégis mindennél többre becsüli a nők kegyeit, akiket a véletlen sodort útjába – azt, hogy felhajthatja ruhájukat, felfedheti keblüket, hogy olyasmit csinálhat velük, amivel kapcsolatban rettegve gondol arra: vajon be tudja-e fejezni.Maugras tévedett, amikor azt hitte, hogy barátja azért kergeti a dicsőséget, mert az biztonságot nyújt neki. Férfiasságának fitogtatása és talán az is, hogy újra és újra megbizonyosodjék hódító voltáról, sokkal fontosabb számára.René sajnálja, hogy elővette ezt a témát, amely kínos emlékeket ébreszt benne. Ami őt magát illeti, sohasem volt valami férfias jelenség. Ezt már akkor tudta, amikor Fécamp-ban mint fiatalember kilépett a két dokk közti házból. Emlékszik, hogyan néztek rá, amikor egyszer a kudarctól való félelmében a rendestől eltérő módszerekkel próbálkozott. A fiatal nőnek szabálytalan, de csinos arca, kellemes teste volt.– Ez azért van, mert erőlködöl... Ha nem gondolnál rá olyan erősen...Nem impotens. Legalábbis néhány nappal ezelőtt még nem volt az, jóllehet képességei jobbára a normális szint alatt maradnak. Az igazat megvallva, ebben nem biztos, hiszen sohasem merte erre vonatkozóan kikérdezni a barátait, és amikor azok hőstetteiket mesélték, mindig dicsekvésre gyanakodott.Egyetlen mércéje: a nők vele kapcsolatos magatartása.Általában szeretik. Gyakran azzal kezdik, hogy kíváncsian nézegetik – mintha azt kérdeznék maguktól, vajon miben különbözik ez a férfi a többitől?Valóban különbözne a többiektől? Végül is elhitetheti magával. De vajon nem mindenki azt hiszi-e, hogy más, mint a többiek?Miért van az, hogy a nők többsége elég hamar pártfogóan, olykor anyáskodva bánik vele? Fécamp-ban ez még érthető volt. A kamasz fiút a mezítelen test puszta látványától valóságos remegés fogta el.De azóta? Száz meg száz ember függ tőle. Párizs egyik legtekintélyesebb pozícióját foglalja el, mindennap számos olyan politikai, színházi, irodalmi, sőt tőzsdei vonatkozású döntést hoz, amely jelentékeny hatást gyakorol a közvéleményre.Miért van az, hogy Lina nem érzi magát biztonságban mellette? Miért nem teszi boldoggá a feleségét? Miért, hogy még egy olyan nő is, mint Blanche kisasszony, szánakozó magatartást tanúsít iránta?Nem tarthatja a végtelenségig lehunyva a szemét. Ez nem helyes eljárás az ápolónővel szemben. Igaz, azzal keresi a kenyerét, hogy ápolja őt, de azért önmagából is belead valamit ebbe a munkába. Különben is, Maugras érzi, hogy megint nyáladzik. Nedves csík húzódik az arcán, és nagyon szomjas.Éppen csak megmoccan, a kisasszony máris odaszalad hozzá.– Jól aludt?A kérdést halvány mosollyal kíséri, mint aki meg akarja értetni a beteggel, hogy nem hagyta magát rászedni, de azért nem haragszik.– Ezúttal merre járt?Jóllehet tudja, hogy René nem képes válaszolni – miközben megtörli az arcát, majd kicsit bedörzsöli kölnivízzel –, mégis folytatja.– Fogadni mernék, nagyon messze... Ez a kalandozás azonban olykor elég kellemes lehetett, mert többször is elmosolyodott...Maugras nem is vette észre, és most eltűnődik, vajon mi lehetett az, ami megmosolyogtatja.– Besson tanár út telefonált, elnézést kér, hogy ma nem látogatja meg... Tud a reggeli kellemetlenségről, és azt tanácsolja önnek, ne nyugtalankodjék...A fontainebleau-i erdő felé haladva, itt ment el százméternyire az intézet előtt. Vajon vetett-e legalább egy pillantást a szürke kőépületre, és beszélt-e róla Yvonne-nak?Kérdés, hogy ez utóbbi derűje, kiegyensúlyozottsága, jó kedélye teljesen őszinte-e?– Szegény René! Gondolod, hogy rendbe jönnek a végtagjai? És megint tud majd beszélni? Borzasztó lehet egy olyan embernek, mint ő...Nem érdekes, hogy a férje erre mit válaszolt. Maugras-t jelenleg nem az egészségi állapota foglalkoztatja. A környezethez tartozó emberekről szeretné lekaparni a felszínt. Meggyőződése, hogyha ez sikerül, tisztábban látja majd önmagát.Amennyiben ez egyáltalán lehetséges.Beengedték hozzá Clabaud-t, az ügyvédet. Kitől kérhetett engedélyt? A kórházirodától vagy a főnővértől? Megkérdezett egyáltalán valakit, hogy meglátogathatja-e?Nem valószínű. Szinte valamennyi barátja elérkezett már oda, ahol nem kell többé sorba állni, ahol már nem kell a színházak pénztárainál rostokolni, ahol egyetlen telefon több napi vagy több heti utánjárást pótol.Ők már nem tartoznak a közönséghez. A kulisszák mögött helyezkednek el, tudják, amit a többiek nem tudnak, amit mások elől titkolnak; mert veszélyes lenne, ha a tudomásukra jutna.Clabaud az ide vezető út iránt annak az embernek a tökéletes magabiztosságával érdeklődött, aki bizonyos benne, hogy minden korláton át tud törni. Talán észrevétlenül csúszott be, hiszen most van a látogatás ideje, és szombat lévén, még többen vannak a lépcsőn, a folyosókon, mint más napokon. Olyan az emelet, mint egy mozikijárat környéke.Clabaud halkan koppintott az ajtón, és anélkül, hogy válaszra várt volna, benyitott. Blanche kisasszony meglepetten néz a belépőre, majd mivel nem tudja, beavatkozzék-e – kérdőn pillant Maugras-ra.– Mi van, öregem, fejre állítottak?Vajon mit gondol magában? Hogy lefogyott, rossz színben van – kivált ma, amikor nem borotválkozott és lázas? Clabaud arcáról semmit sem lehet leolvasni, a felöltőjét és a kalapját odanyújtja az ápolónőnek, és lovaglóülésben elhelyezkedik az egyik széken.– Mit se félj... Elővigyázatos voltam, telefonáltam Pierre-nek... Közölte velem, hogy bár nem vagy valami engedelmes beteg, azért csak jó úton haladsz... Szeretné, ha már fogadnál látogatókat...Hogy elterelődjenek a gondolatai!– Furcsa, hogy itt kell viszontlássalak... Igaz, neked még furább lehet...Clabaud sorra szemügyre veszi a zöldes falakat, a szőlőcukros edényt és a hozzá tartozó gumicsövet, a törülközővel letakart kacsát, végül pedig Blanche kisasszonyt, aki tétovázik, kimenjen-e.– Csak néhány percig maradok – ígéri az ápolónőnek. – Nem állítom, hogy helyettesíteni fogom magát, ha a betegnek bármire szüksége lenne, rögtön kiszólok...Clabaud szinte teljesen kopasz, testes, de olyan erős, jól megtermett, hogy nem hat kövérnek.Nem véletlenül jött. Ezt bizonyítja, hogy megszokott könnyedségével kiküldte a kisasszonyt.Az ügyvédi kamara elnöke volt, és ő is bekerülhetett volna a Francia Akadémia tagjai közé, ha akarta volna, illetve, ha éles nyelve miatt nem lenne néhány engesztelhetetlen ellensége.Öt vagy hat évvel korábban kétségkívül ő volt Franciaország leghíresebb ügyvédje, és ritka hét volt, amikor az újságok nem hozták a fényképét.Azóta számot kellett vetnie egy új jövevénnyel, Cantille-jal, akit – tekintve, hogy mindössze negyvenkét éves volt – úgy emlegettek, mint fiatal embert.Mostanában felváltva jelenik meg a két ügyvéd fényképe. A látványos perek már nem Clabaud monopóliumai, és két vagy három ízben előfordult, hogy a vetélytársak a tárgyalóteremben is szembekerültek: az egyik a védelmet, a másik a közvádat képviselte.Vajon Clabaud-nak is úgy fáj ez, mint egyes állatfajoknál, például a sörényes fókánál az öreg hímnek, amikor egy erőszakosabb és hatalmasabb ifjonc eltávolítja a csorda éléről?– Az ám, Pierre elnézésedet kéri...Hiszen tudod, a víkend szent dolog náluk, különösen Yvonne-nál, aki bele is betegedne, ha nem találkozhatna minden héten a gyerekeivel és az unokáival a Szitamalomban...Clabaud-nak két fia és egy lánya van. Egyik fia nős, a lánya menyasszony. Ezt Maugras nem a barátjától tudja. Mintha valami hallgatólagos megegyezés kötné őket, vagy talán szemérmetességből, egymás között nem beszélnek a családi életükről: Ez a szokás még akkor honosodott meg, amikor a sörözőkben találkoztak, és senki sem tudta, kinek van családja, és kinek nincs.Később elkezdtek egymáshoz járni, de majdnem mindig az esti órákban. A gyerekek ilyenkor már lefeküdtek, vagy ha mégsem, a lakás másik részében távol tartották őket a vendégektől.Így meglepetésszámba, ment, ha időről időre esküvői meghívót kézbesített a posta.Clabaud a Louvre-ral szemben, a Voltaire rakparton lakik, mégpedig egy ritka könyveket és metszeteket árusító antikvárium fölött; az ósdi házkapu túloldalán régiségkereskedő kínálja a portékáját; Franciaország fénykorára specializálta magát. Az ódon, zord lakás egyébként olyan, mint a főnővérhez hasonlító Clabaud-né.Vajon a férje még mindig szerelmes belé? Lehet, hogy boldog egy olyan asszony oldalán, aki korlátlan uralmat gyakorol a környezete felett? Clabaud egyike a keddi ebédek ama ritka résztvevőinek, akiről nem terjesztenek nőügyekkel kapcsolatos mendemondákat.Hatalmas irodája van, és egyik fia ott dolgozik mellette. Mindennap már hat órától talpon van. Mint mondogatja, egyik legnagyobb ütőkártyája ez, hogy tudniillik mindössze négy vagy öt órányi alvásra van szüksége.Bírósági szereplése mellett több jelentős társaság jogtanácsosa, ami az előbbinél jóval többet hoz a konyhájára.Maugras-nak Clabaud az egyetlen olyan barátja, aki még nála is szerteágazóbb tevékenységet fejt ki. René ugyanis hivatásának körén belül marad. Mint újságvezér, valamint két hetilap – az egyik női magazin – alapítója, természetes, hogy a rádió iránt is érdeklődik, és filmesekkel is összejön.Hogy Clabaud – akárcsak Besson – minden bemutatón megjelenik, ez érthető. Szenvedélyesen szereti a színházat, és éppoly jól ismeri a klasszikusokat, mint a Comédie Française bármelyik örökös tagja.Az a különös, hogy más kedvtelései vagy inkább rögeszméi kielégítésére is talál időt. Nevéhez fűződik például a Marais régi épületeiről készült mindeddig legteljesebb munka, és nem sajnálta a fáradságot, hogy Franciaország valamennyi román stílusú templomát végiglátogatva, vaskos monográfiát szenteljen nekik.Vajon mit nyújthatott az életéből három gyermekének?Igaz, Maugras is vajmi keveset törődött a lányával.Megdöbbenéssel állapítja meg, hogy ők mintegy külön világot alkotva élnek a világ margóján. Ezen a délutánon is a folyosókon és a termekben legalább annyi a gyermek, mint a felnőtt, és az ápolónőknek olykor rá kell szólniok a kicsikre, hogy csituljanak.– Tudom, hogy még nem szabad beszélned...Besson biztosan nem ezt mondta. Hanem azt, hogy elvesztette a beszélőképességét, és még sokáig, talán örökre néma marad.Clabaud-nak két évvel ezelőtt szívrohama volt, és egy hétig feküdt a klinikán. Megnyugtatták, hogy nem komoly a dolog. "Csak egyszerű kis figyelmeztetés." Azóta nem dohányzik.Mit gondolhat magában, amikor azt látja, hogy a nála négy évvel fiatalabb Maugras rosszabb állapotban van, mint ő?Semmit sem árul el gondolataiból – éppoly könnyed, magabiztos, mint az irodájában.– Nem tudom, lépést tartasz-e az időszerű eseményekkel...Tekintete az éjjeliszekrényről átsiklik arra a kisasztalra, amelyen Blanche kisasszony ebédelt.– Látom, nincs rádiód... Újságot olvasol?... Legalább a tiedet?... Nem?...Úgy tetszik, mintha ez zavarba hozná, bosszantaná.– Szóval odadobtad a gyeplőt Fernand Colère nyakába...Nem sokat teketóriázik. Pontosan meghatározott céllal jött.– Apropó, Colère, ma reggel felhívtam... Emlékszel a Campan-ügyre?... Hát persze hogy nem... Hiszen az ügyek kipattanásától az esküdtszéki tárgyalásig annyi idő telik el, hogy közben mindenki elfelejti őket...Maugras gépiesen kutat az emlékezetében... A foglalkozásával járó reflexek működni kezdenek. Campan... Campan... Úgy rémlik, első oldalas képanyag volt: valami hosszú, sovány, előkelő fickó...– Két éve történt... A régiségkereskedő betörő. Emlékszel már?...Annak idején ezt a címet adták a cikknek: "A kastélyok Arsène Lupinje."Közel egy évig Touraine, Anjou, Normandia, Franciaország szinte valamennyi vidékének kastélyait végiglátogatta egy betörő, aki meglepő szimattal választotta ki a legértékesebb tárgyakat; egyetlenegyszer sem hagyta magát rászedni holmi hamisítványtól vagy másolattól.Úgy látszik, mindenütt ismerte a terepet, a műtárgyak helyét, tudta, beleütközhet-e a cselédségbe, vagy van-e kutya a háznál.Az egyik éjszaka két csendőr zárta le a chartres-i utat a környék egyik falujában történt egészen közönséges autólopás ügyében. A lejtő tetején hatalmas autó jelent meg. A vezető tétovázott, mintegy száz méteren át lassított, majd hirtelen meggondolta magát, rákapcsolt, és mint valami kuglibábot, elütötte azt a csendőrt, aki az út közepén fényjeleket adott.A szerencsétlen szörnyethalt. A garázda sofőr alighanem megúszta volna, ha két kilométerrel odébb össze nem ütközik egy kis személykocsival.A kis kocsi ócskavassá zúzódott, utasai – egy házaspár és egy kisbaba – a helyszínen meghaltak. A négy halálesetért felelős gépkocsivezető a szélvédő üvegén átrepülve, súlyos sebesüléssel terült el az egyik út menti fa alatt.Ez volt Henri Campan, a Saints-Pères utcai, harminchat esztendős régiségkereskedő. Hamarosan kiderült, hogy egy Bordeaux-ban közismert család sarja; apja tábornok volt, nagyapja pedig Gironde megye szenátora.Az autóban megtalálták azokat a régi pénzeket és műtárgyakat, amelyeket ugyanazon az éjszakán loptak el az egyik Loire menti kastélyból.Maugras agya most ugyanúgy reagál Campanra, mint Bessonra, Jublinre, Clabaud-ra, mindenki másra. Két évvel ezelőtt ez a történet nem jelentett mást számára, mint pompás napihírt, amelyet akárcsak kollégái, a lehetőség szélső határáig kiaknázott: elsőnek és egyedül közölt interjút a betörő anyjával, aki még mindig Dordogne-ban élt.Ma azonban kérdéseket tesz fel magának ezzel a harminchat éves emberrel és magányos akcióival kapcsolatosan; vajon a körülmények milyen rendkívüli összjátéka kellett ahhoz, hogy ebből az emberből gyilkos legyen?Kitalálja, mit fog kérni Clabaud, aki Henri Campan védőügyvédje. Meg akarja nyerni a pert, vagy legalább azt elérni, hogy védence a minimális büntetést kapja.– Sajnálom, hogy nem tudsz vele találkozni... Ritka érdekes fickó, az eset nem nélkülözi a megdöbbentő pszichológiai mellékkörülményeket... Sikerült megvizsgáltatnom egy pszichiáterrel, de fel kell készülnöm rá, hogy a törvényszéki szakértő mindent elkövet majd a pszichiáter vizsgálati eredményeinek megcáfolása érdekében... Hiszen tudod, hogy megy ez a bíróságon...Maugras mindent ért. Már oda sem kell figyelnie, ha csak nem kíváncsiságból, hogy barátja miként közelíti meg a célt.– Bátorkodtam az ügyet szóba hozni Colère előtt, azt hittem, kapcsolatban maradt veled, és mindennap utasításokat kap tőled... Azt mondta, erről szó sincs, a baleseted óta mindössze néhány másodpercre látott... Az ügyet szerdán tárgyalják Orléans-ban, és mint rendesen, néhány esküdt véleményén múlik minden...A beállítástól függ, hogy Campant a legcinikusabb gazfickónak tekintjük-e vagy pedig a végzetszerű balsors beszámíthatatlan áldozatának.... Védőbeszédemben természetesen az utóbbi álláspontra helyezkedem, és minél többet tanulmányozom az ügyet, annál szilárdabb meggyőződésem, hogy a helyes úton járok...Az ilyen ügyekben legveszélyesebb a hallgatóság reagálása, a tárgyalás légköre... Más szóval egy olyan újságnak, mint a tied, nagy a befolyása... Nem azt kérem, hogy foglalj állást... Ilyesmit sohasem engedtem meg magamnak... Csupán jóindulatú semlegességet kérnék...Hogy például ne beszéljenek túl sokat a csendőr özvegyéről, aki zokogásban fog kitörni a tárgyalóteremben; hogy ne közöljék a fényképét, amint belép a bíróságra; hogy ne sokat emlegessék a házaspárt meg a kisbabát, főleg a kisbabát, aki egymaga halálos ítéletet jelenthet nekünk...Maugras nem háborodik fel. Ha fel akart volna háborodni, már rég meg kellett volna tennie. Eddig, mindaddig, míg nem Bicêtre egyik ágyából látta a világot, mindez éppoly természetesnek tűnt neki is, akárcsak Clabaud-nak.– Elismerheted, hogy sohasem éltem vissza...Ez igaz. És az ügyvéd néha igen kényes szolgálatokat tett neki.– Tegnap este a Michodière-ben találkoztam az egyik Schneider fivérrel, azt hiszem, Bernard-ral... Mindig összekeverem őket... Azzal, akinek versenyistállója van, és arról álmodozik, hogy bejut a Jockey Clubba...Nem Bemard, hanem François, a legidősebb a három testvér közül. Schneiderék, kilencven százalék részvénnyel rendelkeznek a lapjánál. Bernard az év nagy részét az Egyesült Államokban tölti.A háború előtt komoly érdekeltségeik voltak Indokínában. Tőkéjüket még időben kivonták onnan, és Franciaországban, valamint másutt olajfinomítókat építettek.– Nem hoztam szóba előtte a dolgot... El is felejtettem átadni neked baráti üdvözletét... Mielőbbi gyógyulást kíván...Hogy aztán megint minden szíre-szóra odatelefonálhasson neki! François Schneider jobb szereti, ha kapcsolatát a lappal diszkréten kezelik, és ritkán teszi be lábát a Maugras dolgozószobája melletti irodájába. Mégis minduntalan attól fél, hogy az újság kellemetlen helyzetbe hozza.– Mondja csak, René... Nem gondolja, hogy a legutóbbi képviselőházi beszámoló kicsit tendenciózus volt?... Bizonyos barátaimat mintha meglepte volna...Vagy máskor az első oldalra kiemelt nemzetközi fejlemények árzuhanással fenyegettek a tőzsdén.Clabaud mindenre gondolt, beleértve barátja bénaságát is. Befejezte előadását, amely diszkrét formában arra is utalt, hogy szükség esetén akár a nagyfőnökhöz fordulhatna, aztán cédulát vett elő a zsebéből.– Idefelé jövet, amint Colère-nek ma reggel megígértem, beszaladtam a szerkesztőségbe... Firkantott pár szót neked...A cédulán ez áll: "Rendben, főnők?" Igaz is, így szokták szólítani. Majd' elfelejtette. Amióta itt van, mindenre gondol, kivéve az újságot, amely egy hete még éltető eleme volt.Az ügyvédnek nincsenek kétségei René felől. Harminc éve ismerik egymást.– Azt hiszem, bal kézzel tudsz írni...Bessontól megkérdezte, pontosan tudja. Semmit sem bízott a véletlenre. Mindenképpen meg akarja nyerni a pert, nem annyira Campan miatt, voltaképp fütyül rá, hanem azért, nehogy lemaradjon Cantille kollégája mellett, aki nemrég megmentette egy apagyilkos fejét.Már ott is a kezében arany töltőtolla, és hogy Renének kényelmesebb legyen az aláírás, a papír alá odacsúsztatja a levéltárcáját.– Köszönöm, öregfiú... Ha elszórakoztat és kedved szottyan olvasni, elküldhetem neked a dosszié másolatát... Meglátod, nem közönséges ügy, ilyet csak az élet produkálhat... Az esetet még az is bonyolítja, hogy Campan homokos, és...Kopogtatnak Blanche kisasszony udvariasan előre akar engedni valakit, akit még nem látni, majd végül mégis ő jön be elsőnek, és bejelenti:– A felesége...Vajon miért gondol René egy pillanatig arra, hogy Clabaud feleségéről van szó? Természetesen Lina jött. Az ügyvéd felemelkedik, a kezét nyújtja.– Hogy van, drága Linám?Maugras még mindig fejjel lefelé fekszik, és Blanche kisasszony titokban megtörli az orrát meg a száját, hogy fogadóképesebbé tegye.– Nem nagyon fáradt? – kérdi az ápolónő halkan.Mit is válaszolhatna? Ha a kisasszony az ajtó mögött tartózkodott, ha hallotta, meg kellett értenie.
HETEDIK FEJEZETEgyedül vannak a szobában, és mint minden alkalommal, amikor kettesben maradnak, kínos érzés keríti hatalmába őket, amelyet igyekszenek elrejteni egymás elől. Régóta, évek óta így van. A Faisanderie utcában kezdődött, ahol még nem volt külön szobájuk, és a dolog csupán hallgatásban jelentkezett vagy olyan, gondolataiktól teljesen idegen, banális mondatokban, amelyek még a szótlanságnál is kínosabbak voltak. Kerülték egymás tekintetét, és ha vigyázatlanul mégiscsak összenéztek, mosolyt erőltettek az arcukra.Még mindig esik. Lina ballonkabátján és hosszú, egyenes szálú, barna haján, amely az ovális, keskeny fej vonalát követve, a vállán széles hullámban visszagöndörödik, esőcseppek csillognak.Lina első pillantása is, akárcsak Clabaud-é, felpolcolt lábára esett, és Maugras jól látta, hogy az asszony kicsit megrezzent, amikor így, fejjel lefelé meglátta. Ez a testhelyzet biztosan az arckifejezését is elváltoztatta.– Szervusz, René... Nem zavarlak?... Georges-zsal végeztél?Blanche kisasszony kikísérte az ügyvédet, és tapintatosan kint maradt. Maugras-nak úgy tűnt, az ápolónő kitalálta, hogy ez a látogatás csak még jobban fel fogja izgatni, és vonakodva távozott.Lina áll, kabátja alól kilátszik Chanel-kosztümje, amelyet főleg víkendre szokott felvenni. Nem ivott, legfeljebb a nélkülözhetetlen poharat hajtotta fel.Délben kelhetett fel. Elment-e otthonról tegnap este? Valószínűleg el. Csengetett Clarisse-nak, a személyes szolgálatára rendelt szobalánynak. Amikor beköltöztek az V. Györgybe, ahol személyzet áll rendelkezésre, Lina ragaszkodott hozzá, hogy megtarthassa Clarisse-t, mert nem bírja az egyedüllétet.Mindig szüksége van valakire, akivel beszélgethet. Nem őrá. Vele nem beszélget. Akárki más megfelel erre a célra, szükség esetén egy ismeretlen pincér is.Vajon mit evett? Egy tojást és egy szelet sonkát? Ritkán táplálkozik rendesen. Egyre kevesebbet eszik, nem mintha fogyókúrázna, hiszen semmitől sem hízik – csak nincs étvágya.Maugras tudja, hogy csupán egy pohárral ivott, mert az asszony keze csak a nap első felében szokott így remegni. Ezt a fajta remegést azoknál látni, akik kábítószerrel élnek. Egyetlen whisky alig csökkenti. Apránként, az órák múlásával, ahogy a poharak egymást követik, visszanyeri biztonságát, életerejét és mesterkéletlen vidámságát.Amikor késő délután hazament átöltözködni, gyakran hallotta, amint a felesége és Clarisse nevetnek, de megérkezését követően rögtön elkomolyodtak.Mitől fél Lina? Mert fél. René már régen szeretné megérteni, de képtelen. Időről időre ismétlődő, pillanatnyilag elfogadhatónak tűnő magyarázatokat talál; aztán Lina magatartása, egy óvatlanul elejtett szó vagy egy-egy mind gyakoribbá váló jelenet mindent újra kérdésessé tesziMa nem telefonált, hogy megtudakolja, vajon kíván ja-e látni? Ez azt jelenti, hogy akárcsak Clabaud, ő is kérni akar valamit, és a gyapjúkosztümből René már ki is találta, hogy mit.– Szegény Reném, gondolom, unod magad, különösen amióta jobban vagy... Nem akarod, hogy beküldjek egy rádiót?... Még nem engedik meg, hogy olvass?... Egy-két napon belül talán beállíthatnánk ide egy televíziót?...Maugras ismeri ezt a kicsit lebegő hangot, az alsó ajaknak ezt a lagymatag mozgását, amikor Lina meggyőződés nélkül beszél, amikor nem gondol arra, amit mond, csak menekül a csendtől.Igaz, különös lehet olyan emberhez beszélni, aki nem képes válaszolni, akinek a tekintetét kell lesnünk. Ez eddig eszébe sem jutott. Mindazok, akik érintkezésbe kerülnek vele, talán ezért vesznek fel természetellenes magatartást?Óhatatlanul szünetek támadnak. A partner nem tud megszakítás nélkül beszélni. Ez csak Clabaud-nak sikerült valamelyest, de neki ez a mestersége.Lina nem tudja, mit kezdjen magával, állva maradjon vagy leüljön.– Rágyújthatok?Maugras igent int, és kisvártatva meghallja a becsukódó arany cigarettatárca jellegzetes zaját, majd a hozzá tartozó öngyújtó kattanását.– Az eső ellenére legalább annyi autó száguld az országutak felé, mint tavaszkor...Linának szép mogyorószín szeme van – no lám, hogy éppen most jut eszébe egyik nagynénjének a kifejezése –, de mintha állandóan láza lenne, mintha szüntelen feszültségben élne, mintha valamilyen gondolat emésztené, amelyet makacsul el akar titkolni.Maugras nem kíván most ezzel foglalkozni. A két látogatás között nem volt átmenet, és Clabaud-é valami szégyenérzéshez hasonló utóízt hagyott benne.Nem pontosan szégyenkezésről vagy éppen csömörről van szó. Inkább meglepetést, megrendülést érez, mintha valami felfedezést tett volna, mintha hirtelen olyan valósággal állították volna szembe, amelyet eddig nem volt hajlandó tudomásul venni.Szeretné, ha a felesége minél előbb elmenne. Ha tudna beszélni, ezt mondaná neki:Rendben van, kicsikém... Megengedem... Mulass jól...Lina megint csak úgy nézne rá, mint a bűnös, akit lelepleztek. Mert az asszony bűnösnek érzi magát. René néha azt hiszi, tudja is, miben. Más vonatkozásban ő maga is bűnösnek vallja magát, de ez nem olyan probléma, amivel akkor kell szembenézni, amikor lázas az ember.Lázas-e még? Most nem rossz a közérzete. Úgy érzi magát, mint az ólja mélyére húzódó kutya, amely a szemével követi, távolról szaglássza az arra haladó embereket.– Nem tudok határozni... Marie-Anne hívott fel kettőkor... Ismered... Terveket kovácsol, és csodálkozik, ha az emberek nem fogadják őket lelkesen... Azt válaszoltam neki, hogy...Teljesen mindegy, hogy mit válaszolt. A végkimenetel nem kétséges, és nemcsak azért, mert Marie-Anne valóban nem tűr ellentmondást.Akik valamit is számítanak Párizsban, egymás között csak Marie-Anne-nak nevezik, mintha a világon senki más nem viselhetné ezt a keresztnevet. Teljes neve: Marie-Anne de Candines. Grófné. A férje tíz éve halott. Míg élt, sem számított sokat, csupán annyit, hogy nevet adott az asszonynak, aki mindig úgy viselkedett, mintha a gróf nem is létezne.Szőke és unalmas alak volt, az egyik utolsó párizsi, aki monoklit viselt; idejét a klubja, a vívóterem és a versenypályák között osztotta meg.Az asszony izraelita, távoli rokona a Rothschildoknak. Az apja bankár volt. Ő sem él már, és Marie-Anne anyja, aki közel nyolcvanesztendős, még mindig nagyvilági házat visz Cap d'Antibes-i birtokán.Marie-Anne vezető szerepet játszik mindazoknak a körében, akik bizonyos sajátos életmódot folytatnak, és egy bizonyos hivalkodó ízlést képviselnek, Alma téri magánpalotájában és candines-i kastélyában fiatal és kevésbé fiatal embereket, írókat és írónőket, filmeseket, divatszalon-tulajdonosokat, csinos színésznőket vagy színésznőjelölteket, festőket és bizonyos számú pederasztát gyűjt maga köré.Számos, hosszan tartó szerelmi kapcsolata volt, és nem is csinál titkot belőlük. Jóllehet közel jár a hatvanhoz, mindenki tudja, hogy egy diplomata továbbra is rendszeresen látogatja, és gyakran nála tölti az éjszakát. Ez az úr azonban nem tartozik a kompániához, gondosan távol tartja magát tőle.– Imádom a pederasztákat! – szereti hangoztatni a grófné. – Csak ők értik meg a nőket, csak ők érdekesek, ha nem szerelemről van szó...Maugras szeretné azt mondani:Siess... Marie-Anne vár...Mindig így van a feleségével: Lina annyira fél, hogy félreértik vagy rosszat képzelnek róla, hogy a végtelenségig tart, amíg – bármily jelentéktelen dolog legyen is – végre kimondja, amit gondol.– Mindenki Candines-ban tölti a vasárnapot... Marie-Anne ötkor indul otthonról...Most fél négy. A szombati torlódásokat számítva, Linának legalább egy óra kell ahhoz, hogy elérje az Alma teret. Induljon már végre!– Mondtam neki, hogy inkább Párizsban maradok, hátha szükséged lesz rám...A mondat ügyetlen, még Lina is észreveszi, elpirul, gyorsan hozzáteszi:– Esetleg holnap látni kívánhatsz...Kétértelmű fogalmazás. Miért lenne hirtelen szüksége Linára? Ha valaki telefonálna neki az V. Györgybe, hogy gyorsan rohanjon ki Bicêtre-be, az nem az ura lenne. Hanem Blanche kisasszony vagy a főnővér, és ez azt jelentené, hogy haldoklik vagy meghalt.Ami pedig azt illeti, hogy látni kívánná, Lina is tudja: minden igyekezetükkel kerülik egymást, mert csak így képesek lelki egyensúlyukat fenntartani.Miért nem ivott, mielőtt idejött? Mert első látogatásakor megérezte, hogy férje beszippantotta a leheletét Mert tisztában van azzal, hogy René tüstént rájön.Maugras nem tesz szemrehányást a feleségének, vigyáz, nehogy tekintete a legcsekélyebb mértékben is szigorúságot fejezzen ki. Az asszony, amikor idegei felmondják a szolgálatot, ezt szokta odakiáltani neki:– Már a gondolatomat is kitalálod!...Ki vagy mi ellen harcol ez az asszony szál egyedül, ahelyett hogy elfogadná az ő segítségét? Nem igaz, hogy ő mindent kitalál, mindent tud. Hiszen még mindig nem érti meg a feleségét, és valósággal megdermed mellette.Rámosolyog az asszonyra. A mosolyára is vigyáznia kell, mert Lina gyakran iróniát vagy elnézést vél felfedezni benne, és az elnéző mosoly mindennél jobban ingerli.Igent int a fejével, bal kezével a blokkot és a ceruzát keresi, amelyet Blanche kisasszony bizonyára valahol a közelében hagyhatott. Tapogat. Lina megérti, feláll, és odaadja neki a ceruzát, mint azelőtt...Linának nincs kétsége, hogy a férje igent fog mondani. Tudta, még mielőtt idejött volna. Látogatása puszta formalitás. Csupán azért nem elégedett meg a telefonnal, mert gátlásai voltak, hiszen csak az ápolónő tolmácsolásával boldogulhatott volna. Inkább átvágott Párizson, ebben a viharban.– Még Léonard-t sem kell magammal vinnem, így kivehet egy szabad napot... Marie-Anne ragaszkodik hozzá, hogy az ő kocsiján tegyem meg az utat...A Candines-kastély Eure-et-Loire-ban, Verneuil közelében van, százhektárnyi erdő veszi körül.Menj – írja a blokkra.Mit tehetne hozzá? "Mulass jól" – ez túl hosszú. Nem érez hozzá elég lelkierőt. Gyöngéd és barátságos tekintettel fejezi ki ezt a kívánságát. Mint sejtette, Lina nyugtalankodik. Talán azt hiszi, René gúnyolódik vele? Esetleg azt gondolja róla: képtelen egy napig meglenni a barátai nélkül?– Hiszen tudod, René, ha rá is szánom magam, hogy lemegyek, inkább Marie-Anne-ért teszem, mintsem magamért... Igazán elég gyakran jól jön, ha hozzá fordulhatok, most, amikor egyszer neki van szüksége rám, nem hagyhatom cserben...Ugyan! Marie-Anne-nak nincs szüksége Linára! Ő is retteg az egyedülléttől, ennyi az egész, és csak kis udvartartása körében érzi jól magát.– Majd elfelejtettem, másról is beszélni akartam veled... Biztosan te is gondoltál rá, csak meg akarlak nyugtatni... A holnapi arneville-i ebédről van szó... Múlt vasárnap hallottam, amint a következő hétre is meghívtad a vendégeket... Minthogy az újságok nem közölték a balesetedet, helyesebbnek véltem, ha telefonálok nekik... Ne félj... Nem részleteztem... Csupán annyit mondtam, hogy nem érzed jól magad...Ez sem igaz. Mindent elmondott, mindent, amit tud, beleértve azt is, hogy hol találták meg önkívületi állapotban. Ez a közlési vágy erősebb, mint Lina. Belekapaszkodik valamibe, valakibe, a telefonba, a szobalányba, a hotel portásába, akivel minden hazaérkezésekor vagy távozásakor hosszasan elbeszélget.A portás már tudja, hogy hétvégére lemegy Candines-ba, hogy azért jött ide, mert meg akarja ezt beszélni a férjével, hogy skrupulusai vannak, hogy nem szívesen megy el, de ha valami történik, másfél órán belül Párizsban lehet...Marie-Anne barátai gyorsan vezetnek, és csak Ferrari, Aston-Martin vagy Alfa Romeo kocsijuk van.Maugras szeretné odakiáltani neki:Eriggy már!Nem: gyöngéden és beletörődve kellene megmondani neki. Hát nem érti? A pillanat nem alkalmas rá, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatosan feladja a leckét Renének, aki éveken át szinte teljes sikerrel zárta ki gondolatai köréből ezeket a kérdéseket: mintha lénye mélyén valami, talán az életösztön visszautasítaná a veszélyes problémát.Ne rontsák el neki a betegségét, netán a halálát. Békességre van szüksége. Linának is szüksége lenne békére, főként, hogy élni tudjon. Vajon nem találná meg minden további nélkül ezt a békességet, ha ő, René nem lenne többé?Ez nem biztos. Talán túl késő. A keze még jobban remeg, mint amikor idejött, és René szánja őt. Sürgős szüksége van egy pohár italra.Amint elhagyja a kórházat, tüstént megszerzi magának. Bemegy az első útjába kerülő italmérésbe, és a vendégek majd egymásra kacsintanak, amikor meglátják, hogy a libériás sofőr vezette Bentleyből kiszállva, a pult mellett lehajt egy pohár pálinkát. Lina már nem restelli magát. Annál jobb! René arra gondol, ha talán másképpen kezdte volna...Nem! Elhessegeti a gondolatot. Megszakítja a kapcsolatot, nem hagyja, hogy hatalmába kerítse az a nyugtalanság, amelyet túlságosan is jól ismer. Még egy mosoly. Szívélyes, bátorító mosoly.– Biztos vagy benne, René, hogy...De még mennyire! Eriggy csak... Meséld el nekik, hogy fejjel lefelé találtál, hogy ettől sokkot kaptál, hogy rezignált vagy türelmetlen arcot vágtam... Pohárral a kezedben, mind jobban csillogó tekintettel mesélj csak nekik, amit akarsz... De az ég áldjon, menj már!Mintha megértené. Hamutartót keres, ahol rúzsfoltos cigarettáját elnyomhatja.– Alig merek neked kellemes vasárnapot kívánni, René... Sokkal igazságosabb lett volna, ha velem történik ez...Maugras lehunyja a szemét. Nem bírja tovább. Lina lehajol hozzá, és csókot ejt a homlokára.– A hétfői viszontlátásra... Hétfőn reggel telefonálok Bessonnak...René az asszony távolodó lépteit figyeli, az ajtó kinyílik, a folyosóról behallatszik a látogatók járkálása és beszéde.Tágra nyitja szemét, hogy így fogadja Blanche kisasszonyt, aki még komolyabb, mint az előbb, gondterhelt, és úgy néz Maugras-ra, mintha sajnálná, de nem egészen értené.Kitalálta, hogy valami nincs rendben közte és Lina között, mint ahogyan az első látogatáskor kitalálta, hogy Lina ivott. Foglalkoztatja-e, hogy kettőjük közül ki a felelős?– Szomorú?Olyan hevesen rázza meg a fejét, hogy a reagálás őt magát is meglepi.– Fáradt?Nem is erről van szó. Igaz, fáradt, de ez nem mai keletű, nem is akkor kezdődött, amikor behozták a kórházba.Le van törve? Ez a kifejezés talán pontosabb, bár nem fejez ki mindent. A kisasszonynak nem kell gondot csinálnia az ő ügyéből! Talán nem tudja, hogy Besson szerint ő csak követi betegségének természetes lefolyását, mégpedig olyan pontosan, mint egy lázgörbe?Nézi a szakadó esőt, őrül neki, mert ez meghittebbé teszi a szobát, ahol kedvtelve nézegeti Blanche kisasszony jövés-menését. Kezdik kiismerni egymást. Lehet, hogy az ápolónő szintén sajnálta, hogy ezen a délutánon két ízben is megzavarták együttlétüket?A kisasszony biztosan azon tűnődik, milyen a kapcsolat közte és a felesége között, mi az, ami még összetartja őket, annak idején vajon miként határozták el magukat arra, hogy összekötik életüket?És nem ő az egyetlen, aki felteszi magának ezt a kérdést. Valamennyi barátjuk felteszi vagy feltette – kivált a nők, akik csodálkozva vizsgálják Linát. Egyesek azután, együttérzéssel a szemükben, Renére néznek.Nincs igazuk. Nem sajnál semmit. Szereti Linát. Éppúgy szüksége van rá, mint ahogy Lina sem tud meglenni őnélküle, és René mindenre képes lenne, csak el ne veszítse az asszonyt.Miközben lankadatlanul szemmel kíséri az ápolónő fehér formaruháját, jobb szeretne másra gondolni, és úgy keresgél a fejében, mint a gyerek, aki nem tudja, melyiket válassza játékai közül.Igazság szerint nem is választ. Ez vagy az a gondolat – majdnem mindig váratlanul – rárohan, sőt az is előfordul, hogy a gondolatok kettesével merülnek föl benne, minden szükségszerű kapcsolat nélkül.Inkább kérdésekről van szó. Szünet nélkül kérdéseket tesz fel magának, válaszokat keres.Olyan képek is felőliének benne, amelyekről azt hitte, már elfeledte őket. Georges Clabaud fekete talárban, a hóna alatt aktatáskával, az igazságügyi palota tolongó tömegén át, a II. vagy III. tárgyalóterem felé vonszolja őt, ahol fontos tárgyalás folyik.Ez a háború előtt történt. Maugras már főszerkesztő, de nem olyan jelentős lapnál, mint amilyet most vezet. Az emberek verekedtek a helyekért. Köztük számos nagyvilági hölgy, beleértve Marie-Anne de Candines-t is, akit akkor még nem tegezett.Clabaud a színfalak mögül egy széket hozott elő, és Maugras-t a közönségtől elválasztva, az ügyvédek padjához egészen közel ültette le; így szinte ő is a szertartás szolgálattevői közé számíthatta magát.Egyszer csak az egyik fiatal ügyvédnő, aki mentacukrot szopogat, odanyújtja neki a szelencéjét, és jelzi, hogy továbbítsa azt a vádlottnak.Vajon Clabaud hisz-e az Igazságszolgáltatásban? Besson d'Argoulet nem hisz az orvostudományban, legalábbis nem úgy, ahogy kollégáinak többsége, vagy még kevésbé úgy, ahogy a betegek.– Meggyógyítjuk betegeink nagy részét, de többnyire nem tudjuk, hogyan és miért... Minden alkalommal, amikor azt hisszük, hogy felfedeztünk valamit, újabb kérdések merülnek fel, és úgy tűnik, mintha inkább hátraléptünk volna, mintsem előre...Száz év vagy öt évszázad múlva az utókor úgy beszél majd rólunk, mint ahogy mi beszélünk az afrikai varázslókról...Ez a szkepticizmus nem a hivalkodás egyik formája? Clabaud, amikor a védőbeszédét mondja, vagy amikor baráti társaságban a klienseiről beszél, vajon komolyan veszi-e szerepét? Egyáltalán szerepet játszik-e?Maugras ötvennégy éves kofában olyan pozíciót foglal el, ahonnan a többieknél jobban látja az embereket és a társadalmat, foglalkozása lehetővé teszi, hogy belelásson a kártyákba.Öt napja, amióta úgy fekszik itt, hogy úgyszólván bizonyos benne: többé nem tud felkelni, mindenáron meg akarja érteni önmagát, szeretne végre véleményt alkotni saját magáról.Lina látogatása újra bebizonyította, hogy távol van ettől, alig haladt valamit gyermekkora óta, amikor Vinage abbé katekizmusból merített szavai megremegtették.– Minden mozdulatunk, minden szavunk, minden gondolatunk követ bennünket... Semmi sem megy feledésbe...Nos, a bíróságokon, ahol Clabaud ideje javát tölti, egy, két vagy legfeljebb három nap alatt elítélnek egy embert, és a hallgatóság nagyjából olyan szerepet játszik, mint azok a diákok, akik a kórtermekben celebrált ünnepélyes körmenet során Bessont vagy Audoire-t körülveszik.– A tanítója voltam... Már tizenegy éves korában olyan hajlamokat mutatott, amelyek...– A család háziorvosa vagyok... Ott voltam a születésénél... Háromesztendős korában...Majd a házmesterné, az irodafőnök meg még az ég tudja, kicsoda – valamennyien hozzájárulnak valamivel az ügyhöz: az igazság vagy a tévedés egy morzsájával.A férfi pedig ott ül egyedül két őrzője között, állát a tenyerében nyugtatja, tekintete elkalandozik vagy túlságosan is merev.Maugras mellett nincsenek csendőrök. De ott a főnővér, aki alighanem hamarosan benéz hozzá, és aki betöltheti ezt a szerepet.Audoire a magabiztos, érzéketlen, sérthetetlen elnök.És Besson? Az egyik ülnök. Az ülnökök között mindig van egy ezüstös hajú, rózsás arcú férfi, akin még látszik az imént elköltött jó ebéd, és aki jóakaratúan mosolyog.Lina nincs a teremben. A barátai azt mondták, hogy idegei nem bírnák elviselni a megpróbáltatásokat. Otthon várja, hogy a tárgyalás menetével párhuzamosan időről időre megtelefonálják neki a híreket.– Nem! Nem látszik levertnek. Az embernek az a benyomása, mintha nem is érdekelné, ami körülötte történik...És Blanche kisasszony? Ugye ő az a fiatal ügyvédnő, aki mentapasztillát küld a vádlottnak?– Látja, így már szeretem magát, amikor a feszültsége felenged, majdnem mosolyog... Itt az ideje, hogy megmérjük a lázát...Most mindketten jól érzik magukat. A kórteremből és a folyosókról eltűntek a látogatók. Leszáll az éj. Az égbolt továbbra is borús. Az ápolónő megnézi a lázmérőt, és elégedettnek látszik.– A professzor úrnak igaza volt... Megint majdnem normális a hőmérséklete... Ha itt lenne, valószínűleg engedélyezne magának egy kis pürét, de én nem merem vállalni a felelősséget... Majd holnap... Éhes?...Nem éhes. Nyugodt. Megpróbálja kiszámítani, mennyi ideje maradt még Blanche kisasszonnyal, amíg Jozefa felváltja. Igaz, az sem kellemetlen, hogy Jozefa itt fekszik mellette, és reggel majd békésen emelkedő keblét nézheti...Még mindig idehallatszik az arra haladó gépkocsik zaja, ahogy a párizsiak, mint Besson, mint Lina, mint szinte valamennyi barátja – elhagyják a várost...Ő marad.Jóllehet a harangok teljes erővel szólnak, nemcsak reggeli félórácskáját, hanem Jozefa ébredését is elszalasztottá. Már az összecsukható ágyat is visszahelyezték a faliszekrénybe, és alvásából, álmából, amelyre egész nap hiába próbál majd visszaemlékezni, az ajtó kíméletlen kicsapódása riasztja fel.– Jó reggelt, kedves uram! – kiáltja oda harsányan, vidáman egy női hang. – Angélának hívnak, és én fogom ma helyettesíteni Blanche kisasszonyt ön mellett...A nap már szinte teljesen felkelt Az ápolónő egészen pici és csupa gömbölyűség, formaruhájából mindenütt kidudorodik a húsa. Életereje robbanásszerűen hat a rendszerint oly nyugodt és nesztelen szobában. Pórias, kedélyes arcával könnyű elképzelni, amint a tejes- vagy halaskofával ízes kifejezések kíséretében perlekedik.Maugras kis keserűséggel a szívében néz raj hiszen Blanche kisasszony vetkezett ellene, mintegy árulást követett el vele szemben, amikor tegnap nem tájékoztatta erről. Nem merte megmondani, hogy ma nem jön, hogy ő is kiveszi a vasárnapját.Pedig éppen tegnap volt a legmegértőbb iránta, és sosem voltak olyan jól együtt, mint a délután második felében.Talán attól félt, hogy Maugras tiltakozni fog, esetleg megpróbálja jobb belátásra bírni? Vagy hogy felizgatja magát, és nyugtalan éjszakája lesz? Talán feszélyezte a dolog, nem akarta a magánéletét behozni a kórházba?Ő is vidéken van, akár a többiek!Nem beszél. Csak magában zsörtölődik keserűen. Vasárnap van, elhagyják, egy idegén hő gondjaira bízzák.Angéla, hiszen így hívják ezt a kurta lábú nőt, aki betört hozzá, pillanatnyi időveszteség nélkül teszi alá a kacsát.– Nem óhajtja az ágytálat?... Jól van! Én nem erőltetem... Egyeseknek mindjárt a felébredéskor szükségük van rá...Beszél, beszél, és ugyanazzal a lendülettel, jó kedéllyel sürög-forog, megállás nélkül.– Szegény kisasszonyka, nem talált helyettest... Az embernek az ő korában, ha egész héten be van zárva, ki kell szellőztetnie a fejét... Tudtam, hogy csalódott lesz, ha egy csinos fiatal lány helyett olyan kövér nénikével találja szemben magát, mint én vagyok...– Negyven és ötven között lehet.– Meglátja, jól meg fogjuk érteni egymást... Különben is, egy kicsit már ismerem magát, hallásból, mert a fivérem a maga lapjánál dolgozik... Egyébként ezért is ajánlottam fel tüstént, hogy feláldozom a vasárnapomat...A fivéremet Thévenot-nak, Xavier Thévenotnak hívják... Szedő... Talán észre sem vette egy akkora házban, ahol annyi ember dolgozik... Betörték az orrát, és dadog...Hőmérő. Pulzus. Angéla nem a karján, hanem biztosítótűvel a mellére függesztve viseli az óráját.A légkörváltozás, amelyet ez a nő idézett elő, olyan heves, hogy valósággal elkábítja Maugras-t. Jön-megy, sürög-forog, és nem hallgat el egy pillanatra sem.– Látom, a penicillin megtette a hatását... A professzor úr elégedett lesz... Amúgy rideg embernek látszik, de nem is sejtik, mennyire szívén viseli a betegeit...Szemügyre veszi Maugras-t, de nem lopva, mint a többiek, hanem világos szemével nyíltan megnézegeti magának.– Maga legalább nyugodtan viselkedik... Mindjárt meglátszik, ki az intelligens ember, aki megérti, miről van szó... A legrosszabbak azok a betegek, akik nem hiszik el, amit mondanak nekik... Az ember hiába magyaráz, makacskodnak, mint az öszvérek, és emésztik magukat mindenfélével, amit a fejükbe vesznek...No és a nők!... Én egy női kórteremben vagyok a nagy lépcső másik oldalán... Közel az elmebetegekhez... Azelőtt nőket nem vették fel a Bicêtre-be... Mind a Salpêtrière-be utalták őket, és itt csak férfiak voltak...Most minden másként van, minden összekeveredik, az ember már ki se ismeri magát: gyógyíthatatlanok, bolondok, betegek, nők, van itt mindenféle ezekben az épületekben...Már nem esik. A levegő enyhe. A cserepenként száradó palatető felett az ég olyan kék és felhőtlen, mintha tavasz lenne. Amikor a harangok elhallgatnak, meglelő, milyen csend honol odakint: ma nem jönnek a teherautók, és nem hangzanak fel a hétköznapi zajok.Vasárnapi nyugalom borul a kórházra, sokkal kevesebb a jövés-menés, mint más napokon. A főnővér sem jelentkezett még. Maugras azon tűnődik, vajon egyáltalán jön-e, vagy ő is a sorsára hagyta.Miként magyarázható meg, hogy mert vasárnap van, kevesebb őrzésre és gondozásra szorul, mint más napokon? Besson vidéken van, és mit sem törődik vele. Audoire sem nézte meg tegnap este, ami valószínűvé teszi, hogy ő is elutazott víkendezni.És ha az állapota nem javulna, hanem rosszabbodna? A kövér ápolónő sohasem látta őt, semmit sem tud róla azonkívül, ami a kórlapon áll.– Mondtam is Blanche kisasszonynak, hogy egy ilyen urat, mint ön, valósággal öröm gondozni... Mindjárt rendbe teszem...Még mindig nem szokott meg?... Meglátja, egy órán belül azt fogja hinni, őrök idők óta ismer... Elsőre kicsit megriasztom az embereket, mert kövér vagyok, és ami a szívemen, az a számon... Ha valakinek, mint nekem, egy egész női kórterem van a nyakában...Szeretném, ha saját szemével láthatná... Egyesek a vackukba húzódva egész nap sírnak, és még enni sem hajlandók, mások meg valóságos hisztériás rohamokat kapnak, a földre vetik magukat, hogy foglalkozzunk velük...Tiszta őrület, milyen féltékenyek tudnak lenni a nők egymásra... Ha valamelyiknél elidőzök egy kicsit, bizonyos lehetek benne, hogy hárman vagy négyen rögtön kérik az ágytálat, de aztán semmit se csinálnak bele...Van egy betegem, elmúlt hatvanéves, öt gyereket nevelt fel... Az ember azt hinné, ettől az esze is megjött... Fenét!... Napjában hússzor-harmincszor is kérte az ágytálat, aztán amikor már beszélni tudott, még panaszkodott a professzor úrnak, hogy nem gondozták megfelelően...Szerencsére, Audoire tanár úr ismeri őket... Persze, nekik sem könnyű... Elképzelem magam az ő helyükbe... De az, hogy valaki beteg, mégsem ok arra, hogy mindenkit boldogtalanná tegyen maga körülPróbálja csak mozgatni a lábát... Azt, amelyik a kezemben van... Csak rajta!... Próbálja meg!... Nem fog fájni... Ahogy látom, sokkal gyorsabban lábra áll majd, mint gondolja... Angélában megbízhat!... Még Audoire professzor úr is elismeri, hogy jó szemem van, és olykor megkérdi:– Angéla, mi a véleménye a hetesről?...Már annyi ment át a kezemen, hogy sok!... Mi aztán reggeltől estig a betegekkel élünk. Többet látjuk őket, mint az orvosok, akik csak pillanatokat töltenek eggyel-eggyel...Nem kéne így beszélnem magával... Másvalakivel nem is tenném... Tudom, maga nem gyullad be... Ha új beteget hoznak, hát én két nap múlva megmondom, sokáig lesz az ágy foglalt vagy sem... És tíz közül kilenc esetben előre közlöm az éjszakás nővérrel, hogy az illető nem éri meg a reggelt...Amint a nap egy kicsit feljebb megy, kinyitom az ablakot... Levegőre van szüksége... Nem tesz jót magának ez az áporodott szoba...Úgy bánik vele, mint egy csecsemővel, és különös gonddal mossa meg a hímvesszőjét, sőt tréfálni se restell.– Ezt is gondozni kell... Még jó szolgálatokat tehet...Vajon a többiek, akik a kórtermekben dolgoznak, szintén ilyenek, vagy valami ritka jelenség akadt az útjába? Kezdi érteni, miért örült annyira Besson, amikor megszerezte Blanche kisasszonyt!Angélának különben igaza van. Kezd hozzászokni közönséges modorához, szabadszájúságához, annyira letaglózza ez az életerő, hogy még gondolkodni, magába mélyedni is elfelejt.– Így ni! Most aztán szép tiszta és üde, mint a harmat... Szólok a borbélynak, hogy szép legyen, ha látogatókat kap...Míg az öreg figaró megborotválja, a két takarítóasszony rendbe teszi a szobát. Az olaszok közül csak az egyik van szolgálatban. A másik asszonynak makacs homloka van, egy árva szót sem szól; amikor a seprűjével nekimegy az ágy lábának, nem kér bocsánatot.Megkondulnak a harangok. Minden mise előtt meg fognak szólalni. A borbély, amikor kimegy, a nagyterem felé indul, és kilenc órától kezdve az árnyékok egyetlen irányban sorjáznak.– Lemennek a kápolnába – magyarázza Angéla. – Maga katolikus? A házi káplánunk már meglátogatta?... Derék, tapintatos ember... Nem úgy az elődje, aki egészen megrémítette a betegeket, amikor hirtelen feltűnt az ágyuknál, hívás nélkül...Képzelheti, milyen hatást tesz valakire, ha nincs jól, aztán egyszerre csak megjelenik egy pap az ágyánál, mintha az utolsó kenetet akarná feladni...Én nem hiszek sem Istenben, sem ördögben, és nem is érdekel az egész... Láttam asszonyokat, akik azt hitték, ütött az utolsó órájuk, és képtelenség volt észre téríteni őket...Ezzel a lelkésszel semmi vész... Ez nem jön, csak ha hívják, hatalmas pipáját szívja, egészen olyan, mint a menhely kis öregjei...A főnővér még mindig nem mutatkozott. Maugras eddig nem látta az üvegen kirajzolódó árnyalakját sem.– Megyek, hozom a narancslevét... Mindjárt visszajövök...A könnyű, kék színű ég fokról fokra kékebb. A kinti levegő, mintegy a tegnapi felhőszakadás után megszabadult páratartalmától és a portól – szintén könnyű lehet.Angéla anélkül, hogy engedélyt kért volna, kidobta az időközben elhervadt szegfűket, és amikor a narancslével visszatér, egy szál rózsát is hoz.– Nem szeretem, ha üres a váza, különösen az ilyen csinos váza... Csentem egy szál virágot a másik szoba egyik csokrából... A beteg aligha fogja észrevenni, nincs magánál...Ki lehet az? Maugras most először kíváncsi egyik kórházbéli szomszédjára. Angéla felemeli az ágy fejét, odatartja neki a csőrös bögrét, és ő erőlködés nélkül iszik.Ma minden kizökkenti a rendes kerékvágásból, ahová sehogy sem tud visszatalálni. Az osztályos orvos is. Nem az jön, aki szokott, ez olyan vastag pápaszemet visel, hogy a szeme hatalmas biliárdgolyónak látszik.– Szépen megitta a narancslét... Nagyon jól viselkedik... Éppen most ismerkedünk, és hamarosan jó barátok leszünk... A hőmérséklete valamivel a normális alatt van, 36,6... A pulzusa rendben, szabályos...Ezekről a dolgokról nem szoktak előtte beszélni. A többiek jelentőségteljes pillantásokat váltanak, a szoba túlsó sarkában sugdolódznak vagy kimennek a folyosóra, és ott halkan tárgyalnak.Lehet, hogy ez azért van így, mert a kövér asszonyság nem mint privát beteget kezeli őt, hanem úgy, ahogy a kórtermekben fekvőket szokták? Még az orvos sem elégszik meg azzal, hogy megkéri, nyissa ki a száját, vagy azzal, hogy néhány megnyugtató szót dünnyög.– Mint mindenki, én is olvasom a maga lapját... Legjobban a színes híranyagot kedvelem... Fáj?... Nem?... Emelje fel a bal karját... Egy kicsit jobban... Még... Nagyon jó... Most próbálja meg a jobb kéz ujjait mozgatni...Gondolom, nem egyvalaki írja az összes Dorine-aláírású színes híreket?... Ehhez az kellene, hogy esténként egyik színházból a másikba rohanjon, aztán az éjszakát a mulatóhelyeken töltse, délután pedig egyszerre legyen a képviselőházban és a lóversenypályán...Ha nem tolakodás, egyszer szívesen meglátogatnék egy ilyen nagy újságot, kíváncsi lennék, hogyan csinálják... Belélegezni... A száján... Mélyen... Remek!... A légcső teljesen megtisztult, a hörgők zörejmentesek...A következőket részben Maugras-nak, részben az ápolónőnek mondja.– Nem látom szükségét annak, hogy továbbra is ilyen kényelmetlen pozícióban tartsuk... kiegyenesítheti az ágyat... Ha a váladék esetleg zavarná, még visszaállíthatjuk...Angéla huncut képet vág, mintha ezt mondaná: Ugye, igazam volt?Az orvos pedig az ágy mellett állva, mintha csak egy egészséges emberhez szólna, folytatja.– Egész héten én leszek az ügyeletes, így még lesz alkalmam viszontlátni... Nagyon örvendek, hogy megismerhettem, csak azt sajnálom, hogy a körülmények nem valami kellemesek az ön számára... Ez a negyedik napja?Megnézi a kórlapot...– A hatodik... Előbbre van az idejénél, és a fejlődés ezután fokozatosan gyorsulni fog... Kellemes vasárnapot kívánok!... Ha szüksége lenne rám, Angéla tudja, hol talál meg...Miután az orvos elhagyja a szobát, az ápolónő magyarázatba kezd.– Derék fickó, maga teremtette elő a pénzt a tanulmányaihoz... Esténként még pótmamaszolgálatot is vállalt házaspároknál, akik moziba mentek... Intelligens, és tudja, hogyan kell bánni a betegekkel... Azt mondják, professzor lesz belőle – nem lepne meg... Nem fázik?... Kinyithatom az ablakot?...Ösztönösen összehúzódott, mintha félne a szabad levegővel való túl hirtelen és közvetlen kapcsolattól. Nem csupán a szabad levegőről van szó. Ez az első kapcsolata a külvilággal, hirtelen meghallja a kerti ösvény kavicsán csikorgó lépteket.– Ha látná, hogy páváskodnak a kisöregek!... Amikor esik, mogorvák, zsörtölődök, nem tudják, mit kezdjenek magukkal... Pokoli itt a zsúfoltság!... Tudja-e, hogy több mint kétezerötszáz betegünk és gyógyíthatatlanunk van?... Ehhez még vegye hozzá az ápolónőket, az őröket, az orvosokat és a konyhai személyzetet...Vallja be, jólesik ez a kis levegő... Ma reggel mintha tavasz lenne... Tegnap mindenki paprikás hangulatban volt, ilyenkor nehéz ám a szolgálat. Az eső nem akart elállni, és a szél, a szél különösen felborzolja az idegeket... És egyetlen éjszaka... Nem fázik?...– Nem...Nem a fejét mozgatta. Azt mondta: nem. A szájával. Anélkül, hogy felszólították volna rá. A hangja majdnem normális volt. Beleremeg, úgy érzi, még teljesebb bizonyosságra van szüksége – ezért tagoltan így szól:– Nem fázom...Beszélni szeretne, könnyekkel a szemében. Beszélt! Tud beszélni!– Mi a csuda, uracskám, ez ám a haladás!... Ugye, Angéla előre megmondta?... Hát nem volt igaza?...Blanche kisasszony most megbűnhődött a hűtlen elhagyásért! Nem az ő jelenlétében mondta ki az első szavakat, hiszen a tegnapelőtti dadogás nem számít. Holnap majd meglepi, hogy megbosszulja magát.És Audoire? Lehet, hogy tüstént értesítik?– Tudja, mit javasolok? Lemegyek a konyhára, és megkérem őket, készítsenek magának egy jó kis pürét szafttal, és biztosra veszem, hogy meg fogja enni, aztán legkésőbb holnaptól már nem is lesz szükség érre az infúzióra...Maugras megint beszél – biztos akar lenni abban, hogy az előbbi nem volt véletlen.– Nem vagyok éhes...– Majd éhes lesz mindjárt... És ha nincs is éppen étvágya, nagyon fog örülni, hogy másként ehetik, mint avval a tűvel meg a gumicsővel...Maugras már nem is tudja, mit gondoljon. Amikor Angéla magára hagyja, meredten nézi az ablakot; úgy érzi, roppant feldúlt. Minden megváltozott. Semmi sem úgy történt, ahogy előre elképzelte – ahogy biztosra vette, hogy történni fog. Fennhangon ezt mondja önmagának:– Beszélek...Kétszer, háromszor is megismétli szobája csendjében:– Beszélek... Beszélek...Fél, hogy elmegy a hangja. De nem.Nemcsak beszél, hanem enni is fog. Angéla megígérte neki, és ő hisz az ápolónőnek.Lina a candines-i kastélyban van Marie-Anne-nal és a bandájával. Besson a Szitamalomban az unokáival játszik. Clabaud biztosan arra használja a hétvégét, hogy bezárkózzék az irodájába. Hová mehetett Blanche kisasszony? És kivel? Audoire és a főnővér is távol van.Ezt az alkalmat használta fel, hogy beszéljen. Hozzá kell szokni a gondolathoz. Nem készült fel rá. Hirtelen, különös formában történt, akkor, amikor nem is gondolt rá.– Már itt is vagyok, drága uram... Remélem, semmi kifogása a sárgarépa ellen?... Ma ez az egyetlen főzelék a konyhán... Kap egy kis krumplipürét és sárgarépát, a tetején szafttal... Bántja a szemét a nap?... Vagy én fárasztom?– Nem... Csak...Tudna beszélni, de a szavakat, a helyest választ nem találja. Le kell hunynia a szemét, mozdulatlan kíván maradni, nem szólni, nem gondolkozni.Olyan biztos volt benne, hogy a végét járja!
NYOLCADIK FEJEZETLehet, hogy ez gyermetegség, de ezek a gyermekes dolgok olykor, valamely adott pillanatban, nagyobb jelentőségre tesznek szert, mint a komoly elfoglaltságok. Hétfő van. Időben ébredt, pontosan akkor, amikor a toronyóra hatot ütött.Jozefa még alszik az összecsukható ágyon. Maugras-nak tehát rendelkezésére áll a félórácskája. Gondolhat, amire akar, anélkül hogy megzavarnák. Miért nem örül ennek?Tegnap sokáig fontolgatta, szóljon-e Angélának: ne említse senkinek, hogy már beszél. Meg akarta lepni Blanche kisasszonyt. Mind későbbre halogatta a dolgot, míg végül tíz perc késéssel megérkezett Jozefa. Piros átmeneti kabátot viselt, először lehetett rajta, mert még áradt belőle a készruha-üzlet szaga. Rézvörös haján a svájcisapka ugyanolyan piros volt. Lihegett, mint aki szaladt.– Bocsásson meg, Angéla... Elkéstem... Feltartottam...– Ugyan, hagyja, amióta a lányom férjhez ment, és egyedül vagyok...– És ön, Maugras úr? Jól töltötte a napot? Angéla cinkos pillantást vetett rá, és Renének nem volt szíve csalódást okozni az ápolónőnek.– Nagyon jól... – válaszolta.A beszéd már nem okozott neki olyan örömet, mint korábban. Estefelé már nem érezte olyan természetesnek a hangját, mint először gondolta; meglehetősen rekedt volt, mintha erős torokgyulladása lenne. Bizonyos szótagok nehezen formálódtak, kis híján egymásra torlódtak.– No, mit szól ehhez? – kiáltott fel Angéla.– Úgy örülök! – válaszolta Jozefa.Maugras nem szívesen emlékezett erre; Ébredéskor több problémával került szembe, mint eddig bármikor. Továbbra is ágy foglalkoznak-e vele, mint eddig? Meghagyják-e mellette Blanche kisasszonyt, akire talán egy másik betegnél van szükség?Angéla tegnap közölte vele, hogy nemcsak a nagy kórtermekben van ápolónőhiány, hanem még inkább azoknál, akik megengedhetik maguknak a privát ápolónő fényűzését.– Gondolhatja, hogy nem könnyű találni olyan fiatal lányokat, akik hajlandók napi tizenkét órát dolgozni...Igaz is, hiszen ez munka. Majd' elfelejtette, hogy Blanche kisasszony csak azért tölti vele a napjait, mert ez a mestersége. És ezután majd Besson sem lesz hajlandó mindennap keresztülvágni Párizson csak azért, hogy lássa őt.Attól tart, hogy az a kis világ, amely körülötte alakult, lassan bomlani kezd, és még jobban magára hagyják majd, mint eddig bármikor. Márpedig ma reggel azt is tudomásul kell vennie, hogy kimerült az erőforrás, amely lehetővé tette, hogy magába mélyedjen. Hiába próbál újra megteremteni egy bizonyos lelkiállapotot, amelyet nehezen tud meghatározni.Ágyának langymelegében bizonyos rendcsinálásra, revízióra vállalkozott, amit még korántsem fejezett be, ám hideg fejjel képtelen folytatni.Mindaz, ami korábban, időről időre megtörtént vele, nem fordulhat elő mindenkivel? Az ember lefekszik, és nem gondol semmi meghatározott dologra. Megpróbál elaludni. Ide-oda forgolódik az ágyban, és már azt sem tudja, ébren van-e vagy félálomban. Gondolatai mindjobban eltérnek azoktól, amelyek nappal jutnak eszébe. Olyan igazságokra érez rá, amelyekkel hideg fejjel nem mer szembenézni, és szinte mindig akad egy röpke pillanat, amikor minden érthetőnek, világosnak tűnik.Reggel aztán hiába próbál visszaemlékezni erre. Ám az is lehet, hogy emlékszik rá, de igyekszik elfelejteni, mert felborítaná mindennapi életét.Szórakozottan nézi az alvó Jozefát, hallgatja a zajokat, de nem figyel rájuk, nem szereznek örömet neki. Audoire mindössze két külön szobával rendelkezik az osztályán, vajon nem lesz-e szüksége az övére?Alig volt ideje hozzászokni, Angéla túl sokat fecsegett. Legvégül, ugyanazzal a fárasztó elevenséggel és lendülettel, elmesélte egész életét, sőt a lányáét is. Lehetséges, hogy ő maga is túl sokat beszélt, ahhoz képest, hogy ezen a napon szólalt meg először? Az első meglepetés elmúltával már semmi örömet nem jelentett neki a beszéd.Jozefa ledobja a takarót, megdörzsöli a szemét, ránéz az órájára.– Jó reggelt!... Fura, hogy maga mindig előttem ébred... Korán szokott felkelni?...– Tegnap tovább aludtam...– Én a szabadnapomon tízig is ágyban maradok... Olyan jólesik, ha egy éjszaka úgy aludhatok, mint a többiek...Feláll, begombolja melltartóját, rendbeszedi formaruháját, haját. Éppen az ajtó felé indul, amikor – már beöltözve – megjelenik Blanche kisasszony. Mintha élénkebb lenne, mint máskor. Lehet, hogy ez a kórháztól távol töltött nap hatása?– Jó reggelt! – köszönti ő is harsányan Maugras-t, majd megáll az ágy előtt, és kaján tekintetet vet rá.René tétovázik, azon tűnődik, hogy a kisasszony tudja-e, aztán egy duzzogó gyerek hangján megszólal.– Jó reggelt...– Folytassa... Mondjon valami mást is...A kisasszony nem lepődött meg. Tájékoztatták.– Mit mondjak?– Hogy nem haragszik rám, mert kivettem a szabadnapomat, és nem szóltam előre...Való igaz, nevetségesen viselkedik. Észreveszi, és rámosolyog a kisasszonyra.– Kérem, ne haragudjék...– Jól érzi magát?– Igen... Azt hiszem...Jozefa elköszönt tőle, és elhagyja a szobát. Kezdődik a mindennapi élet: kacsa, lázmérő, pulzus...– Hallom, pürét is evett...Nem Jozefától tudja. Angélával pedig még nem találkozhatott. Ez azt jelenti, hogy ami a szobájában történik, bejárja a kórházat.– Meg kellett volna mondanom magának Nem tudtam, mit tegyek. Attól fél, rossz éjszakája lesz, A betegek nem szeretik az új arcokat. De biztos voltam benne; hogy Angélával minden jól megy majd. Mit szól Angélához?...Ezúttal azért nem válaszol, mert nincs mit válaszolnia.– Kicsit lármás, de szeretném úgy érteni a mesterségemét, mint ő. Rá lehet bízni a legnehezebb kórtermeket is...Kitalálta, hogy mire gondol, miért néz rá ilyen fürkészem? Szeretné megkérdezni tőle, mivel töltötte a vasárnapját. Nem meri. Végül is közvetve a kisasszony közelíti meg a témát.– Majd' elfelejtettem; hoztam, magának egy kis ajándékot...A zsebéből fényes, kék kartontasakot vesz elő, amelyen aranyozott rajz közepette egy keresztnév látható: Yves. Maugras nem érti, nyugtalan, azon tűnődik, a kisasszonynak netán gyereke van-e? De hát mennyiben tartozik ez őrá?– Cukorka van benne... Tegnap Melunben voltam, a húgomnál – egy hónapja született a harmadik fiacskája, annak tartották a keresztelőjét... Én vagyok a keresztanyja...René hiába gyötörte magát. Tegnap, de főként ma reggel, mielőtt Blanche megérkezett volna, szándékosan erotikus pózokban képzelte el a kisasszonyt egy férfival. Úgy érezte, be kell mocskolnia, mint egykor Remage-nét. Nem kellene ezért bocsánatot kérnie tőle?– A húgom öt évvel ezelőtt hozzáment egy tanítóhoz... Akkoriban ő is tanítónő volt Orignyban, egy Melun melletti kisvárosban... Két éven át, még az első gyerek születése után is, mindketten dolgoztak, és a sógorom minden este bekarikázott Orignyba, hogy találkozzék a feleségével...A második gyereknél, akivel eleinte sok baj volt, a húgomnak le kellett mondania az állásáról...Most már három fiuk van, egy aprócska házuk, az iskolaudvarban, a kapu előtt, öreg hársfa áll...Ez Maugras-t Fécamp-ra emlékezteti, csak itt a színek világosabbak. Tegnap is olyan fényesen tűzött a nap, mint ma.– Ha nem én lettem volna a keresztmama, nem vettem volna ki a szabadnapomat...– Köszönöm...A kisasszony felírja a láztáblára a hőmérsékletét, és ő ezúttal először kérdezi meg:– Mennyi?– 36,6. Nem kellene megmondanom önnek. A pulzusa szabályos. Felkészült a reggeli toalettjére?Miután tetőtől talpig szivaccsal lemosta, akárcsak Angéla, ő is megnyomkodja az ujjait.– Mozgassa őket... De, gyerünk csak, menni fog... No, még...A béna kezéről, a jobbról van szó. Odanéz, és látja, hogy az ujjpercek kicsit behajtanak Aztán a kisasszony azt kéri, a lábujjait is mozgassa, de ez már kevésbé megy.– Csak bízza rám... Ne féljen semmitől...A kisasszony megfogja Maugras mindkét lábát, kiemeli őket az ágyból, majd megfordítja a törzsét és egyik kezével átkarolja a vállát. René nyugtalan, de hagyja, hogy mozgassák, és egyszerre csak az ágy szélén ül, a lába lelóg.Szédülés fogja el. Ha a kisasszony elengedné, az oldalára vagy előre esne. Mivel egészen szorosan hozzásimul, válla érzi az ápolónő lágy mellének formáját.Alig ismer a saját lábára, rövid idő alatt annyira lefogyott. Szinte alig van lábikrája.– Igyekezzék egyenesen tartani magát... Ez az első gyakorlat.... Holnap a saját két lábára állhat...Most még kellemetlenebb, mint korábban, hogy meztelen az alsóteste. Az ápolónő szoros közelsége miatt attól tart, megmerevedik a hímvesszője, és most nem lehetne az a kifogása, hogy ez akaratán kívül vagy a láz miatt van.Alighogy eszébe jut, már meg is történt, amitől félt.– Bocsásson meg, kérem – dadogja.– Nem tesz semmit... Megszoktam...Szóval, intim reflexei szintén bizonyos folyamat részei, amelynek minden szakaszát előre ismerik!– Ennyi elég lesz mára...Visszafekteti és betakarja.– Hogyan szereti a búzadarát, tejben vagy inkább vízben?Nem is tudja, mit válaszolt. Blanche kisasszony hozott egy tányér túl édes darát, és kiskanállal megetette.A főnővér is megjelent, éppen amikor a csőrös csészéből ivott.– Úgy látom, itt komoly a fejlődés...– Az imént közel öt percig ült az ágy szélén... – közli Blanche kisasszony.– Nagyon jó! Nagyon jól van!Majd rámutat a szőlőcukros tartályra.– Ezt kiviheti...Maugras attól tart, hogy túl gyorsan haladnak. Úgy érzi, nem bírja ezt az iramot. Minél hamarabb vissza akarják tuszkolni abba a mindennapi világba, amelyben sokáig ő is élt. Még nem készült fel rá; még nem hisz benne – az a gyanúja, hogy meg akarnak szabadulni tőle.Vödreikkel és keféikkel megérkeznek az olaszok. A folyosón porszívó működik. Az előző napokon nem hallotta, amiből arra következtet, hogy hetenként csak egy vagy két alkalommal használják. Egy férfi betolja a készüléket a szobába, és Maugras feje percekre zúgással telik meg.Alig végeztek a takarítással, máris itt a borbély.– Hajvágást is tetszik?– Majd máskor...– No lám, Blanche kisasszony, hisz' a betege beszél...Majd Maugras-hoz fordulva:– Pompás érzés, ugye... Láttam olyat is, aki a két szemét kisírta örömében...Maugras nem biztos benne, hogy azok örömkönnyek voltak. Talán hozzá hasonlóan a többiek is bizonyos riadalmat éreztek a hirtelen eltűnt korlátok miatt? Ez az első lépés, amelyre az emberek körébe való visszatérés érdekében rákényszerítették. Vajon mire nem fogják még kényszeríteni?– A tegnapi vastag szemüveges, biliárdgolyó szemű orvos nagy léptekkel érkezik, és először az ápolónőhöz fordul.– Jól telt a vasárnap?... Sikerült a keresztelő?...– A délután nagyon vidám volt...– És ön, ön hogy érzi magát ma reggel?Maugras zsémbes hangulatban van, különösen amióta az osztályos orvos bejött. Az imént, amikor a meluni húgáról volt szó, megkérdezte Blanche kisasszonytól:– És maga? Nem gondol házasságra?– Először is a házassághoz két ember kell... És megfelelő körülmények...A kisasszony tekintete e válasz közben sóvárgást fejezett ki, és Maugras talán éppen most értette meg, miért. Az orvos és az ápolónő között mintha bizalmas hangnemet, cinkosságot fedezett volna fel, ami nem csupán abból következik, hogy egyazon kórházban dolgoznak. Magázzák egymást De olyan ez, mint valami játék. Maugras esküdni merne, hogy a tekintetükkel ezt üzenik egymásnak:Nem volt tál hosszú a nap?... Gondoltál néha rám?...Állandóan, te nagy csacsi... És te?... Sok dolgod volt?Maugras nem biztos benne, hogy igaza van. Magatartásuk mégis azokra a párocskákra emlékezteti, akikkel olykor az utcán szokott találkozni, és akik valósággal elbűvölik. Nem karolnak egymásba, éppúgy mennek, mint a többi járókelő, és mégis első pillantásra megérezni, hogy tökéletes az összhang közöttük, mintegy kemény burok fedi őket a tömegben. Előfordult, hogy követte őket, irigyen leskelődött utánuk, mintha fényt akarna deríteni titkukra, mielőtt eltűnnek a metróban vagy valamelyik moziban.– Szóval a némaság már csupán rossz emlék... Örül?...Valamennyien ragaszkodnak hozzá; hogy örüljön. Hazudik, ha igennel válaszol? Képes lenne megmagyarázni az igazságot?Egyébként, bizonyos értelemben valóban őrül. Ugyanakkor eltökélt szándéka, hogy megvédi magát – nem engedi, hogy idő előtt visszadobják az életbe. Még abban sem biztos, hogy egyáltalán vissza akar-e térni.– A professzor úr majd később nézi meg önt, mert ma reggel nagyon elfoglalt... Néhány percen belül két sürgős esetet hoztak be...Az ágy fölött pillantásokat váltanak egymással, és az ember minden alkalommal azt hinné, őrömükben kiugrik a szívük. De mit érdekli ez őt, hiszen nem szerelmes Blanche kisasszonyba. Semmi köze a magánéletéhez. Bizonyos benne, hogy Jozefának szeretőt vannak, és ez mit sem zavarja, pedig úgyszólván elhatározta: ha rendbe jön, szeretkezni fog vele.– Evett a beteg?– Darát... Minden nehézség nélkül...– Hát akkor nincs más hátra, mint kellemes napot kívánni mindkettőjüknek...A kisasszony elkíséri az orvost az ajtóig, de nem követi a folyosóra – Maugras megesküdne, hogy szándékosan. Bizonyosan megérezte, hogy kitalálta titkukat, íme a bizonyíték: amikor visszajön hozzá, nem olyan mint máskor, kíváncsi tekintetet vet Maugras-ra, és végül ezt dünnyögi:– Rendes fiú... Audoire professzor úr a legjobb asszisztensének tartja...Hát persze! Meg derék fickó! Munkával kereste meg a tandíját! A leendő professzor!... Mindezt Angéla már elmesélte. Mi köze neki az egészhez? Esze ágában sincs elválni, hogy elvegye Blanche kisasszonyt.– Kettő kell ahhoz... – mondta a lány.Hisz ketten vannak.– ...és megfelelő körülmények...Lehet, hogy az orvos nős? Maugras-nak nem is jutott eszébe megnézni, visel-e karikagyűrűt. Az ápolónő hajadon. Talán arra várnak, hogy a fiatal orvos helyzete megszilárduljon? Viszonyuk van-e?Ezen a reggelen minden gyorsan megy. Látszik, hogy nincs vasárnap. Mintha tegnapi távollétüket akarnák levezekelni, és ezért dupla sebességre kapcsolnának. Olyan az épület, mint egy méhkas. Szünet nélkül nyílnak és csukódnak az ajtók, az ápolónők szinte futva közlekednek a folyósón. Lám, megjelenik Audoire is, szintén siet, de sokkal jobb kedvű, mint az előző napokon.– Hogy van?...– Jól, doktor úr...– Úgy látom, kiült az ágy szélére... Remek... Annak is örülök, hogy a légutak gyulladása ilyen hamar rendbe jött... Így előbb kezdheti meg a gyógytornát... Besson barátunk nem jött ki ma délelőtt?...Blanche kisasszony megszokásból válaszol helyette:– Még nem...Bessonnak is be kell hoznia a tegnap elvesztett időt Broussais-ban.– Látom, hozzákezdett a rendes táplálkozáshoz... Mind jobb lesz a közérzete... Étvágya van?...– Egy kevés...Voltaképpen meggyőződés nélkül válaszol. Eddig nem kérdezték a véleményét. Még zavarja, hogy szólnak hozzá, ügyetlennek érzi magát, kényelmetlenül feszeng. Szeretné rendbe szedni a gondolatait, de környezete úgy látszik, nem tartja szükségesnek, hogy erre szabad időt engedélyezzen neki.Másként látja őket, mint eddig. Audoire csupán a többiekhez hasonló, közönséges orvos, aki gépiesen kitapintja betegének pulzusát, és lehajtott fejjel, fülén a sztetoszkóppal, közömbös hangon ejti ki a napjában százszor ismételt szavakat:– Köhögjön... Lélegezzen... Köhögjön... Jól van...Ő is kellemes napot kíván, és továbbmegy, hogy másik betegénél teljesítse hivatásbeli kötelességeit, majd újabb beteg következik, és ez így megy, amíg haza nem tér.Dél van. És Kénének eddig egyetlen nyugodt pillanata sem volt. A folyosón megindul a tálalókocsik vándorlása, a lábasok akkora zajt csapnak, hogy az ember úgy érzi magát, mint valami ócskavastelepen. Blanche kisasszony néhány másodpercre kimegy, majd egy halványzöld péppel teli leveses tányérral tér vissza, leül mellé, és kiskanállal etetni kezdi.Besson épp ezt a pillanatot választja ki a megjelenésre. Maugras dühös, zavarban van, legalább annyira, mintha az ápolónő éppen beöntést adna neki.– No, mit mondtam neked, kedves Reném?Hát persze, hogy megmondta és most diadalmaskodik!– Gondolom, tudod, miért nem jöttem tegnap... Ismered Yvonne-t... Belebetegszik, ha a vasárnapját nem töltheti az unokáival a Szitamalomban... Most, hogy újra tudsz beszélni, egész más lesz itt az életed... Például semmi akadályát nem látom, hogy a főszerkesztőd, a nevét mindig elfelejtem...– Colère...– Szóval, nem látom semmi akadályát, hogy Colère mindennap néhány percre bejöjjön, és kapcsolatot tartson veled... Majd Blanche kisasszony vigyáz, nehogy a látogatásai hosszúra nyúljanak, és kifárasszanak... Tudom, mennyire izgatod magad a lapodért...Besson rosszul ismeri őt, és téved.– Persze nem arról van szó, hogy az emberek reggeltől estig egymásnak adják itt a kilincset, és a szobád szerkesztőséggé alakuljon át, de két vagy három látogatás naponta...Kicsoda? Miért? Besson talán, Linára gondol? Lehet, hogy az asszony megint felhívta?– Látom, telefondugó is van ágyad mellett... Biztosan van készülékük, amit idekapcsolhatnak... Majd beszélek a főnővérrel...Maugras fejével nemet int, a szája ugyanis tele van. Ez arra a még igen közeli időszakra emlékezteti, amikor kizárólag így tudta kifejezni magát.– Nem kívánom... – nyögi végül.Pontosabban ezt mondta:– Nem díványom...Hogy ennek éppen Besson jelenlétében kellett megtörténnie!Végre egyedül hagyták. Blanche kisasszony az ápolónők étkezőjében ebédel. Távozóban ezt tanácsolta neki:– Pihenjen... Fárasztó délelőttje volt... Majd megpróbálok zajtalanul visszajönni, nehogy felébresszem...Nem szándékszik aludni. De az ablak túloldalán levő, napfényben fürdő háztetőt sem kívánja nyitott szemmel bámulni. Jóllehet pillanatnyilag tudja, a szendergés milyen fokát kellene elérnie.Besson kifelé menet még visszafordult.– Képzeld, ki kért meg váratlanul, hogy a Szitamalomban ebédelhessen... Marelle és Nadine... Most járatják be az új kocsijukat...Maugras ott volt 1928-ban Marelle első színdarabjának bemutatóján, és jobban emlékszik rá, mint a közelmúlt eseményeire. Ahogy idősebb lesz, a hónapok és az évek úgy hagynak egyre kevesebb nyomot benne, az emlékezetében lyukak keletkeznek; bizonyos eseményeket csak két-három éves megközelítéssel tud a helyükre tenni.Marelle azóta minden évben írt egy színdarabot. Alapjában véve mindig ugyanazt a színdarabot írta, mindig ugyanazt a képletet helyettesítette be, és így lett az Akadémia tagja.Vajon tisztában van ezzel? Sajnálja-e, hogy nem más utat követett?A Clichy utcában lakik, valamivel feljebb, mint a Casino de Paris, húsz éve egyazon lakásban, de majdnem minden színdarabnál nőt cserél. Vagy összeköltözik színdarabjának sztárjával, vagy szerepet ír új szeretőjének, és mindig egyformán, ugyanazzal a drámai hévvel szerelmes.:Valójában ezek az egymást követő nők, köztük azok is, akik átmeneti szünet után visszafoglalják helyűket, számtalan bonyodalmat okoznak Marelle életében.Maugras nem gondol Linára, nem akar gondolni rá. Tudja, hogy egy nap majd megteszi, és akkor egyszer és mindenkorra kimeríti ezt a témát, maradéktalanul felderíti az igazságot. De még nem érkezett el az ideje.Az újságra sincs kedve gondolni, Colère-re sem, még kevésbé a három Schneider fivérre. A képek nem követik szükségszerűen a gondolatok fonalát, és ha szabad ezt mondani, a képeknek van igazuk. Meggyőződése, hogy a képek felelnek meg az őt mélyen érdeklő dolgoknak, akárcsak az álmok. Zavarosan emlékszik egy, az álommal kapcsolatos előadásra, valakire, aki lenyűgöző elméletet fejtett ki erről a témáról.Nett egészén érti, hogy a képek többsége ma miért a nőkkel kapcsolatos. Miért foglalkoztatja annyira Blanche kisasszony, miért, hogy miatta és a vastag szemüveges orvos miatt, egész délelőtt rosszkedvű volt, olyannyira, hogy nem volt elég barátságos még Besson barátjához sem – aki eléggé letörten távozott.Nem volt szerelmes Pilarba. A nők csak mellékes szerepet játszottak az életében. Akár azt is állíthatnánk, hogy semmiféle befolyást nem gyakoroltak rá, a sorsára – életében csak a munka számított – csak az izgatta.Nem rabja a szoknyáknak, mint Bessoa. Arra sem lenne képes, hogy mint Jublin, a sörözők és barátok mellett, mintegy a margón egy másik életet éljen holmi Rennes utcai fullasztó lakásban. Az sem csábítja, hogy Marelle módjára, minden évben valami nagy szerelmet kreáljon magának.Amióta itt van, egyszer sem látta magát az irodájában vagy a szedőteremben, vagy bármilyen hivatalos elfoglaltsága közepette.Mégis, az egyik hetilapban nemrég közölt karikatúra elég jól fejezi ki a valóságot. A rajz mindkét kezében egy-egy telefonnal mutatja őt, előtte egy látogató éppen a maga kis történetét meséli, oldalán a titkárnő, akinek diktál, az ajtóban pedig François Colère kér bebocsátást.Csak egyetlenegyszer gondolt az irodájára: Zulmával kapcsolatban: éppen annak a gépírónőnek az arca jelent meg előtte, akit mindössze ha két vagy három alkalommal látott.Most pedig minden indok nélkül pályakezdetének legeleje jut eszébe. Amikor kiszállt a Saint-Lazare pályaudvaron, két bőröndöt cipelt – az egyik majdnem szétesett, szíjjal kellett átkötnie.Borús idő volt és hideg. Az imént a vonaton kellemetlen benyomást tettek rá a rút külvárosok. Mindezt tudja, de nem jelenik meg előtte. Nem éli át újra. Egyik szállóból a másikba hurcolta a bőröndjeit, nem talált elég olcsó szobát, végéi a Clichy téren kötött ki.Egyetlen kép, egyetlen rezdülés sem sejlik fel emlékezetében. Ezzel szemben mintegy illusztrációként életének e homályos korszakához, megjelenik előtte Pilar, az Auber utcai kirakat, a szállóbeli jelenet.Ha Vinage abbénak igaza van, ez a tudatalatti választás jelent valamit. Nem szívesen látja viszont ezt a képet, mert akárcsak a két dokk közötti ház emléke, ez is megalázó. Ugye egyszersmind jellemző is?Karácsony délután volt, első párizsi karácsonya: szenteste egyedül kószált az utcákon, és irigyelte az éttermekben boldogan megbúvó párocskákat.Még nem voltak barátai. Eddig mindössze egyszer, az egyik Croissant utcai szerkesztőség előszobájában találkozott Marelle-lel; mindössze néhány szót váltottak.Jóllehet ideje java részét a bulvárokon és a Montmartre utcában töltötte, ahol akkoriban a lapkiadók székeltek, továbbra is a Dames utcai Beauséjour szállóban, a Batignolles negyedben lakott, mégpedig három éven át ugyanabban a szobában: előbb egyedül, később Marcelle-lel, az első feleségével, és alanya kis híján itt született.Két hónapra elegendő pénzzel hagyta el Fécamp-t és a két hónap lassan a végéhez közeledett. Eddig mindössze vagy féltucat színes híranyagot sikerült elhelyeznie, ez mintegy tíz vagy húsz frankot hozott a konyhára, pontosan nem emlékszik az összegre.Lehet, hogy azért ragaszkodik annyira ezekhez a részletekhez, mert ágyból nézi a világot, mert majdnem meghalt? És jóllehet állandóan azt ismételgetik neki, hogy újra normális életet fog élni, mégsem egészen bizonyos ebben. Lám csak! Szerencsésen túljutott azon a zátonyon, amelyen riporterének, Artaud-nak nem sikerült áthajóznia. Artaud a negyedik vagy ötödik napon meghalt, ő pedig már a hetediknél tart.Arról a karácsonyestéről egy étterem jut eszébe a Faubourg-Montmartre-on; "Karácsonyi műsor – Zenekar – Tánc – Kotilon" – állt a transzparensen. A függönyöket behúzták. Csak olyan árnyképeket lehetett látni, mint itt az üvegezett ajtón, odabentről zene és kacagás hallatszott.Gyalog ment haza a Batignolles negyedbe. Későig aludt. Szürke és hideg fátyol borította a várost, mintha havazni készülne. Le tudná festeni a várost, egyforma, fénytelen szürkeség, a házak legkisebb repedése is szembeötlik, a tetők gerince élénken kirajzolódik.Valahol megebédelt vagy evett néhány kiflit, már nem emlékszik. Három órakor – egy nagy toronyóra pontosan hármat mutatott – zsebre dugott kézzel az egyik Auber utcai kirakat előtt állt. A hajózási társaság nagyon hosszú kirakatába egy óceánjáró makettjét tették ki.Vajon miért nézte elbűvölten ezt az egy méter hosszú hajót, kerek kisablakaival, különböző hídjaival, daruláncokra függesztett mentőcsónakjaival?Az utcák üresek voltak. Csak néhány család tűnt fel olykor, az ünneplőbe öltöztetett gyerekeket a nagymamákhoz és a nagynénikhez vitték látogatóba.Egyszerre csak állt mellette valaki, először csupán az üvegen visszaverődő elmosódott képei látta. A fekete hajú fiatal lánynak láthatóan nem volt valami nagy melege a túlságosan könnyű, élénkzöld színű kabátban.Három hete már, hogy takarékosságból ellenállt a Batignolles bulváron szállásától néhány lépésnyire csellengő utcalányok csábításának. Talán ezért bátrabb most. A kirakatüvegben mindketten egymást nézik, a fekete, fehér és piros hajó éppen kettős képmásuk közé esik. Egyikük elmosolyodik.Fogalma sincs, miről beszélgethettek, mielőtt egymás mellett céltalanul és gépiesen róni kezdték a Nagy Bulvárokat, ahol úgyszólván semmi forgalom sem volt.A lány pöszén, rossz franciasággal elmondta, hogy spanyol, és egy dél-amerikai diplomata családjával gyermekgondozónőként került Párizsba.Kínos helyzetben lenne, ha le kellene írnia az arcát. Nem volt csinos, legalábbis abban az értelemben, amelyet akkoriban ennek a szónak tulajdonított. Most hogy rágondol, felfedezi: Linában van valami ebből a lányból.Többször is el kellett ismételtetni vele a keresztnevét, úgy találta, a Pilar név valahogy nem illik, hozzá.Nem is sejtette, hogy harminc év múltán, egy kórházi szoba magányában gondolni fog rá. Annak idején ennek a találkozásnak nem volt jelentősége.Nehezen ismeri fel magát abban a fiatalemberben, aki azon a napon volt Azt latolgatta, pénz híján mit is csináljon a lánnyal: felmerült benne, hogy elviszi valamelyik moziba, útközben megnézegette a plakátokat. Aztán majdnem betértek az egyik bepárásodott ablakú, kellemes meleget sejtető sörözőbe.Itt kihagy az emlékezete. Hogyan vitte fel végül is az egyik Bergère utcai garniszállóba? Meglepi, hogy ilyen merész volt. Amikor egyedül maradtak a szobában, Pilar első csókja olyan jártasságról tett tanúságot, ami teljesen új volt René számára, és valósággal megbotránkoztatta.Pilar felnevetett.– Te nem tudod?Közel egykorúak lehettek, ám a lány játszotta az idősebb szerepét. Különös kiejtésével vajon hányszor mondhatta még:– Te nem tudod?Nézte a vetkőző lányt anélkül, hogy ez bármi nyomot hagyott volna benne. Mindössze annyit tud, hogy inkább sovány lehetett, és nagyon hegyes melle volt. Először életében látott ilyen hegyes melleket, majdnem barna bimbókkal.Amikor azonmód, ahogy a fécamp-i vagy Le Havre-i lányoknál megszokta, magáévá akarta tenni, Pilar – ezúttal is mulatva rajta – tiltakozott.– Nem ilyen állatin kell ám szeretkezni, René...Állatin; így mondta. Szórakoztatta a dolog. Minél ügyetlenebbnek vagy meglepettebbnek mutatkozott, Pilar annál jobban szórakozott.– Feküdj le... Lefekszel, és behunyod a szemedet...Három óra hosszat maradtak bezárkózva a szobában, amely átitatódott illatukkal. A kezdeményezést Pilar vette át, kinevette René zavarát és szemérmességét. Amikor felöltöztek, a lány megkérdezte:– Mennyit fizettél a szobáért?Nem értette, a lány miért törődik ezzel. Pilar beletúrt a táskájába, pénzt vett elő és odanyújtotta.– De... De... Te a te részed... Én az én részem... Mint az ágyon...Nem merte megbántani azzal, hogy visszautasítja. Megint az; utcákat járták, a gázlámpák már égtek. Egymásba karolva végigmentek a Champs-Élysées-n, és most azon tűnődik, vajon mit mondhattak egymásnak.Már régen leszállt az éj, amikor elérték a Hoche sugárutat, ahol Pilar egy címerrel és zászlórúddal díszített magánpalota előtt megállt.A lány gyorsan megcsókolta, majd elszaladt, mégpedig nem a főlépcső, hanem a szolgálati bejárat irányába, és annyi fáradságot sem vett, hogy megkérdezze Renétől, hol és mikor találkoznak újra.Soha! Semmi kétség: a lánynak nem volt kedve hozzá. René kétszer is ott ólálkodott a magánpalota előtt Az alagsori szolgálati lakásokat erősen kivilágították, és második alkalommal megpillantotta Pilart, amint formaruhába öltözve vidáman társalog az egyik inassal.Ez az, ami párizsi pályakezdésének időszakából emlékezetében fennmaradt, nem pedig a szerkesztőségekben tett kezdő lépései, előszobázásai, első találkozásai mai barátaival.De mégis! Lám, másik kép is felötlik benne, megint csak egy kirakat, a bulvár Clichyn, nem messze a Graf-sörözőtől, közvetlenül a Graf-korszak előtt – mégpedig egy hentesüzlet kirakata.Takarékosságból többnyire a szobájában étkezett; kenyeret, felvágottat, sajtot és olykor pacalt evett. Ez utóbbit spirituszfőzőn melegítette meg, a készüléket kénytelen volt kitenni az ablakpárkányra, nehogy a szag szétáradjon a szállóban, ahol tilos volt főzni.Később Marcelle-lel is ugyanezt a módszert alkalmazták. Nem álltak egyedül e tekintetben.A hentesbolt kirakatában szépen kikészített tálak, kocsonyázott langusztaérmek, sült csirkék, kagylóhéjban tálalt garnélarákok, pástétomtészták voltak láthatók, szinte valamennyit szarvasgomba karikával körítették.Esténként, mielőtt hazatért, itt mindig megállt, hogy szemügyre vegye az elérhetetlen ételeket, homlokát odanyomta a hideg kirakatüvegre, amelyet lélegzete párával vont be.Marelle és Couffé, a regényíró is erre járt haza akkoriban. Ők ketten a Grand Véfour ebédjein kedvtelve, elérzékenyülve beszélnek erről a korszakról.Maugras azonban nem érzékenyül el. Komoran gondol erre, mintha titokzatos kapcsolatot keresne múlt és jelen között. Például mi a jelentősége Pilarral való találkozásának? Nem volt több ehhez hasonló élménye. Az eset megzavarta, kivált eleinte. Pedig amennyire vissza tud emlékezni, annak idején nem érezte megalázónak a történteket.A későbbiekben a dolgok sohasem így zajlottak le; sem Marcelle-lel, az első feleségével, akitől gyermeke is van, sem Hélène Portállal, aki nem akarta, hogy elvegye, sem pedig Linával.Pontosan mit is kutat félálmának fényes ködében,? Megérzi, hogy most kinyílik az ajtó, majd a korábbi szokással ellentétben, nem hagyják nyitva, hanem zajtalanul becsukják, és Blanche kisasszony távolról megnézi őt, majd leült az ablak mellé.Ha fejébe, venné, hogy nyíltan elmondja neki, miket gondol magában, míg a lány azt hiszi, hogy alszik, vajon a kisasszony nem írná betegsége számlájára szeszélyes kalandozásait?Maugras logikusnak véli, hogy az embólia nyomot hagy az agyban. De miért, hogy még jóval, mielőtt ide a kórházba hozták, és amikor még teljes biztonsággal mozgott az életben, esténként, ágyának mélyén, olykor ugyanezek után az árnyak után futott?Nem egészen így van. Nem futott utánuk, mint most. Ellenkezőleg, előlük futott, az álmatlanságnak vagy a rossz emésztésnek tulajdonította őket.– Atyám, vádolom magam, hogy vetkeztem a hatodik parancsolat ellen...– Gondolatban?– Gondolatban és tettben...Kezdetben a rács mögötti, fojtott hang megkérdezte:– Egyedül, fiam?– Egyedül.Lina nem telefonált ma reggel, pedig – anélkül, hogy René kérte volna – megígérte. Már vissza kellett érkeznie Eure-et-Loirból. Hacsak nem vette fejébe, hogy mint szombaton, előzetes értesítés nélkül jön ki hozzá.Kevésbé haragszik rá, mint bárki másra, és azon tűnődik, vajon mire gondolhat Blanche kisasszony, aki az ablakból mozdulatlanul nézi a napon kis csoportokban sétáló és pipázgató vagy a padon üldögélő, gyógyíthatatlan öregembereket.Sokáig attól tartott, hogy nem sikerült karriert csinálnia. Elég lecsúszott egzisztenciát ismert. A szerkesztőségek éppen úgy vonzzák ezeket, mint a félnótásokat. Egyébként e két fajtát nem mindig lehet megkülönböztetni egymástól, az előbbiek, akárcsak az utóbbiak, olykor csodálatos ötletekkel jönnek.A különbség csak az, hogy a lecsúszottak egykedvűek, nem hisznek abban, amit mondanak, és végül oda lyukadnak ki, hogy néhány frankot tarhálnak. Egyes régi barátok így vágják meg időnként őt is, közben úgy tesznek, mintha pompás kedvük lenne.– Tudod, átmeneti hullámvölgyben vagyok, de a jövő héttől kezdve...Hol vannak vajon azok, akik teljesen eltűntek a forgalomból? Talán a menhely lakói között?Ő is lehetett volna lecsúszott egzisztencia. Pályakezdete nagyon hasonlított az övékhez. Amikor tudta, hogy úgysem megy át, és a vizsgák előtt otthagyta a Guy-de-Maupassant gimnáziumot, semmiféle terve, elképzelése, ötlete sem volt, mit is fog csinálni az életben.Kis híján belépett a Remage céghez, ahol apjának sorsa várta.Nincs tehetsége, munkatársai tudják, hogy képtelen egy jó cikket megírni. Talán ezért is specializálta magát már kezdetben ösztönszerűen a színes napihírekre?Kíváncsi volt a híres emberek életére, kérdéseket tett fel magának ezzel kapcsolatosan. Megpróbált válaszolni rájuk.Kíváncsiságát a nagyközönség is osztotta, a színes hírek megcsinálták a szerencséjét.Azt mondják, csalhatatlan szimata van, a finnyásabbak ezt rossz ízlésnek nevezik. Talán mindkét félnek igaza van. Bizony, kezdetben úgy gyűjtögette a pletykákat, mint a kukákban guberálók...Ez azért már sok! Kezd lehangoló igazságokba ütközni. Érzi, hogy elmerül, és még mielőtt kinyitná a szemet, megszólal:– Szomjas vagyok...Ez nem igaz, de fel kell jönnie a felszínre, és látni kívánja Blanche kisasszony megnyugtató arcát.
KILENCEDIK FEJEZETHamarosan a végére ér ennek a február 8-i, hétfői napnak, hetedik napja ez a kórházban, és sejtelme sincs róla, hogy a mai dátum élete egyik szakaszának lezárását jelenti. A többiek körülötte tudják, és talán ez okozza rossz közérzetét. Antennái működnek. Meghatározhatatlan jelekből kitalálja, hogy Valami változás készül – kicsit olyan ez, mint amikor a családapa megérzi, hogy felesége és gyermekei valami meglepetést készítenek neki.Nyugtalan, ideges. Blanche kisasszonyra tekintve, már többször is azon a ponton volt, hogy megkérdezi, könyörögve megkéri, beszéljen vele őszintén, mint egy felnőttel. Talán már éppen elhatározná magát, amikor a folyosón megszólal a telefon. Beszólnak az ápolónőnek. Maugras biztos benne, hogy ez Lina, és most örül csak igazán, hogy nem engedte bekapcsolni a telefont az ágya mellé.– A felesége telefonál... Elnézést kér, hogy nem hívta ma reggel... Megfázott vidéken, és feküdnie kell... Attól tart, influenzás...Maugras meglepetés, érzelem nélkül hallgatja. Linának szinte minden Marie-Anne vidéki birtokán tett kirándulása után két napot ágyban kell töltenie, és ilyenkor kivétel nélkül influenzára vagy hurutra szokott panaszkodni.– Azt kérdi, nincs-e szüksége valamire, mert ha igen, beküldi önnek...– Talán fehérneműre?– Már kapott egy egész bőrönddel, beraktam a szekrénybe. Még házikabátja és papucsa is van....Maugras tétovázik, kis híján megemlíti a hotelban, az íróasztalán található piros noteszét.– Pénzre…– mondja meg.– A kórházirodán már elhelyeztek pénzt az ön részére... Az újságja gondolt erre, folyószámlája van odalent...– Ne mondja meg a feleségemnek, hogy beszélek...A kisasszony cinkosan mosolyog. Megértette. Főként, ami Linát illeti, félszavakból is megért mindent. Megint eltűnik, és amikor visszajön, egy pillantással megállapítja, hogy a telefonhívás nem hangolta le túlságosan betegét. Maugras már nem is gondol a feleségére, a notesze jár az eszében.Nem szereti a sok papirost, irkafirkát, feljegyzést, aprólékos jegyzetelgetést. Bonyolult elfoglaltsága ellenére sosincs nála, amire írhatna. Minden a fejében van.Mégis, amióta itt van, olykor vágyat érzett, hogy ha nem is napló formájában, de néha egykét szót feljegyezzen; így később nyomon követhetné gyógyulásának különböző szakaszait.Ez nagyképűségnek látszik. Az igazság azonban egyszerű. Szobája csendjében annyi témát érintett, hogy attól tart, beléjük gubancolódik. Jó néhány közülük a lényeget érinti. Maugras tudja ezt, jóllehet nincs tisztában vele, hogyan és miért. Először érzi, hogy egy-egy szóval rögzítenie kell bizonyos benyomásait, bizonyos fel-felvillanó fényeket.Immár egy hete keres valamit. A látszat ellenére nem ártatlanságának bizonyítékát. Kész elismerni bűnösségét. De miféle bűnök terhelik?Szeretné, ha ennek az araszolgatásnak nyoma maradna. Minden túl gyorsan változik. És újabb változásoktól fél.– Ha hazafelé menet talál még nyitva tartó papírüzletet, lenne olyan szíves, és venne nekem egy noteszt?Nem kell neki a régi, az V. Györgyben levő, ahol olyan feljegyzéseket találna, amelyek már nem érdeklik. Inkább elölről kezdi.– Munkához akar látni?– Nem.A kisasszony nyilván ezt is érti.– Nagy noteszt?– Nem érdekes...Nem ír majd sokat, itt-ott egy-egy szót, amelyet csak ő tud megfejteni, és különben is bal kézzel fárasztó írni.– Tudja, hogy Besson d'Argoulet professzor mennyire bámulja önt?... Elragadtatással dicsérte energiáját, amely mindig elképesztette... Azt állítja, hihetetlen a munkabírása...Bessoné, aki megtalálja a módját, miként lehet egyszerre több életet is élni, nem kevésbé!– Meg azt mondja, agyonhajszolja a munkatársait, ők azonban mégsem panaszkodnak emiatt, mert csodálják önt... Igaz?– Ezt én ítélhetem meg a legkevésbé...– Úgy vélik, a mozdulatlanság önnek még rosszabb lehet, mint másnak...– Gondolja? – dünnyögi mindössze.Úgy érzi, a kisasszony valami hátsó gondolattál mondta az előbbieket Ha így hozza elő a bénaságát, ez csak azt jelentheti, hogy... Mit is? Nem tudja. Blanche kisasszony mosolya nyugtalanítja.Megint csak szeretné közölni vele, hogy nem ragaszkodik a gyógyulásához, hogy fél tőle. Ez nem lenne szép vele szemben, aki a gyógyításán fáradozik, és Maugras képtelen tudatosan fájdalmat okozni valakinek.Ez a szinte fizikai sajátosság néha a gyávaságig fajul nála. Nem tudja nézni a mások szenvedését Ha el kell küldenie valamelyik munkatársát, Colère-t bízza meg a felmondással. A megalázottság, a zavarodottság még mélyebb hatást tesz rá, mint az igazi baj vagy a kétségbeesés.Nem csupán ezért kerüli a hosszabb beszélgetést az ápolónővel. Ha nincs is elragadtatva a gyógyulás gondolatától, a fejlődés egymást követően jelentkező apró mozzanatai iránt érzékennyé vált, és a takaró alatt olykor titkon mozgatja a kéz- és lábujjait.– Ha bármire szüksége lenne a városból, kérem, csak szóljon...– Köszönöm...Ez véletlen, hiszen nem tudja, hogy változás elébe néz. Ha a karácsonyi történet nem is kimondottan komor, azért meglehetősen fakó és nyers.Talán mert a nap, amelyet az ágyából megfigyelhet, pazar vörös színű, az a két történet is, amit a mai hétfőn mesél magának, csupa fényt, meleget és kellemes érzéseket áraszt.Az első, akárcsak Pilar története, a Dama utcához kapcsolódik, és egy vagy másfél évvel későbbi. Két évvel későbbi, mert már néhány hete nős volt.Rendszeresen dolgozott a Bulvár-nak, ő írta a színes napi híreknek mintegy a felét. Marcelle még nem volt terhes, Dullin színművészeti, tanfolyamaira járt, az Atelier Színházba.Egyik este, amikor kart karba öltve hazafelé tartottak, ezzel a javaslattal fordult a feleségéhez:– Mi lenne, ha a holnapi napét vidéken töltenénk?Miért érzett hirtelen vágyat a vidék iránt? Nem emlékszik. Talán valami falragaszt látott útközben? Amilyen jól ismerte a kavicsos és sziklás normandiai tengerpartot, olyan keveset tudott az igazi síkságról, a szántóföldekről.Még most is, arneville-i birtoka ellenére, a vidék közömbös számára, vagy még inkább ellenségesnek érzi, kivéve azt a konyhakertet, amelyet vasárnap délelőttönként a kertésszel körbejár.Akárcsak a karácsony délutánt illetően, most sem emlékszik az "előtt"-re meg az "után"-ra, csak a poros és aperitif illatú Párizsra.Hogyan is választották meg úticéljukat? Nagyon korán, még hajnalban felszálltak az orléans-i vonatra, Franciaország története miatt a Loire vonzotta őket. Semmit sem határoztak el előre. Amikor kiléptek a pályaudvarról, egy vicinális vonatot láttak, megkérdezték, hová megy.– Clérybe...Felszálltak. Melegen öltöztek, mert a reggelek még hűvösek voltak, a zötyögő kocsiban kezdtek kimelegedni.Cléryből csak a szürke kőből épült, hűs hideget árasztó Bazilikát tudja felidézni, amelyet megnéztek. A kisvendéglőben, ahol ettek, az asztalokon nem volt terítő, és valami különleges, száraz és kemény, de ízletes, számára addig ismeretlen sajtot szolgáltak fel.– A Loire messze van?– A Beaugency felé vezető úton két kilométer...– Ösvény nem vezet arrafelé?– Több is, csak el fognak tévedni...Noha keveset iszik, miért vásárolt egy üveg ottani fehérbort, amely aztán kényelmetlenül lehúzta a zsebét, és állandóan az oldalához ütődött?Az ösvényről semmi emlék. Eltévedtek. Marcelle-nek fájt a lába. Belevesztek a nádasokba, a süppedékes földbe, és türelmetlenkedtek, mert a Loire sehol se volt.És egyszerre csak homokpadjaival, kavicsos partjával frissen felragyogott előttük. Onnan, ahol kibukkantak, nem láttak semmi mást, csak a túlsó partot és nagyon távol egy szalmakalapos férfit, aki valami lapos csónakban, összecsukható székén ülve horgászott.Szomjasak voltak. Üvegből itták a langyos bort. Már a kocsmában is ittak, az étkezéshez. Elpilledve a melegtől, ledőltek a zizegő nád közti homokra.Most is maga előtt látja a nyakig vízbe tett borosflaskát. Levetette a zakóját, a nyakkendőjét. Marcelle lehúzta a cipőjét és a harisnyáját. Kicsit tocsogott a vízben, megpróbálta lefröcskölni Renét, majd odafeküdt mellé.Jelent ez valamit? Érdemes ez a kép arra, hogy megőrizze az emlékezetében?Majdnem izzó bőrének olyan jó verítékszaga volt, amilyet csak a szabad levegőn, a mezőkön érez az ember. Minden jó illatot árasztott: a nádas, a föld, a folyó. Az időközben lehűlt bor is olyan zamatot kapott, amilyennel azóta sem találkozott.A hátán fekve, kezét a tarkója alá téve egy fűszálat rágicsált, tekintete elveszett a kék égben, melyet olykor átszelt egy-egy madár röpte.Aludt talán? Nem valószínűddé egész testét átitatta a békesség és a jó érzés. Az sem valószínű, hogy beszéltek volna. Egy mozdulata jut eszébe: keze oldalt tapogatódzott, a homokot érte, majd Marcelle testét. Olyan lusta volt, hogy sokáig eltartott, amíg elhatározta magát, és rásiklott az asszonyra.Nem szerette Marcelle-t, nem igazán. Elvette, hogy ne legyen egyedül, hogy ketten legyenek, talán azért is, hogy legyen valaki, akit védelmezhessen. De ez már más kérdés, nem akar vele elhamarkodottan foglalkozni.Sokáig szinte teljesen mozdulatlanná merevedtek, mint bizonyos párzó rovarok; hátán érezte a napsütést, hallotta a vízcsobogást, a nádas susogását.Nem volt részeg, de eleget ivott ahhoz, hogy teste tetőtől talpig a szokásosnál érzékenyebb legyen. A nyál és a szeretkezés illata hozzákeveredett a többi illathoz.Ez minden. Aztán kiitták a palackot. Megpróbáltak újra elnyúlni, újra megtalálni azt a kegyelmi állapotot, amelyre az imént keresés nélkül bukkantak rá.A varázs megtört. Hűvösebb lett. A napot eltakarták a felhők, és a Clérybe visszavezető úton újra eltévedtek. Marcelle elfáradt, és őt hibáztatta, hogy rossz ösvényt választott.Amikor a lányuk megszületett, René elkezdett számolni. Nem bánta volna, ha azon a napon, a Loire partján fogant volna. A dátumok azonban nem egyeztek.Mégis ez a ragyogó kép egy órát jelent vagy egy óránál is kevesebbet abból, amit tökéletes, ajándékba kapott boldogságnak nevezhetne. Az effajta boldogságot ártatlanul fogadja az ember, és agy éli át, hogy sejtelme sincs róla.Az emlékezetében kutatva talán más ehhez hasonló emlékeket is találna. Szükségszerűen ugyanannyi nyarat élt át, mint telet, ugyanannyi napfényes, mint esős órát. De nem is annyira a fény számít itt, hanem az együttlélegzés, az összeolvadás a világegyetemmel.Ez az érzés még egyszer hatalmába kerítette, ezúttal Marcelle nélkül, erotika nélkül, és olyan erős volt, hogy beleszédült.Marcelle mégiscsak kicsit hozzátartozik ehhez is. Az Abesses utcában laktak. Az ablakból az Atelier Színház fehér falára láttak, megfigyelhették a boltokat, a kávézókat és a Montmartre munkálkodó kisembereit, akik kivált reggel, amikor a háziasszonyok megostromolták az utcai árusokat, éktelen zsivajt csaptak.Colette körülbelül egyhónapos lehetett, amikor Marcelle először szóba hozta, hogy jó lenne a kislányt egy vidéki nagynénjénél elhelyezni. Szégyellte a gyerek donga lábát, mintha ő lenne ezért a felelős, és a testi fogyatékosságot igyekezett a Maugras-kra hárítani.– Azt mondják, az effajta testi hibák gyakoribbak az alkoholista családokban... Az apád iszik, nem igaz?... Anyád pedig tuberkulózisban halt meg...Marcelle egyre idegesebb lett, kivált, amikor a kisbaba gyakran éjszaka is sírt. Ilyenkor René kelt fel, és sétált az utcai gázlámpa által megvilágított szobában Colette-tel, aki a vállára hajtotta kis fejét.A felesége alkalmatlan volt a gyermeknevelésre. Végül is René engedett, és a gyerek már nem volt velük.– Nem is szólva arról, hogy a vidéki levegő jobbat tesz az egészségének, mint ez a bűzös Párizs...Rá sem haragszik jobban, mint Linára azért, hogy olyan, amilyen. Nem kívánja szépíteni a saját szerepét. Végtére is ő tévedett, tehát ő az igazi felelős.Magához vett egy kis tizenhét éves táncosnőt, aki színésznő akart lenni, és azt hitte, asszonyt, anyát tud faragni belőle.– Mit gondolsz, egymáshoz valók vagyunk?Marcelle ezúttal is a vízcseppmódszert alkalmazta, mint Colette vidékre költöztetésekor. Időről időre egy-egy mondat, mint a csapból mindig ugyanarra a helyre hulló vízcsepp. Nem siette el, nem erőltette a dolgot, de minden egyes alkalommal közelebb került a célhoz.– Biztos vagyok benne, hogy az emberek el sem tudják képzelni, miért élünk együtt... Te végzed a magad munkáját, én az enyémet... Még a szabad időnk sem esik egybe...Ez igaz volt. Mire jó hazamenni, ha egyszer a vacsora helyett csupán egy cédula várja, amely azt tucatja, hogy a felesége majd csak valamikor későn jön haza?– Ha pedig véletlenül kettesben vagyunk, nincs mit mondanunk egymásnak...Ez így ment hónapokig. René ellenállt, süketnek tettette magát. Féltette Marcelle-t, nyugtalanította, mi lesz vele.Nem volt igaza, hiszen Marcelle-nek sikerült azt a karriert befutnia, amelyre vágyott. Mindketten révbe értek. Csak egy rövid útszakaszon találkoztak, a Dames utcai időszakban, amikor eljátszották a szerelmes ifjú pár szerepét, és gyakorta csak úgy tudtak maguknak vacsorát vásárolni, ha eladták az üres üvegeket.– Miért ne kísérelhetnénk meg?... Éljünk külön egy vagy két hónapig... Így aztán kiderül...Az apró, szőke asszonyka mintha nem lett volna egészséges. Anyjának kifejezése szerint, amikor a Moulin Rouge bálján a karban táncolt, olyan volt, mint egy madár, amelyet megbűvölt a macska, és kék szeme az első áldozásra vagy a Mária hónapjára emlékeztetett.Marcelle-ben azonban rendkívüli akaraterő és meglepő fizikai ellenálló képesség rejtőzött.A lakást és a bútorokat az asszonynak hagyta, ő pedig elköltözött a Montmartre bulvárra, az Angolokhoz címzett szállodába.Újabb üres, zavaros korszak: a Nagy Bulvárok, fényreklámok, ezüsttetős zöld autóbuszfolyam, kávéházi teraszok...Ahogy korábban váratlanul látni kívánta a Loire-t, most ugyanolyan követelődzően merült fel benne a Földközi-tenger – kihasználta hát, hogy volt egy kis pénze és vonatra ült a Lyoni pályaudvaron.Miért szállt ki Toulonban? És aztán Hyèresben? Az a napfény, az a meleg, amelyet itt felfedezett, éppúgy újdonság volt számára, mint az eukaliptuszok illata, a tücskök lenyűgöző éneke, és végül a trópusok illúzióját nyújtó pálmafák.Akárcsak Orleans-ban, itt is találomra szállt fel egy járműre, ezúttal nem vicinálisra, hanem egy rozoga társaskocsira, amely megtelt a déliek daloló tájszólásával. Hatalmas dézsákban és gúlákban sótömbök csillogtak a napfényben.– Az Olvasztótoronyig tetszik?A kocsiban maradt, és a sziklafal tövében sárga kéményes fehér hajó várta az utasokat, hogy a Porquerolles szigetre szállítsa őket. A kapitány trópusi sisakot viselt. A fedélzeten kalitkák zsúfolódtak egymásra, rácsos ketrecekben tyúkok kotkodácsoltak.Amikor a hajó elhagyta a partot, ő az orrában állt, az átlátszó víz fölé hajolt. Sokáig a tengerfenékre látott, és mintegy félórán át csupa muzsika volt minden, mintha egy szimfónia kellős közepébe csöppent volna.Ez a reggel nem hasonlított semmire, amit eddig ismert. Felfedezte a világot, egy sugárzó és határtalan, élénk színekkel és rikító hanghatásokkal teli világot.Árnyak a móló szélén. Piros, kék, sárga, zöld házak. A hajó kikötését vidám hangzavar kíséri, a napfényben szikrákat vet a falusi főtér, játéktemplom, a teraszokon fehérbort iddogáló emberek lustálkodnak.Nem kellett innia, hogy részeg legyen. Egész lénye ujjongott, itt is úgy érezte, hogy kapcsolatot kell teremtsen a vízzel, és elindult egy poros úton.Elbűvölten nézte az ernyő alakú fenyők rajzát a majdnem sötétkék égen, az ismeretlen virágokat, a kaktuszokat, a fügefákat, az átható illatú cserjéket, amelyeknek karmazsinvörös gyümölcse az eperre emlékeztette.Hogy ezek szamócabokrok, azt éppúgy később tudta meg, mint azt, hogy a szúrós levélzetű növényeket, amelyeket a halászok a hal perzseléshez használnak, masztixfának nevezik.Azóta többször is járt a Földközi-tenger partján. Más, éppily kék tengereket, még különlegesebb fákat és virágokat látott, de a varázs megtört, megannyi felfedezéséből csak ennek maradt nyoma.Akárcsak Cléryben, itt is majdnem eltévedt, olykor megcsúszott a sima sziklákon, bele-belekapaszkodott a bokrokba. És ugyancsak, akár Cléryben, itt is hirtelen bukkant ki a tenger, lassú, mély és érzéki lélegzésével egészen más volt, mint Fécamp-nál.És mint annak idején Marcelle, most ő is levetette a cipőjét, hogy a forró homokban mezítláb futkározzon – meglepetéssel vette észre: fenyőkkel szegélyezett, a két végén sziklafallal elzárt partszakaszon tartózkodik.Úgy futkosott, mint egy kisgyermek, de gyermekként sohasem ismerte ezt a repeső örömet. Belegázolt a vízbe. A víztől hullámosra formált homokos tengerfenék aranyszínű habselyemhez hasonlított. Alsónadrágra vetkőzött, toronyiránt belefúrta magát a vízbe, egészért addig, míg a mélység úszni kényszerítette.Hatalmas zenekar dalolt, muzsikált a fülébe, a ritmust diadalmas cintányérütések szolgáltatták.Aztán... akárcsak a Loire partján, minden rosszra fordult. Az ég nem borult be. A víz átlátszó maradt. Tekintetét körülhordozta a látóhatáron. Azt érezte, egyedül van a nagy mindenségben, félelem fogta el, úgy úszott a part felé, mintha attól tartott volna, hogy elmerül, hogy elnyeli a fény.Sietve szedte a lábát, hogy mielőbb visszaérjen a falu főterére, ahol a halászok tekejátékkal szórakoztak. Halászlét evett, hozzá a sziget fehérborát itta, de a kapcsolatot már elvesztette, a szálak elszakadtak.– Itt az ideje, Maugras úr...Felrezzen, egészen megfeledkezett Blanche kisasszonyról és Bicêtre-ről.– Minek az ideje?A kisasszony megérti, hogy messziről tért vissza.– A lázmérőé... Aztán a püréé... Hamarosan elmegyek... Megígérem, nem feledkezem el a noteszról...A noteszról? Igaz is! Mit írna bele, ha ma este a keze ügyében lenne? Hogyan foglalná össze két alámerülését a múltba?Cléry. Porquerolles.Víz, napfény, meleg és új illatok mind a két alkalommal. És ugyancsak mindkétszer érthetetlen pánik, rosszkedvű visszatérés.Lehet, hogy egyetlen szóval ki tudná fejezni a két kalandot?Ártatlanság.Vajon elegendő-e, kétszer egy élet során?A kedd az első misére hívó harangszóval kezdődik. Ez az a bizonyos nyolcadik nap, amelyről annyit beszéltek neki.– Az első nyolc nap a legrosszabb...– A nyolcadik naptól kezdve a fejlődés látványos lesz...Végül úgyszólván már félt ettől a nyolcadik naptól, mintha minden egy csapásra megváltoznék. Az éjszakák mind rövidebbek, az ablakok már jókor szürkülni kezdenek. Jozefa nyugtalanul alszik – most nem a hasán, hanem a keblén tartja a kezét. Tegnap este attól félt, hogy megfázott.Puszta megszokásból még odafülel a most feltámadó zajokra, de szinte azonnal Marcelle-lel kezd foglalkozni. Elégedetlen azzal a képpel, amelyet tegnap festett róla. Mintha ágyban fekve, tétlenségében akadékoskodó, kicsinyes gondolkodásúvá lett volna. Ugyan nem kezd-e az apjára hasonlítani, aki fontoskodó képpel számlálta, és számlálta újra a tőkehalbálákat meg a sóval teli zsákokat, mert állandóan tévedéstől rettegett.Elsősorban nem is azért nősült meg huszonkét éves korában, mert kettesben akart élni. Hiánytalan igazságra és teljes őszinteségre törekszik. Amikor kikötött Párizsban, a világból csak Fécamp-t, Le Havre-t meg Rouent ismerte, és a fővárosban voltaképp pontosan úgy viselkedett, mint bármely más vidéki, akit csábít a fény és a mozgás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy órák hosszat rótta a Nagy Bulvárokat, és valósággal mámoros hangulat kerítette hatalmába, midőn napszálltakor valamennyi lámpa kigyúlt.A Blanche téri Moulin Rouge báljaira is ezért járt: a fény és a nyüzsgő sokaság vonzotta. A tükrökkel fedett, hosszú előtér száz színben csillogott. Bizonyos időpontban tábla jelent meg a pénztárablak fölött: Szabad belépés.Félrevonták a vörös kárpitot, és feltárult a hatalmas, zsongó terem, ahol az erkélyen, egymással szemben, két zenekar játszott felváltva, sohasem hagyták kihűlni a hangulatot.A száznál is több asztal mellett párok, csoportok, egyedülálló nők és férfiak ültek, előttük a megrendelt ital, és a táncparkett felől, ahol egy pillanatra sem szűnt meg a sürgés-forgás, szüntelen csoszogás és lábdobogás hallatszott.René képes volt hosszú órákat tölteni az asztala mellett, nézelődött, fülelt, figyelte az arcokat, az emberek viselkedését. Számtalanszor kísértést érzett, hogy megszólítsa az egyik vagy másik fiatal lányt azok közül, akik táncosra vártak, és gépies mozdulattal emelkedtek fel, ha férfi közeledett hozzájuk.Fél tizenegy felé dobpergés jelezte az előadás, kezdetét: a lámpák kialudtak, a fényszórókat ráirányították a táncparkettre, amelyet diadalmas kiáltással, magasra emelt szoknyával elözönlöttek a kánkántáncosnők.Hányan lehettek? Úgy véli, mintegy húszan, valamennyien más-más színű ruhát viseltek, és mozdulatlan társnőiktől körülvéve, mindegyikük eltáncolt egy-egy szólószámot is.A pirosruhás begyes, pompás keblű, érzéki szájú, szépséges barna leány volt, a sárga pedig hosszú bakfis, még kialakulatlan arccal, a lila meg valóságos artistanő, aki veszélyesebbnél veszélyesebb ugrásokat mutatott be.A húszpercnyi hang- és mozgásforgatagban ezerszín selymek tobzódtak, a fekete harisnyák étesen elütöttek a mezítelen combok sápadtságától.A zöld Marcelle volt – a soványka, vérszegény táncosnő, mindközül legegyszerűbb magánszámát gyér taps követte.Ha választhat közülük, nem inkább a húsos ajkú piros mellett kőt ki? Aligha. Képtelen lett volna jól érezni magát vele. Az ilyen lányok megfélemlítették.Estéről estére szánalommal vegyes gyöngédséggel nézte a zöldruhást. Majd az előadás után, a járdán ácsorogva leste a távozó táncosnőket. Csalódottan tapasztalta, hogy utcai ruhában semmivel sem kívánatosabbak, mint azok az elárusítónők és gépírónők, akik a táncmulatságot látogatták.Egyikre-másikra vártak. Nem gazdag szeretők autókkal, hanem az árnyékból kibukkanó fiatalemberek, akiknek a karján aztán eltávolodtak. A többiek, mint Marcelle is, gyors léptekkel a metró lejárata felé igyekeztek.Bolyhos, fekete kabátot viselt, szőke hajára fekete svájcisapkát tett. René követte a lányt, ugyanarra a metróra szállt, leült a vele szemben levő helyre. Marcelle, úgy látszik, nem gondolt semmire.– A Bastille állomáson szállt ki. Félig futva, mintha félt volna az éjszakától és a járdán csellengő árnyaktól, a Roquette utca felé irányította lépteit, becsengetett az egyik kapun, amely kisvártatva becsukódott mögötte.Vajon belé volt szerelmes vagy a Moulin Rouge fényeibe? Vagy inkább a rikoltó zenekar hangjaira repkedő szoknyák, és az iskolás svájcisapkát viselő, szüleinek kapuján idegesen csengető, riadt kis kamaszlány közötti ellentétbe?Ahogy az évek távlatából visszagondol rá, a második feltevés közelebb áll az igazsághoz. Fontos volt, hogy a lány nem látszott egészségesnek és az ember úgy érezte, sajnálatra, Védelemre szorul.Megszólította – nem a Blanche téren, hanem a metrókocsiban. A lány előbb bosszúsan, bizalmatlanul nézett rá, végül elmosolyodott ügyetlenségén.A hetekig tartó kaland olyan volt, amilyet tizenhat éves korában szokott átélni az ember: minden este ibolyacsokrot vásárolt a Moulin Rouge előtt strázsáló öregasszonytól.Marcelle anyja a Roquette utcai épület házmesternője, apja rendőr volt. Lányukat tizenkét éves korától tánctanfolyamra járatták, mert a környéken az egyik kislány balerina lett az Operában.Ő azonban nem szándékozott a karban maradni, és a táncolást sem kívánta folytatni. Igazi színésznő akart lenni, és délelőttönként Charles Dullin tanfolyamaira járt.Két hónapig semmi sem történt közöttük. Az egyik délután, amikor sikerült randevút megbeszélnie a lánnyal, felvitte Dames utcai szobájába.Magában azon tűnődött, Marcelle szűz-e, és ez a;ehetőség megrémítette. A lány minden teketória nélkül levetkőzött, mezítelenül, távolba vesző tekintettel elnyúlt az ágyon. Utána kikérdezte.– Gyakran előfordul veled az ilyesmi?Marcelle összevonta a szemöldökét, nem értette a kérdést.– Mit akarsz ezzel mondani?... Ja úgy, arról beszélsz... Nem lennék a Moulin Rouge-ban, ha nem vállalnám...– Kivel?– Először Hectorral, a kikiáltóval... Kikiáltónak hívjuk ugyanis a konferansziét, aki bejelenti a számokat, és vicceket mesél...A kövér, félig kopasz pasasból csak úgy áradt az ostobaság és az önhittség.– Majd a karmesterrel, pedig majd kileli a hideg a feleségétől...– És még?– Olyan vagy, mint valami pap... Mi jelentősége van ennek és miért fontos ez neked?... Ha nem feküdtem volna le másokkal, most nem lennék itt...– Nem szívesen tetted?– Nem tudom...– És velem?– Igaz, hogy te az újságokba is írsz?... Nem csak azért mondtad, hogy engem szédíts?... Akkor miért nem írod alá a cikkeidet?Aztán rendszeresen, hetenként kétszer eljött a Dames utcába. René türelmetlenül várta ezeket a napokat, lassan ért benne a házasság gondolata. Nem akart továbbra is egyedül maradni a szobájában. Kettesben kívánt étkezni, még akkor is, ha a kisasztalt borító terítő szörnyűséges, ágmintákkal díszített barna szövetből készült...Egyik nap, amikor együtt távoztak a szállóból, hogy a metróig kísérje a lányt, sötét bajszos, pirospozsgás arcú férfi állt eléjük.– Te szedd a lábad és eriggy haza... Az úrral pedig lesz egy-két szavam...Az apa volt, fenyegető és konok képű rendőrbiztos.Vajon hogyan érte el a két férfi a fasorban sétálva a Batignolles bulvár végét, majd hogyan haladt a Clichy tér felé, hogy aztán visszafordulva egészen a vasúti sínpályáig elmenjen, majd újra visszaforduljon? Milyen átmenetekkel jutottak el végül is a szívélyes beszélgetésig?– Lehet, hogy ez is egy foglalkozás, de mennyit keres vele?Kicsit tódított, kikerekítette a számokat.– Szép, szép, de nem ér fel egy biztos állással...Csapdát állítottak neki? Nem hozhatta volna szóba a gyér hajú konferansziét és a karmestert? Talán őket is felkeresték, hogy a szülői méltatlankodás nagyjelenetét eljátsszak nekik?Az igazat megvallva, a történtektől inkább megkönnyebbült. Nem is próbált kitérni. Ellenkezőleg, inkább védelmébe vette a lányt, és egy óra múlva aperitifet ivott a rendőrrel az egyik kis kávézóban.Így vette el Marcelle-lel a fényeket, a Moulin Rouge-t, a zöld ruhát és egy bizonyos nyomorúságot, amely a felelősség, a felsőbbrendűség tudatát keltette benne.Ennyi elég Marcelle-ből. A dolgok mélyére hatolt, amennyire csak tehetséges. Nem valami büszke rá.Amikor meglátja, hogy a nap felkelt, és rápillantva Jozefára észreveszi, hogy az ápolónő ébredezik, valósággal megkönnyebbül. Visszatér a jelenbe.– Jó reggelt! Jól aludt?– És maga?– Megszokásból kétszer is felkeltem, hogy meggyőződjem, jól van-e... Úgy aludt, mint egy kisangyal...Összehajtja az ágyát és visszahelyezi a faliszekrénybe.– Örül ugye, hogy olyan szépen javul?Már megint az a titokzatos hang, amely úgy nyugtalanítja. És Jozefa, amikor elköszön, vajon miért érzi szükségét, hogy megszorítsa a kezét?– Jó napot kívánok... És jó egészséget...Az ápolónő meghatottnak látszik. Elindul, majd az ajtónál még egyszer visszafordul.– A viszontlátásra... – ismétli és int a kezével.Azt jelentené ez, hogy nem látja viszont többé? Talán más ápolónővel helyettesítik? Jozefa nem búcsúzott el tőle, ez bizonyára tilos. Mindent kerülnek, ami felizgathatná a betegeket. Sokkal egyszerűbb kész tények elé állítani őket.– Úgy aludt, mint egy kisangyal...Ez annyit jelent, hogy többé nincs szüksége éjszakai őrzőre. A folyosó egyik sarkában állandóan ott az éjszakás nővér. Maugras olykor csengetést hallott, majd a nagyterem felé irányuló sietős lépteketAbban a mértékben, ahogy újra olyan kezd lenni, mint a többiek, úgy is bánnak majd vele, mint a többiekkel. Érzi ezt és már előre megmakacsolja magát, elhatározza, hogy védekezni fog.– Jó reggelt kívánok!Blanche kisasszony érkezik izgatottan, frissen, ruhájának ráncaiból hűs levegő árad. A palatetőn még látszanak a hajnali fagy nyomai, a nap épp most szárítja fel őket.– Jól aludtunk?... Formában vagyunk?... Megmérjük a lázát, és majdnem bizonyos vagyok benne, hogy utoljára...Tudta előre. Most elveszik tőle a lázmérőt Eltűnt az infúziós szerelék, és naponta már csak egy injekciót kap. Majd ezt is megvonják. És ezután mi következik?– 36,8. A pulzusa 70, mint egy nagynak!Nem szereti a kisasszony ma reggeli kedélyeskedését.– A noteszről meg majdnem elfeledkezem... Olyat választottam, amelyikben egy-egy oldalon két nap van és két golyóstollat is vásároltam magának, feketét és pirosat...Az osztályos orvos éppen akkor jön, amikor mosdatják, futólag megvizsgálja, a tekintete és a gondolata másutt jár. Maugras már nem érdekes.– Egyetért doktor úr azzal, amit tegnap említettem? – kérdi titokzatosan az ápolónő.– Tökéletesen. A professzor úr, akinek szóltam róla, szintén úgy véli, itt az ideje...A főnővér szintén? – semmi kétség. A dolog ugyan vele kapcsolatos, csak épp neki nem szólnak róla semmit. Néhány nappal ezelőtt még örült volna, hogy nemcsak tiszta pizsamakabátot, hanem nadrágot is adnak rá. Ma reggel ebben is újabb fenyegetést lát.– Itt az ideje, hogy megigya a narancslevét, megegye a daráját, aztán majd jön a borbély... Tudja-e, hogy a borotvája is ott van a többi holmija között a szekrényben?... Ha kedve szottyan, megpróbálhat bal kézzel borotválkozni... Csak szokás kérdése...Nem teszi hozzá, hogy ez mulattatni fogja Maugras-t, Mindenki és mindenáron mulattatni akarja őt. Az ajtóra néz, amelyet egy léghuzam megmozgatott, és eszébe jut a lila házikabátos beteg, aki olyan merően megnézte őt magának, és akit azóta sem látott. Megemlíti a dolgot Blanche kisasszonynak:– Tudja, kire gondolok?... Néhány percig mozdulatlanul, szinte megbűvölten állt itt, majd zaj nélkül távozott...– A fafejű ember!... – kiált fel nevetve az ápolónő. – Így hívták a kórteremben... Már nincs itt... Végül is sikerült hazaküldeni a családjához...– Nem volt hajlandó elmenni?– A lánya és a veje nem akarta visszafogadni, állítólag a gyerekek, miatt... Pedig ártalmatlan... Mesélték, vasárnap megszökött Joinville-ből, ahol egy kerti házban laknak, és nem is tudják, hogyan ért ide... Ott ült a régi ágyán, amelynek azóta új gazdája van, úgy kellett visszavinni...A borbély megborotválja. Blanche kisasszony kinyitja a szekrényt, kiveszi fehérrel szegett kék házikabátját, amelyet Lina a pizsamákkal együtt betett a bőröndbe. Papucsát leteszi az ágy mellé, majd kimegy a szobából és egy ápolóval tér vissza, akit Maugras még sohasem látott: fehér sapkáját mint holmi csákót tartja a kezében, és köszön. Valószínűleg őrmester volt. Legalábbis így fest, és Maugras-nak már eleve ellenszenves.– Mit jelentsen ez...? – szól tiltakozón.– A professzor úr nem mondta önnek tegnap, hogy néhány percig állnia kell?Ráadják a házikabátját és a papucsát. Az ápoló izmos karjával átöleli a vállát, Blanche kisasszony segít megtámasztani, és íme, egyszerre csak áll a padlón – megrémül, elszédül arra a gondolatra, hogy rá kell támaszkodnia mindkét lábára.– Ne engedje el magát... Ne roggyanjon össze... Ne féljen, nem esik el...Nyílik az ajtó. A főnővér. A jelenetet előre megrendezték, de az is lehet, hogy valamennyi szélütésesnél ugyanígy járnak el. A nyolcadik nap!Most már csak a hóna alatt tartják – egyik oldalán az ápoló, a másikon Blanche kisasszony.– Nagyszerű! – helyesel a főápolónő, ugyanolyan hangon, mintha egy ölebet biztatna, hogy csinálja szépen, amit mondtak neki. – Támaszkodjék bátran mind a két lábára... Ez igen fontos...Hogy gyorsan megszabaduljon tőle? Maugras utálja, ha ilyen közeli kapcsolatba kell kerülnie egy férfival és dühös, hogy idehívták az ápolót. A főnővér betolakodását sem viseli könnyebben, kivált amikor az nemcsak felügyel rá, de még a lábikráját is megtapogatja, egyiket a másik után.Az ablak felé fordították, így állva többet lát az épületekből, az udvar egyik sarkában felfedez néhány fát.– Még egy röpke perc... – jelenti ki a főnővér.Kimegy, az ajtót tárva-nyitva hagyja, hogy egy kopott viaszosvászon bőrutánzattal bevont kerekes tolószékkel térjen vissza, amelynek ülőrésze még őrzi az előző betegek formáját.Hát ez a meglepetésük? Ez hát a nyolcadik nap nagy változása! Maugras nem meri kifejezésre juttatni csalódottságát, mert Blanche kisasszony arca, amely egészen közel van az övéhez, és az előbb még sugárzott a boldogságtól, mintha előre számított volna a beteg örvendezésére – most elkomorul.– Hát nem örül, hogy megszabadul az ágyától?Az ápoló felemeli, és ő hirtelen à tolószékben találja magát, karja a támlán nyugszik, lába félig kinyújtva.Alighanem az is a hagyományokhoz tartozik, hogy a beteget az ablak mellé helyezik. Hogy szórakoztassák!Az ápolónő szinte könyörgő tekintetet vet rá.– Biztos voltam benne, hogy...Maugras tekintetével mond köszönetet neki, úgy tesz, mintha az udvart nézné, de alig látja. Az ápoló kimegy. Az öregasszony mintha jó szóra, köszönetre várna, de hiába.René úgy érzi, jobbra hajlik, a teste megdől, egyre jobban előredől, attól tart, hogy magával rántja a tolószéket.Blanche kisasszony egyik kezét Maugras kezére teszi.– Nagyon gyorsan megszokja...Összeszedi minden erejét, a kisasszony felé fordul, rámosolyog.– Köszönöm.
TIZEDIK FEJEZETA notesz nem páros, mint az, amelyet az V. Györgyben hagyott. Szürkészöld bőrutánzattal vonták be, a papírja érdes. Vajon Blanche kisasszony szándékosan választott ilyen nagyon közönségeset? Ha igen, ez roppant szerencsés gondolat volt tőle, és Maugras hálás érte.Tüstént kikereste a február 2-i, keddi napot és piros kereszttel megjelölte. Tétovázott, vajon hozzáfűzzön-e valami megjegyzést, majd kicsit keserűen mosolyogva bal kézzel a klozett szót írta oda. Ezt a szót mindig utálta. Nem mosdó-t írt, nem is vizeldé-t.Egy-egy keresztet rajzolt a következő napokhoz is: harmadikához, negyedikéhez, ötödikéhez, hatodikához, hetedikéhez és nyolcadikához. Semmi mást. Így légüres tér keletkezik és a dátum mellett kis kereszttel jelölt féloldalak, valamint a valójában nagyon is eseménydús napok között ironikus ellentét alakul ki.Pontosan azért érzi helyesebbnek, hogy ne írjon ide semmit, mert ezek a napok túlságosan is telítettek voltak. Azokat az órákat, amelyeket az ágya mélyén töltött, nem lehet összefoglalni, mert minden számított, mindennek egyforma jelentősége volt. Az ápolónő hajának csiklandozása az arcán, a léptek a folyosón, a harangok hanggyűrűi, amelyek szétáradtak az égboltozaton, az üvegezett ajtó mögötti árnyalakok, Audoire vagy Besson látogatásai éppoly fontosak voltak, mint olykor összefüggéstelen, olykor meg éppen ellenkezőleg rendkívül tömör, gyorsíráshoz hasonlatos gondolatai.Egy kis kereszt. Jobb így. Később, hiszen úgy látszik, mégis lesz "később", ennyi is elég lesz majd. De az is lehet, hogy nem fogja megérteni ezeket a jeleket; és vállat von rájuk.A mai nap talán még sűrítettebb, még mozgalmasabb, mint az előzőek. Ennek ellenére úgy érzi, három szóban össze tudja foglalni: És mégis, élek.Majd némi gondolkodás után, szája szögletében halvány mosollyal hozzáteszi: Pipa.Már tudja, hogy a dagadó izomzatú ápolónak, akinek kékbe játszó álla van, és úgy viselkedik, mint egy őrmester, Léon a keresztneve. Első találkozásuk óta még háromszor behívták: először azért, hogy mintegy negyedórányi üldögélés után visszahelyezze őt az ágyba – másodszor a délutáni sziesztát kővetően, hogy újra ráültesse a kétkerekűre – végül, hogy megint lefektesse. Valahányszor hozzáért, valahányszor megérezte e férfi izmainak játékát, görcsösen összehúzódzkodott az utálattól.Délelőtt keddi nagyvizit volt. A professzor, mielőtt egyedül, gondterhelten bejött volna hozzá – diákjai kíséretében sokáig időzött a nagyteremben.Bizonyára súlyos, talán igen alapos és megfontolt döntést kívánó esetei vannak ott. Elégedetten nyugtázta, hogy Maugras-t a tolószékben találta, és türelmesen izomról izomra végigtapogatta a beteg végtagjait, lassan megmozgatta valamennyi izületet.– Minden a legnagyobb rendben... Besson barátunk hamarosan meglátogatja...Ha valamit meg kell mondani neki – legyen az bármely csekélység –, ezt a feladatot Besson vállalja, Maugras-t eleinte bosszantotta a dolog. Pedig logikus. Audoire, mint specialista, a jelenlegi betegségével foglalkozik. Besson, aki már régóta az orvosa, és minden apró baját kezelte, jobban ismeri őt.René most rájön, hogy a felelősségnek ez a felosztása, ez a hierarchia, amely több ízben is berzenkedésre késztette az orvosokkal, az egész kórházzal szemben, végül is elengedhetetlen.Ha képes tett volna napról napra felvázolni a két orvos portréját, úgy ahogyan látta őket, most nagyon különböző arcokkal találná szemben magát És ha a saját portréját is elkészítette Volna? Nemde minden órában egy másik René Maugras tekintett volna vissza rá?Besson d'Argoulet ma fesztelennek mutatkozott és nem érezte szükségét, hogy kedélyes hangot használjon. Szinte természetesen viselkedett, nem egészen úgy, mint a Grand Véfour ebédjein, de nem is úgy, mint a betegágynál megjelenő szakorvos, akinek az a feladata, hogy lelket öntsön a páciensbe.– Ne nyugtalankodj, ha néhány napig úgy érzed, hogy nem találod a helyed... Meg kell értened, ez törvényszerű... Egy hosszú héten át a környezetedtől függtél, mintegy megfosztva a személyiségedtől... Apránként visszatérsz a rendes kerékvágásba, fel kell készülnöd újabb zökkenőkre... Apropó, beszélnem kell veled Jozefáról...– Nem jön többet...– Ki mondta meg neked?– Senki. Megértettem, amikor ma reggel elment...A hosszú mondatok továbbra is nehezére esnek. Még mindig nem találja a szavakat, jóllehet magában zsonglőrként játszik a gondolatokkal.– Fáj a szíve, de mit sem tehet... Különleges feladatokra specializált ápolónő, és másutt van rá szükség... Az éjszakáid nyugodtak... A kezed ügyében pedig ott a villanycsengő... Ha ragaszkodsz hozzá, keresek neked másik éjszakás nővért... Rád bízom a döntést...– És Blanche kisasszony?– Amíg csak itt vagy, veled marad...Ez tehát valamiféle csereüzlet. Ha beleegyezik, hogy éjjel egyedül marad a szobában, akkor meghagyják neki Blanche kisasszonyt.– Még valami, amit majdnem elfelejtettem... Csak azért említem, mert a feleségedet foglalkoztatja... Attól tart, hogy a kórház légköre deprimálóan hat rád... Más környezethez, más kiszolgáláshoz szoktál, olyan emberekhez, akik még a gondolataidat is lesik...Jelenlegi állapotodban nem kell feltétlenül Audoire állandó felügyelete alatt maradnod... Ha akarod, ezen a héten átköltözhetsz valamelyik klinikára, például Neuillybe... A gyógytornát illetően nincs olyan jó felszerelésük, mint itt, de ezen lehet segíteni...René tiltakozása olyan spontán és határozott volt, hogy Besson felnevetett.– Jól van... Helyes!... Ne félj... Audoire nem akar megszabadulni tőled... Marad Fernand Colère, aki ma reggel megint felhívott...Meg sem várta a kérdés végét.– Nem!– Ezek szerint a barátainkat sem kívánod látni?... Egymás után hívnak fel...– Jobb' szeretnék egyedül maradni...A torka hamar kifárad, és ilyenkor a szótagok összegabalyodnak. A maga részéről mindent megtett annak érdekében, hogy Besson elégedetten távozzék, aztán pedig belemerült az udvar szemléletébe, ami valósággal elbűvöli.Ez az udvar máris megváltoztatta hangulatát, és más megvilágításba helyezte a problémáit. Sokkal nagyobb, mint gondolta. Hatalmas, szürke épületekkel, körülvett négyszög. Magában elhatározta, hogy ha egyszer békén hagyják, megszámolja az ablakokat.Szemben vele a külvilágba vezető boltíves kapualjat két egyenruhás ember őrzi.Odakint egymást előzve, mindkét irányban autók száguldanak, széles taglejtések kíséretében emberek sietnek.Az öregek, akiket egykor a hetes országúton haladva csak távolról látott, valamennyien egyforma, vastag, szürkéskék anyagból készült ruhát viselnek, a nadrág varrásán színes paszpól. Akárcsak az egyes fegyvernemek megkülönböztetésére, a paszpólok itt is két-három különböző színből készültek. Eddig sárgákat és pirosakat figyelt meg.A lassúság vagy teljes mozdulatlanság tekintetében azonban nem különböznek egymástól. Ha valaki felületesen nézi az udvart, az gondolhatja, hogy valamennyien ólomkatonák módjára megmerevedtek a helyükön.A napsütést kihasználva sokan leültek a padokra, de nem olyan fesztelenül, mint a párizsi padokon üldögélők. Az ember úgy érzi, nem beszélnek, semmiféle kapcsolatuk sincs egymással, mindegyikük behúzódott a maga csigaházába.Ez a kifejezés, amelyet korábban ő is úgy használt, mint bárki más, most sajátos értelmet nyert számára. Behúzódtak a csigaházukba. Nem betegek. Blanche kisasszonytól tudja, hogy hivatalos nyelven szociális gondozottaknak nevezik őket. Az ápolónő azonban inkább így emlegeti őket: "a mi kisöregeink".Sokan pipáznak, mint a fécamp-i öreg halászok, akik egész napjukat azzal töltötték, hogy a kikötőt bámulták. A pipák többségét dróttal vagy szigetelőszalaggal toldozták-foldozták helyre, és amikor megszívják őket, hallani a nyál szortyogását.Úgy látszik, Blanche kisasszony nem elégszik meg azzal, hogy a tekintetét követi – a gondolatait is nyomon kíséri:– Sohasem dohányzott?– Dehogynem.– Cigarettázott?– Pipáztam, tizenhat éves koromban... Később, Párizsban cigarettáztam... Majd mind a kettőt... Három éve hagytam abba, amikor annyit beszéltek a tüdőrákról...Furcsa eset. Franciaországban a dohányzás elleni kampányt ugyanis éppen az ő lapja indította meg. Maugras hagyta, hogy a saját propagandájának hatása alá kerüljön, ugyanakkor Besson, az orvos, továbbra is nyakló nélkül folytatta a cigarettázást.Íme, ez is milyen kellemetlen gondolat, mint valamennyi, amely a külvilággal kapcsolatos! Mi volt ennek a kampánynak az eredménye? Számos telefonhívás, majd látogatás hivatalos és kevésbé hivatalos személyek részéről, akik megértették vele, hogy igen fontos, sőt nemzeti érdekeket sért.Mi több, statisztikákat tártak elé, amelyek kimutatták, hogy a cigaretta ártalmas voltát tudományosan nem bizonyították be. Előhozták a hirdetési szerződések kérdését is, és Maugras engedett. A kampánynak hirtelen véget vetettek.Annak idején nem szégyenkezett emiatt. Természetesnek vélte a történteket. Olyan szférában élt, ahol nem ugyanazok a törvények uralkodtak, mint a halandók többségének világában.Látóhatárát most a szabályosan sorakozó egyhangú, kaszárnyához hasonlatos épületek zárják le, figyelme az udvarra és a néma árnyakra összpontosul.Az öregembert, aki az egyik reggel megnézegette őt magának, nagy nehezen visszavitték a családjához. Mint egy nagy kutyától, meg akartak, szabadulni tőle, de ő Isten tudja, miként, visszajött, és lekuporodott a vackára. Lehet, hogy újra vissza fog jönni, végtére is nem láncolhatják oda, és akkor megint csak haza kell szállítani a lányához.És mégis, élek.Íme mai napjának nagy felfedezése. Valamennyien túl vannak a hatvanon. A többségük ennél is jóval idősebb, vagy annak látszik. Egyesek húzzák a lábukat, mások meg-megzökkenve járnak, egyik lábukat oldalt dobják; olyanok, mint valami rosszul működő automata.Évtizedeken át dolgoztak. Az állványokon téglát téglára rakva ők építik a házak falait, ok bújnak elő a csatornákból, lyukasztják a menetjegyeket, rakják a ládákat vagy a zsákokat. Bizonyára minden mesterség képviselve van közöttük.Maugras az apróhirdetésekre gondol, amelyek olyan jó jövedelmet hoznak a lapnak."Jó erőben levő nyugdíjas keres..."Amikor a még nedves lapot kiteszik a kirakatba, ott tolonganak a járdán a náluk sokkal fiatalabbak között, és bár semmi esélyűk sincs, végigböngészik az álláshirdetéseket.Megházasodtak, gyermekeik születtek. Lelkesen rohantak a kerületi vagy a külvárosi elöljáróságra, hogy a nagy eseményt bejelentsék, és a szemközti italmérésben egy rundot fizettek a vendégeknek.Hát az ő apja vajon nem közülük való? Hiszen ő is ugyanígy tengeti életét Fécamp-ban; órák hosszat vár, hogy egy pohár borral megjutalmazhassa magát!Az apja él! Még tegnap is tétlen és konok, gyengeelméjű öregembernek tekintette. Ha él, ha azok ott az udvarban élnek, ez nem azt jelenti-e, hogy...A kérdést nem tudja teljes egészében megfogalmazni. Tehát a választ még kevésbé találhatná meg. Zaklatott, mert nincsen messze attól, hogy felfedezzen valamit.Anyai nagyapja nem tartott ki. A zömök, erős, a tengertől téglaszínűre cserzett arcú férfi halász volt Yport-ban.Húsz éven át minden tavasszal hosszú szárú, fatalpú csizmájában, nehézkes léptekkel felszállt az Új-Fundland felé induló hajóra.Amikor visszatért, a szirtfalon épült kis házban gyakran újabb porontyot talál. Kilenc gyermeke közül csak egy halt meg pici korában.A lányok tizenhárom vagy tizennégy éves korukban szolgálónak álltak. Egyik fia rendőr lett Le Havre-ban, a másik főpincér valamelyik óceánjárón.Egymás után megházasodtak – az apa pedig, amikor eljött az ideje, lemondott az új-fundlandi homokpadokról és áttért a heringhalászatra.Amikor felvette betegpénztári nyugdíját, már csak ketten voltak a házban a feleségével. Az Öreg hozzálátott kis kertjének műveléséhez; és lapos csónakjában időnként kiment a tengerre, hogy a homárfogáshoz vesszővarsákat rakjon le.Hetenként egyszer legjobb tengerésztrikójára felvette kék posztóból készült öltönyét és bement régi bajtársaival iddogálni Fécamp-ba.Más szinten ugyan, de ezek a találkozások ugyebár megfelelnek a Grand Véfour ebédjeinek?Egyik reggel a felesége azt hitte, hogy a kertben dolgozik és kiszólt neki, jöjjön be megjavítani valamit – nem a csapot, mert a vizet kútból húzták. Mindenfelé kereste, szólongatta és egy órával később a szerszámok és hálók őrzésére szolgáló kamrában talált rá: felakasztotta magát.Sohasem tudták meg, miért tette. Ezek idelent – élnek. Semmijük sincs. Sem házuk, sem feleségük, sem gyermekeik, akik törődnének velük. Nyugdíjat sem kapnak.A társadalom, hogy elkerülje a járdán elpusztuló öregek látványát, bezárja őket. Igaz, voltaképpen nincsenek bezárva. Bizonyos órában kijárhatnak, ott őgyeleghetnek a Bicêtre kis boltjai előtt. Dohányt is osztanak nekik. Kezelik testi fogyatékosságaikat. Mosdatják, bekötözik és időnként megborotválják őket.Élnek! Ez az a felfedezés, amelyet az imént tett, és amelyet a barátai megmosolyognának. E felfedezés miatt rossz a lelkiismerete, ezért, szeretne bocsánatot kérni valakitől. De kitől? Talán ettől a világtól, amelyhez jog szerint tartozik? Hiszen ebben a világban született. Többé-kevésbé ebben a világban tanult meg élni. Aztán, elárulta őket...Újságjában mindennap ellenőrzi a legmeghatóbb napihír címét: az anya, aki mielőtt vízbe vetné magát, vízbe fojtja négy gyermekét – a Lamark utcai öregasszony, akinek megvoltak egykor a maga szép napjai, gázzal öngyilkosságot követ el –, a váltóőr, aki felvágja ereit, mert egy vasúti balesetet követően a vizsgálóbíró beidézi... Több is van a kelleténél, az ilyesmi úgy elkel, mint a cukor.Munkatársait ő tanította meg rostálni.– Nem... Ez nem ríkat meg senkit...Az a bizonyos híres szimata! Érzi, melyik napihír vált ki együttérzést, melyik címre ragadnak az olvasók. Ő a kívülállókhoz tartozik, azokhoz, akik kívülről ítélik meg a dolgokat, akik úgy érzik, mindezekhez az eseményekhez semmi közük.Párizs legfényűzőbb és legszemélytelenebb palotájában lakik, ahol az éjszaka közepén csupán azért hívják ki az orvost, mert az egyik lakó túl sok pezsgőt és whiskyt fogyasztott, esetleg túlzásba vitte a kábítószer használatát, vagy bevett egy csomó altatót – lehet, hogy semmiért, játékból, világfájdalomból, vagy azért, hogy megijessze a férjét, esetleg a szeretőjét.Blanche kisasszony kisöregjei pedig ott ülnek padjukon, tekintetük a végtelen messziségbe vész, időnként egyet-egyet szívnak a pipájukon.Őmiattuk van most neki is pipája. Az ápolónő megkérdezte:– Nem hiányzik?Már három éve hiányzik a dohányzás, és olykor valami rejtekhelyen el-elszívott egy cigarettát, mintha önmaga előtt is titkolná.– Nem tudom... Talán...Később – nemcsak azért, hogy közelebb kerüljön az öregekhez – ezt dünnyögte.– Nem is tudom...– Kér egy cigarettát?– Nem. Nem cigarettát.– Mit gondol, a professzor úr nem tiltaná?– A kórtermekben a legtöbben dohányoznak...– Vesz nekem egy pipát?– Este?– Most rögtön... Biztosan van trafik a környéken...– A főbejárattal szemben... Milyen pipát óhajt?... Attól tartok, errefelé...– Mindegy, milyen... És közönséges dohányt kérek, kapadohányt...Mint Fécamp-ban. Később angol keverékéket szívott, de most a kapadohány ízét szeretné újra megtalálni.A kisasszony felöltőt kapott a vállára, úgy ment le. Maugras látta, amint áthalad az udvaron, visszafelé jövet fel is intett neki.A pipa rövid, fémkarika díszíti, a vége szaruból készült.– Jobb nem volt...Pontosan olyan, mint az öregeké az udvaron.– Ki akarja próbálni?Mivel Maugras csak az egyik kezét tudja használni, a kisasszonynak kell megtömnie. René mulat az ápolónő ügyetlenségén.– Összenyomjam a dohányt?... Így valahogy?...Maugras megszívja néhányszor, csalódott. Még várnia kellett volna ezzel. Nem gondolt rá, hogy az állkapcsa nem engedelmeskedik. Amikor keze elengedi a pipát, az kihullik a szájából, és a kisasszonynak kell a házikabátján szétszóródó dohányszálakat eloltani;– Még néhány napig a kezével kell tartania... Megpróbálja még egyszer?...A kisasszony jó jelnek tekinti, hogy Maugras dohányozni kíván. Ami annyit jelent, hogy minden igyekezete ellenére, képtelen René gondolatait követni. A keserű füst megköhögteti Maugras-t. Még egy pillanatra megmakacsolja magát, aztán végül is lemond róla.– Elsőre elég lesz...– Megtalálta a régi ízét?Annyit mindenesetre elért, hogy új, más illat terjeng a szobában.Erőlevest, répapürét és egresbefőttet kapott. Lám csak, mintegy harminc éve nem evett egresbefőttet. Most azon tűnődik, vajon miért?Szunyókál egy kicsit.. Nem szomorú, nem is vidám – nem bizakodó, de nem is reményvesztett. Mióta a kórházban van, ez a legnyugtalanítóbb napja; amikor elviszik az összecsukható ágyat; úgy érzi, mintha űr keletkeznék a szobában.Lina nem telefonált. Bizonyára talált magának társaságot: egy barátnőt vagy barátot, talán többet is. Szeret ágyban maradni, és ilyenkor csak úgy érzi jól magát, ha körülveszik. Könnyen meglehet, hogy mindössze húslevest és valami gyümölcsöt evett. Körülbelül havonta egyszer szokott az öngyilkosság gondolatával foglalkozni.Ami Renét illeti, ő ritkábban gondolt erre. Olykor határozottan úgy érezte, a dolog egyszer amúgy is bekövetkezik, és ez az eshetőség inkább megvigasztalja, mintsem letörte.Tehát bármi történjék is, választhat: saját akaratából léphet le a küzdőtérről.Az ő elképzelése szerint ebben nem volt semmi tragikus. Valaki kiszáll a játszmából. Ennek jogát senki sem tagadhatta meg tőle.Aztán egy órával később a szedőteremben szétdobta az utolsó kiadás tördelését, vagy irodájában – akárcsak a karikatúrán – mindkét kezében egy-egy telefonkagylóval diktált a titkárnőjének, közben pedig Fernand Colère kezét szokás szerint az ajtó gombján tartotta.Az udvarban, a mértani alakzatokat formáló, nyesett fák között és a homályba vesző sejtszerű üregekben, ahol majdnem egymást érik az ágyak, a sürgölődő ápolónők és orvosok között – ők, az öregek élnek!És az a körülbelül vele egykorú férfi, aki görnyedt vállal, megereszkedett állkapoccsal, éberen figyelő ápolóval a nyomában, mint valami kényszerképzetekkel küzdő beteg, épp ott megy el előtte a kerti sétányon, szintén él!Lehetséges volna, hogy ez mit se jelent?Halványzöld noteszében nem jegyzi fel a mai nap két látogatóját, mintha nem hagytak volna semmi nyomot – jóllehet bármely más napon bizonyára felkeltették volna érdeklődését.Úgy látszik, meglazították a szobája és személye köré vont korlátokat, mert Colette, a lánya, anélkül hogy bárki megkérdezte volna, hová megy, bekopogtathatott az ajtaján. Blanche kisasszony odasietett és meglepetten nézte a zömök és idomtalan, meglehetősen rosszul öltözött, ortopéd cipőt viselő nőt.– Engedje be... – szólt Maugras.Majd valamivel később hozzátette:– Bemutatom a lányomat...Colette elnehezült. Az arca meghízott és már egészen olyan, mint azok a külvárosi asszonyok, akiknek harmincötön túl nincs is koruk.– Jó napot... – szól a tolószék felé tekintve. Nem nevezi apjának, főként nem "papá"-nak. Már gyermekkorában makacsul idegennek tekintette – és ebben a nagynénje, aki sohasem szenvedhette Renét, csak bátorította. Ugyanakkor viszont tegezi az apját.– Nem zavartak?Mivel Maugras az ablak előtt ül, a lánya először ellenfényben látja és csak akkor pillantja meg az arcát, amikor helyet foglal a kétkerekűvel szemben álló széken. A többiek, Audoire, Besson, Clabaud, Blanche kisasszony, mindazok, akik az utóbbi napokban kapcsolatba kerültek vele, igyekeztek eltitkolni azt a meglepetést, arait orcának látványa kelthetett bennük. Colette az első, aki megdöbben ezen, sietve közli észrevételét:– Lefogytál... Csak tegnap tudtam meg, Libot doktortól, aki véletlenül értesült róla, hogy itt vagy...Colette most fesztelenebb, mint a lapnál tett látogatásai alkalmával. Rosszmájú gondolat suhan át Maugras agyán: lehet, hogy a lánya elégtétek érez, midőn az apját a sajátjánál rosszabb állapotban találja?– Sokat szenvedtél?– Nem... Ez nem fájdalmas betegség...A tegezés ellenére úgy beszélgetnek, mint idegenek. Sohasem volt mondanivalójuk egymásnak, vagy ha akadt is, nem találták meg a közlés módját. Colette most nagyobb érdeklődéssel nézi őt, mint máskor; nem is úgy, mint az apját, akit nem szeret, hanem inkább mint egy férfit, akit meg akar ismerni.– Meg vagy elégedve a kezeléssel?... A főnököm szerint Audoire professzor a legjobb francia idegorvos, és aki az osztályán ágyat tud szerezni, szerencsésnek mondhatja magát...Vizsgálódva végigtekint az elég szegényes szobán, a lepattogzott festékű falakon, a kiszolgált tolószéken.– Nem furcsa neked itt?Majd önmagán tréfálkozva azt mondja:– Tudom, nem rendes dolog üres kézzel beteget látogatni... Akikkel a folyosón találkoztam, mind hoztak valamit. Főleg a nők... Narancsot, szőlőt vagy cukorkát... Nehezen tudom magam elképzelni, amint valami édességgel beállítok...Most nem olyan csúnya, mint azelőtt. Arca továbbra is közönséges, de kevésbé kellemetlen, mint fiatal korában, amikor az ember az ifjúság visszfényét kereste rajta. Vajon miért nem mosolyog gyakrabban?Apja tekintetét követve kinéz az udvarra, a szürkéskék egyenruhás öregekre, akik újra elfoglalták posztjukat a padokon, vagy tovább folytatják egyhangú sétájukat.– Ez a mi kis intézetünkre emlékeztet... Persze, mégis egészen más... A mi kereteink igen szerények, és csak nagyon szűkös anyagi támogatásban részesülünk...Maugras is figyelmesebben nézi a lányát, mint máskor.– Kezded érteni, hogy miért szeretem annyira a munkámat?... Képzelj az öregek helyébe gyerekeket, akiknek még nem nyújtott semmit az élet...Hát persze! De azért továbbra is idegenkedik azoktól az emberektől, akik feláldozzák magukat – akár férfiak, akár nők. Már Fécamp-ban is ösztönösen utálta azokat a védőegyleti nevelőszülőket, akiknél mindössze egy nyarat töltött.Nem szereti az apostolokat, az egyleti hölgyeket, mindazokat, akik a jótékonysági intézmények körül nyüzsögnek. Az a gyanúja, hogy tetszelegnek szerepükben, és különbnek tartják magukat a többieknél.Colette is ilyen; lenne? Eddig azt hitte. Mi több, bizonyos volt benne, hogy a lánya szándékosan viselkedik így; őt akarja megszégyeníteni, ezért él egy szomorú kültelki utcában. Ilyesmik járhattak Colette fejében:"Ha akarom, annyi pénzt kapok az apámtól, amennyit csak kívánok, fényűzően élhetnék, a legjobb divatcégeknél varrathatnék, ugyanabba a társaságba járhatnék, mint ő – még udvarolnának is nekem, mert az ő lánya vagyok... A magam jószántából mondok le minderről..."Colette észrevette a pipát és a megkezdett kapadohányt az ablakban.– Újra rászoktál?– Csak megkóstoltam...– És hogy ízlett?– Furcsa volt...– Megkezdted már a gyógytornát?Colette tisztában van a helyzettel. Igaz, hiszen abnormális gyerekekkel foglalkozik, és minden bizonnyal béna is van közöttük.Végül is a látogatás egész tűrhetően zajlott le. Szavaik tompán, szinte teljesen visszhangtalanul foszlottak szét. Colette több mint negyedórát maradt, és Maugras képtelen lenne megmondani, miről is beszéltek. Inkább csak leplezetlen kíváncsisággal nézegették egymást.– Azt hiszem, nem szabad sokáig maradnom... A feleséged mindennap meglátogat?Talán Lina miatt fordult többször is az ajtó felé? Félt, hogy hirtelen szemben találja magát az asszonnyal, akit nem is ismer? Maugras kérdéssel válaszolt:– Anyád hogy van?– A legutóbbi hírek szerint jól... Utoljára Libanonból, turnéjuk egyik állomásáról kaptam tőle képes levelezőlapot... Az egész Közel-Keletet beutazzák, nagy sikerük van...Még csak nem is pedzették a lényeget. Colette végül felemelkedett.– Jövő héten megint eljövök... Hacsak nem zavarlak...– Ellenkezőleg...Nem csókolták meg egymást, kezet sem szorítottak. René pillantásával követte az ajtó felé igyekvő lányát. Blanche kisasszony visszajött, de csak rövid időre, mert néhány másodperc múlva megint kihívták. Úgy látszik, ez ma a nők napja!– Egy hölgy szeretné meglátogatni... Hélène Portal... Beengedjem?...Miért ne? Az ő állapotában nem jobb hozzászokni? Az asszony mosolyogva lép be. Negyvenöt éves korában, most szebb, mint húszesztendősen volt. Lehúzza kesztyűjét, megszorítja René kezét.– Jó napot, René...A lapnál főnöknek szólítja. Immár évek óta nincs viszonyuk. Hélène férjhez ment. Mégpedig egy ügyvédhez, aki fiatalabb nála, és akibe szenvedélyesen szerelmes.– Megnyugtatására közlöm, hogy engedélyt kértem Besson professzor úrtól...Évek hosszú során át a lehető legmeghittebb fizikai kapcsolatban töltötték együtt éjszakáik többségét, de sohasem tegeződtek.Ezerkilencszázharminchat táján kezdődött, amikor René annak a háború után megszűnt lapnak a párizsi rovatát vezette, melynek később főszerkesztője lett. Hélène Portal nemrég érettségizett. Ragyogó, értelmes arcocskája volt, pillanatnyi megállás nélkül sürgött-forgott, bármilyen interjút rá lehetett bízni.A férfiriporterek féltékenyek voltak rá, mert a legmakacsabb hírességekhez is be tudott jutni. Azzal vádolták, hogy a bájait használta ajánlólevélnek.Maugras sokáig csupán munkatársként és jó pajtásként kezelte, csak hosszú idő után lett szerelmes belé. Egyik éjszaka, valami holtfárasztó szerkesztőségi munka után együtt vacsoráztak, és már épp jó éjszakát akart kívánni, amikor csak úgy a foga között megkérdezte a lánytól:– Feltétlenül el kell most válnunk?– Az attól függ.– Mitől?– Hogy mit forgat a fejében... Ha képes arca, hogy ne tulajdonítson a dolognak különösebb jelentőséget, és holnapra el tudja felejteni, akkor rendben... Ellenkező esetben, kis Reném, szó se lehet róla...Akkoriban negyedik párizsi lakásában, a Bonne Nouvelle bulváron, a Saint-Denis kapu mellett lakott Hélène reggel nyolc órakor ment el tőle.A lány ezután gyakran visszatért ide, de mint ezt az első alkatommal elhatározta, anélkül hogy az ügynek bármi következménye lett volna. Az újságnál, a szedőteremben és azokon az estélyeken, ahol találkoztak, kapcsolatuk mit sem változott.A háború jobban összehozta őket, mert az alkalmazottak egy részével előbb Clermont-Ferrand-ba, majd később Lyonba költöztek. A létbizonytalanság arra késztette az emberekét, hogy ott segítsenek egymáson, ahol tudnak. A lakáshiány következtében, egy ideig együtt éltek. Hélène anyai ágon izraelita, és René aggódott érte.– Mi akadályozza meg abban, hogy feleségül jöjjön hozzám?– Semmi, René... A világon semmi... Ha egyszer férjhez megyek...Hélène nem fejezte be a mondatot, nem akarta megbántani a férfit Maugras így fogalmazta meg magának a lány szavait:– Nem szeretem magát...Ez így igaz, Hélène túlságosan jól ismerte Renét. A leghíresebb vagy legtekintélyesebb emberek gyenge pontját is mindig ki tudja tapintani, ez az, ami félelmetes riporternővé teszt. Milyennek látja Maugras-t? Az ágyat hajlandó volt megosztani a férfival, de az életét nem. Amikor René magasabb beosztásba került, a párizsi rovatnál a lány lépett a helyébe, a felszabaduláskor pedig követte őt ahhoz a napilaphoz, amelynek alapításával megbízták.Néhány hónappal később a lány szerelmes lett. Ezt mindenki tudta, de nem is sejtették, hogy ki a férfi. Maugras sem, csak azt látta, hogy a lány megváltozott, ideges, agresszív lett, hirtelen sírásban tör ki.Hélène nem szólt senkinek, csapot-papot otthagyott, és egy teljes hónapra eltűnt.Mint később megtudták, felejtés céljából, egy kis morbihani faluba menekült. Akit szeretett, tíz évvel fiatalabb volt nála, és nem akarta feleségül venni.Amikor Hélène külsőleg teljesen átalakulva visszatért, a férfi újra felkereste, és mégiscsak megváltoztatta elhatározását. Néhány héttel később megtartották az esküvőt.– Talán mondanom se kell, szegény Colère olyan gyámoltalan, mint egy gazdátlan kutya... Azt állítja, maga szóba sem áll vele, nemhogy személyesen, de még telefonon se...Hélène nem játssza meg magát. Derűs, mert ilyen a természete.– Meglehetősen kockázatos feladatot vállaltara, amikor idejöttem és magam próbáltam kiigazodni ebben a hodályban, ahol könnyen eltévedhet az ember és bizony ijesztő találkozásokban van része... Arra is felkészültem, hogy ajtót mutat nekem!Az egészségi állapota felől nem érdeklődöm, mert Bessontól mindent tudok... Pillanatnyilag ő Párizs egyik legtöbbet faggatott embere, hiszen mindenki tudni szeretné, mi van magával, hol tart... Besson pedig, mint egy sajtófőnök, készségesen osztja a híreket... Nos?René szeme közé néz, mintha így akarna megbizonyosodni arról, hogy a férfi nem hagyta el magát.– Lelkiállapotunk nem valami híres, mi?– Nem unatkozom.– Nem arról van szó, hogy unatkozik-e vagy sem... Nagyon is jól ért maga engem... És Lina?– Szombat este leutazott Marie-Anne-hoz, megfázott, most fekszik...Hélène tisztában van a René és felesége közötti kapcsolattal.– Meglátogatta?– Egyszer...– Nem szereti a látogatókat?– Nem.– Nekem sem örül, ugye?... Csak ne zavartassa magát... Elég felnőtt vagyok, el tudom viselni az igazságot...Fél órával ezelőtt pocsékul öltözötten, esetlenül Colette ült Hélène helyén.Az asszony viszont a legjobb divatszalonokban dolgoztat, egyike a legelegánsabb párizsi nőknek. Egyébként, éppen ő volt az, aki kihívásból a szőrmével bélelt ballonkabátot divatba hozta.Maugras őt is úgy lesi, mint korábban a lányát, mint mostanában mindenkit, minduntalan valami felfedezésben reménykedik.Hélène-t ez mit sem zavarja.– Kész a felvétel?... Akkor jó. Most pedig mondja meg, mire gondol...Akkor is nehezen tudna válaszolni, ha szándékában állna. Hélene alighanem a legfontosabb helyet foglalta el az életében, és most mégis éppoly idegennek érzi magát előtte, mint bárki más előtt. Miért?Minden számít, a cselekedeteink, a szavaink, a gondolataink – állította Vinage abbé.Akkor hogyan lehetséges, hogy bizalmas kapcsolatuknak semmi nyoma sem maradt? Hacsak nem valamiféle barátság, bizalom – az, hogy nem szégyenkezik előtte. Mert előtte nem szégyenli nyomorék voltát.– Felteszem, nem kíváncsi a lapunkkal kapcsolatos hírekre, és Schneider barátunk sem érdekli?... Készüljön fel rá, hogy egyik délelőtt beállít ide, mért iszonyatosan hiányolja magát, és az az érzése, hogy a maga távollétében katasztrófák sorozata sújthatja kedvenc lapocskánkat...Maugras életében – ha nem számítja a futó kalandokat – három nő volt. Közülük csak egy, Hélène értette meg őt. Nem fogalmazza meg pontosan a dolgot. Vannak gondolatok, mint ez is, amelyeket inkább függőben hagy.Ugyanígy tesz Linát illetően is, jóllehet az eset egészen más. A vele szemben ülő Hélène Portal a feleségét és az V. Györgyöt juttatja eszébe.– Hamarosan visszafektetnek az ágyba... – mondja, amikor látja, hogy az udvaron az öregek, mint a diákok a tízperc után, elindulnak a különböző kapuk felé.Szeretné, ha az asszony nem látná, amint az ápoló kiemeli a tolószékből és lefekteti az ágyra. Vajon Hélène Portai boldog? Nem fél attól, hogy nála jóval fiatalabb férje mellett megöregszik? Lehet, hogy kiegyensúlyozottsága mesterkélt?– Azért mégiscsak örülök, hogy eljöttem...– Miért "mégiscsak"?– Hát nem könnyű kapcsolatot teremteni magával... Nem szemrehányásként mondom... Minden jót, további javulást, kis Reném..."Kis Reném"-nek nevezi, mint Besson. Bizalmas együttlétük során mindig így hívta a férfit, jóllehet Maugras sokkal idősebb nála.– Elmúlik, meglátja...René nem kérdezi meg, mi az, ami elmúlik, kitalálja az asszony gondolatát. Magában mosolyog; ő már eldöntötte, hogy nem fog elmúlni...Ezen a napon nem történt más. Semmi más, csak az, amit figyelmesen bejegyzett a naptárba:És mégis, élnek!Ő is él. Ezen az éjszakán nem lesz ott az ágya mellett Jozefa, csak egy gomb a keze ügyében, arra az esetre, ha pánik kerítené hatalmába. Ugyanis hajlamos a pánikra. Életében kétszer, érezte, hogy összhangban van a természettel. Kétszer összeolvadt vele. Teljesen áthatotta, mintha részévé vált volna.És mind a két alkalommal megijedt!Először a Loire partján, a világ legkiesebb és legmegnyugtatóbb környezetében – másodszor a Földközi-tengernél, egy képes levelezőlaphoz hasonlatos, csupa fény és kristálytiszta díszletben.A Loire-nál, ahol a szalmakalapos férfi horgászott, egyetlen felhő és egy kis hűvös széllökés, Porquerolles-ban pedig a távolodni látszó part is elegendő volt ahhoz, hogy a torka elszoruljon, és már ne gondoljon másra, csak a menekülésre.Talán ez az, amit Hélène annak idején megértett?– Jó éjt, kis Reném...Osztálytársai, a Guy-de-Maupassant gimnáziumban így csúfolták:– Betojós!Ötvennégy éves, és ezen az estén, amikor elalszik, azt kérdi magától, vajon sohasem lesz felnőtt az ember?
TIZENEGYEDIK FEJEZETVért vettek tőle, és szokása ellenére megkérdezte, milyen célból. A vérnyomása iránt is érdeklődött, Audoire azt állítja, hogy kitűnő.A szerdai nap fél oldalán mindössze két bejegyzés szerepel egymás alatt.KebelGyűlölöm Léont.Egész nap azon füstölög magában, amit ez a két bejegyzés jelent. Voltaképp a másodiknak kellene elöl állnia, hiszen közvetlenül vagy közvetve, ez az első kiváltó oka.A szőrös karú ápoló az első pillanattól ellenszenves neki – szenved tőle, hogy ez az ember mint valami tehetetlen tárgyat rakosgatja. Most még rosszabb. Nem tévedett, amikor azt gondolta, hogy mindennap újabb megpróbáltatások várnak rá. Megkezdték a masszírozását, nemcsak a lábait, a karjait, hanem egész testét dögönyözik, és az ítéletvégrehajtó nem más, mint Léon.Maugras mezítelenül és védtelenül hever az ágyán, közben durva kezek gyúrják, és az ápoló verítéke felkavarja a gyomrát.Nemcsak Léont, hanem az összes hozzá hasonló férfiakat gyűlöli; diadalmas hímeknek nevezi őket – mindig úgy festenek, mintha kevélyen tóbálnák férfitagjukat.Sohasem irigyelte a mások eszét vagy ügyességét. Az izmaikra és a férfiasságukra féltékeny.Íme az igazság, amellyel nem szívesen néz szembe. Rosszkedvében megbosszulta magát. Nem Léonon. Blanche kisasszonyon, aki szerinte, bizonyos értelemben kiszolgáltatta őt ennek az embernek.A masszázs után, amikor az ápolónő beültette a tolószékébe, egészen közel voltak egymáshoz. Maugras bal keze a kisasszony mellének közvetlen közelébe került – mégpedig úgy, hogy Léon nem láthatta.Ekkor cinikusan, rosszindulatúan megfogta a lány keblét, és amilyen erősen csak tudta megszorította.Blanche kisasszony meg sem rezdült. René pedig legalább egy óra hosszat rá sem mert nézni. A lány akkor sem tett semmiféle célzást a történtekre, amikor kettesben maradtak Maugras pedig olyan nevetségesnek és aljasnak érzi magát, hogy még bocsánatot kérni sem mer.Kivált, mivel újabb jelek megerősítik azt a feltevését, hogy a lány szerelmes a vastag pápaszemes orvosba, akinek Gaston Gobet a neve.Naptárába még odaírhatná: Rossz nap.Az előbbi két bejegyzés azonban elegendő lesz. Gondolatai apránként elveszítik velős és titokzatos voltukat – azt a tulajdonságukat, amelyre itt a kórházban tettek szert.Jóllehet ez a titokzatosság olykor nyugtalanító volt, mégis sajnálja. Most nem tudja, hányadán áll. Mintha két létforma között lebegne.Lina nem telefonált. Semmit sem tud róla, hiszen Besson sem jött ki. Tisztában van vele, hogy barátja naponkénti látogatásaira immár nem számíthat.A következő, a csütörtöki nap olyan semleges volt, hogy a rovat kis híján üres maradt.. Az ég borús, az idő enyhe és komor volt. Végül is meggyőződés nélkül a következőket írta be: Padok.Ha majd, mint egy fényképalbumban később lapozgatni fog ebben a naptárban, vajon megérti-e ezeket a bejegyzéseket? Nem szereti a róla készült régi felvételeket nézegetni – kivált azokat az amatőrfotókat nem, amelyeken olyan embereknek a vállát vagy a derekát karolja át bizalmasan, tengerparti, vidéki vagy isten tudja, miféle elfeledett díszletben, akiket már rég elvesztett a szeme elől.Padok. Ennek a szónak olyan gondolatsorra kellene emlékeztetnie őt, amelynek hosszú időt szentelt az ablak mellett.Lassan messziről is meg tudja már különböztetni egymástól a lenti kisöregeket. Kezdetben, a távolság miatt, mint a hangyák, valamennyien egyformák voltak.A szakállak, a bajszok, a különböző testi fogyatékosságok, valamint a járás segít neki ebben. Egyesek mindig egyedül vannak, mások kettesével sétálnak, megint mások kis csoportokba verődnek – vannak, akik szünet nélkül járkálnak, a többiek egy helyben megülnek..A bejegyzés az utóbbiakra vonatkozik. Megfigyelte, hogy olyan mozdulatlanok és közönyösek, mint egyes halak a Földközi-tenger tiszta vizében. És ugyancsak, akác a halaknál, ha egy másik öregúr kerül a közelükbe, nyugtalan remegés fut, végig rajtuk: a szemlélő is érzi idegességüket – azt, hogy készek életterük megvédelmezésére. A padon ülő szemmel követi a betolakodót, majd csak annak távoztával nyugszik meg és süllyed vissza lassanként magányos álmodozásába.– Vajon néhány hónap, néhány hét, sőt néhány nap múlva is, lesz-e értelme mindennek? A csütörtöki naphoz még hozzáfűzte a következőket: Folyosó nem kell.Apróság ez is. Audoire ma későn, csak a masszázs után jött be hozzá, így valamikor tizenegy felé ültették a tolószékbe. Ekkor Blanche kisasszony megkérdezte:– Nem óhajtana egy kis sétát tenni a szoba környékén?A folyosót és a nagy kórtermet csak a zajokból meg az ajtaja előtt elvonuló árnyakból ismeri. Rémülten nézett az ápolónőre, mintha ázzál gyanúsítaná, hogy újabb veszélyekbe akarja sodorni.– Nem! – szólt hevesen tiltakozva.Majd szégyenkezve hozzátette:– Egyelőre...Úgy véli, kedélyhullámzásait többé nem nézik el. Elvárják, hogy ezentúl illedelmesen, normális emberként viselkedjék. Miként magyarázza meg nekik, hogy még nem jött el a pillanat –, még hozzá kell szoknia ehhez, bele kell törődnie? Képesek-e egyáltalán követni gondolatainak tekervényes útját?Az ajtó túloldalán az emberek egy bizonyos csoportja található, ahogy amott az udvaron megint másik csoport. Ő, mint egy védőernyő fedezékéből nézi mindkettőt, de nem tartozik egyikhez sem. Vajon mi történnék vele azon a napon, amikor végigtolnák a folyosón, és saját szemével pillantaná meg a nagytermet?Ugye a férfiembernek feltétlenül valamilyen közösséghez kell tartoznia? Az apja megszokta, hogy mindennap ugyanabban az órában elmenjen a kávéházba, és erre nem is annyira az ital késztette, sokkal inkább az, hogy a többiek között fenntartott helye legyen. A parti kezdetével megvárták. A poharát rendelés nélkül hozták. Ha pedig rápillantott a pult feletti órára, valaki odavetette:– A fiad még várhat tíz percet...És ez így igaz a társadalmi létra minden fokán. A Grand Véfourban ebédelők is csoportot képeznek. És ki tudja? Egy olyan ember, mint Besson talán nem hiúságból, talán nem is a kitüntetések és a megtiszteltetés miatt vállalja a különböző bizottságok elnöki tisztét – és meglehet, Marelle és Couffé sem azért tagja az Akadémiának, hogy irodalmi díjakat osztogasson? Számos tisztséget vállalnak, különböző társaságokba járnak, és mindez azt az illúziót kelti bennük, hogy személyiségük megsokszorozódik.René is több csoportosulás tagja. Lina pedig minden este sietve keresi fel a maga kis világát, vasárnaponként meg Marie-Anne-nál látja viszont ugyanazokat az embereket.Még mindig semmi hír róla. Maugras azon tűnődik, vajon ne, kérje-e meg Blanche kisasszonyt, hogy telefonáljon az V. Györgybe. Végül is nem kevélységből vagy közönyösségből dönt úgy, hogy nem tesz semmit.Az ápolónő kétszer vagy háromszor égő gyufaszálat tart a pipája fölé – kezdi élvezni a füstölést, sikerül majdnem egészen végigszívnia a pipát.Ha így megy tovább, egész üres oldalak lesznek a naptárban. A napok abban a mértékben rövidülnek, ahogy mindjobban kitöltik őket. Percekre állva hagyják az ágya mellett. Belement a játékba, és sikerült balkézzel megborotválkoznia. Sokáig tartott. Egy picit meg is vágta magát az ajka alattPéntek reggel: újabb látogatás. Felkészülhetett volna rá, hiszen Hélène Portal bejelentette. Ablakából látta, amint egy Rolls-Royce kibukkan a bolthajtás alól és ünnepélyesen végiggurul az udvaron.Valahol az ablaka alatt állt meg, olyan helyen, ahol csak kihajolva láthatta volna. Hajolni még mindig képtelen, de nemcsak erről van szó, az ablak is zárva van, mert az idő megint hidegebbre fordult, mintha havazni készülne.A főnővér személyesen fáradt ide, hogy a kifogástalan megjelenésű, simára beretvált Francois Schneidert bevezesse. A száraz, hatvanöt esztendeje ellenére erőteljes férfi haja még alig őszül.Foch sugárúti magánpalotájában, saját használatára, igazi fodrászszalont és hiánytalanul felszerelt tornatermet rendezett be. Mindén reggel megjelenik a borbélya, a manikűrösnője és a jógatanára. Járása olyan ruganyos és ritmikus, mint egy tornászé vagy táncosé.– Szóval, úgy határozott, hogy nem törődik az újsággal?... Ne féljen... Nem azért jöttem, mert azt kívánom, hogy innen is foglalkozzék vele...Ő is számos csoporthoz, társasághoz tartozik: a tőzsdéhez, a lóversenytérhez, nagyvilági szalonokhoz, különböző igazgatótanácsokhoz, de az egyetlen, ami érdekli, a Jockey Club még nem vette fel tagjai sorába.Vele egykorú felesége hatalmas testű asszonyság, kihívóan viseli kövérségét. Férjét nem kíséri el sehová – fütyül rá, hogy vannak-e szeretői és ajándékoz-e nekik ékszereket, jóllehet a vagyon nagy része tőle származik.Schneiderné eszik. Idővel ez lett egyetlen szenvedélye. Főleg édességekkel tömi magát, idejét a kereveten heverve tölti, vagy kanasztázik hozzá hasonló falánk barátnőivel – naponta száz métert sem tesz meg.Nem jelent semmit. Már nem keresi a dolgok értelmét. Csak regisztrál. Vagy egy pillanatra elővesz valamit emlékezetének mélyéről, kicsit eljátszik vele, majd visszalöki oda, ahonnan előszedte.François Schneider vajon miért jött ide? Elképesztő, mennyire kirí ebből a környezetből. Valóságos ellentétpárja az udvaron őgyelgő gyógyíthatatlanoknak, a nagy kórterem betegeinek.Ám egyszer majd ő is beteg lesz, haldokolni fog, gumicsővel a szőlőcukros tartályhoz kapcsolják vagy oxigénsátorral veszik körül.Schneider a saját szemével akarta látni öt, talán szót akart emelni Colère mellett, akire bizonyára nyomasztóan hat a roppant felelősség.Ahogy Maugras ismeri, Schneider alighanem kihallgatást kért Audoire-től, és szabatos kérdéseiket tett fel neki.Könnyű parfümillat marad utána. Blanche kisasszonynak nem tetszik Schneider. Nem kell beszélnie róla, Maugras anélkül is kitalálja, és őrül neki. Valószínűleg, lelke mélyén az olyan hímneműeket sem becsüli sokra, mint amilyen Léon...Visszafektették az ágyába, és valamivel ebéd előtt bélyeg nélküli levelet kap az V. György fejlécével. Megemeli Lina írását. A küldeményt Victor hozta – de nem kért bebocsátást hozzá, és azonnal visszaindult.René,Nem kedves Reném-nek szólítja és Maugras örül ennek. A René, így kurtán sokkal közvetlenebb, sokkal bizalmasabb. A kedves megszólítás mindenkinek kijár.Azt sem tudom, hányadán állok. Még sosem voltam ilyen szerencsétlen. Szükségem van rád. Könyörgöm, adj életjelt magadról!Szeretlek, René.Lina.Miközben Maugras többször is elolvassa a cédulát, Blanche kisasszony tapintatosan másfelé néz. Az írás reszketeg, ami azt jelenti, hogy az első pohár előtt vetette papírra a sorokat. Ilyenkor képtelen uralkodni remegő kezén.Még mindig ágyban fekszik? A férje kis híján meghalt; olyan beteg volt, hogy minden túlzás nélkül állítható: alapvető fordulat következett be az életében. És bár még meg sem gyógyult, az asszony kér segítséget tőle.Ez Lina. Sohasem érdekelte, ami rajta kívül történik. Szüksége van rá, hogy foglalkozzanak vele, miként ő is reggeltől estig önmagával foglalkozik. Problémáknak pedig nincs híján, kieszelésük kedvenc szórakozása.Fél az élettől. A magánytól. Fél a tömegtől az emberektől, akiket nem ismer és azoktól, akiket túlságosan ismer. És mert még egy Marie-Anne-tól is fél, ezért iszik és beszélj ezért próbálja meggyőzni magát, hogy létezik, és mindezeknek ellenére megvan a maga csekély jelentősége.– Hozhatom az ebédjét?Miért ne? Végre is nincs abban az állapotban, hogy az V. Györgybe rohanjon!– Kicsit később majd megkérem, legyen szíves, telefonáljon a feleségemnek, mondja meg neki, hogy megkaptam a levelét, és jöhet, amikor csak akar...Blanche kisasszony úgy érzi, bonyodalmakra van kilátás, de nem engedi, hogy ez meglátsszék rajta.Később, amikor kiskanállal eteti Renét, mégsem tudja megállni, hogy fel ne tegyen egy kérdést:– Régen vette el?Már megmondta neki. Elfelejtette, vagy Maugras téved?– A jövő hónapban lesz nyolc éve...Ha tovább merne kérdezősködni, bizonyára így folytatná:– Már akkor is ilyen volt?– Majdnem.Csak éppen még nem ivott.– Hol találkozott vele?– A francia televízió egyik folyosóján, a Cognacq-Jay utcában...Így igaz. Azon a reggelen a televízió valami kerekasztal-beszélgetést vett fel, amelyen Maugras képviselte a nagy napilapokat. Amikor kijött a stúdióból, a folyosón elidőzött egy régi munkatársával. Az egyik szomszédos stúdió előtt mintegy harminc, nagyjából egykorú lány állt sorba.– Mire várnak?– Statisztákat keresnek egy tévéjátékhoz. Azt hiszem, kettőt, ezek a jelentkezők...Még mindig állva, tovább folytatták a beszélgetést, és Maugras egyszerre csak észrevette, hogy egyfolytában az egyik lányt nézi, az utolsó előttit a sorban.Vajon mi keltette fel érdeklődését a lány iránt? Szánalmas vagy tragikus megjelenése? Hosszú, fehér ábrázata rosszul fésült, az arcába lógó, a vállára hulló haja következtében még hosszabbnak látszott.Gyűrött felöltőt viselt, a cipősarka kopott volt, egyik harisnyáján leszaladt a szem.Szánalmas jelenség volt és megindító látványt nyújtott. Olyan merően nézte az ajtót, amely mögött a sorsáról határoznak majd, hogy az ember szerette volna megnyugtatni.– Ismered ezeket a lányokat?– Némelyiket, a törzstagokat... Amint bejelentik valamelyik tévéjáték felvételének megkezdését, egyesek automatikusan jelentkeznek...– Az utolsó előttiről mit tudsz?– Amelyiknek olyan piszkos és zsíros a haja?... Sose láttam... Először van itt...Lehet, hogy a lány megérezte: róla beszélnek. Megértette volna, hogy a két otthonosan beszélgető férfi közül az egyikben érzékeny húrt pendített meg? Végül is Maugras-n pihent meg elszánt és egyszersmind könyörgő tekintete.A férfi kétszer, háromszor is elfordította a fejét, de aztán megint csak rajta feledkezett a lányon.– Ez a lány aztán jól le lehet égve...– Van olyan, amelyik elájul, mert huszonnégy órája egy falatot sem evett...– Gondolod, hogy van reménye?– Aligha... Kosztümös adásról van szó, nehezen tudom elképzelni XVI. Lajos udvarában...Bodint meglepte, hogy exfőnöke milyen érdeklődést mutat a sorára várakozó fiatal lány iránt, akivel Maugras nem is foglalkozott volna tovább, és kis híján elmegy, ha a véletlen közbe nem szól. Bodint visszahívták abba a stúdióba, ahonnan az imént kijöttek. A két férfi kezet szorított.– Valamelyik nap majd...Amikor egyedül maradt, René tétovázni kezdett. A lányok közül most már többen is felfigyeltek rá, reménykedve nézték – azt hitték, valami befolyásos személyiség a házban. Vajon miért tört ki egyikük nevetésben? Ez a nevetés kis híján megváltoztatta Lina sorsát.René mégiscsak erőt vett zavarán: úgy érezte, kiváltságos helyzete lehetővé teszi ezt a lépést, és halkan odaszólt a lánynak:– Lesz szíves követni, kisasszony?– Én?Végigmentek a folyosón, aztán balra, majd megint balra fordultak. Nem tudta, hová vigye a lányt. Úgy gondolta, csak kíváncsiságának vagy szánalomérzetének engedelmeskedik. Üres irodahelyiséget keresett, két-három szobába is megpróbált benyitni, de hiába.– Akkor menjünk ki...A lány, mint valami alvajáró, követte. A járdán Léonard a kocsiajtóhoz sietett, hogy kinyissa.– Még nem... Maradj itt, és várj...Bevitte a lányt a legközelebbi kávézóba.– Mit rendeljek magának?– Tejeskávét...Miközben René odaszólt a pincérnek, a lány még mindig ugyanolyan merően nézte, mint odafent.– Maga nem a televíziónál dolgozik, ugye?– Eltalálta.– Lapvezér... Láttam a fényképét... Miért hozott ide?...– Megtudtam, hogy nincs semmi esélye a felvételnél...– Mit akar tőlem?Bizalmatlannak, támadónak mutatkozott.– Beszélgetni...– Ez minden?– Talán valami más statisztálást tudok szerezni magának, esetleg kisebb szerepeket... Maga sem hiszi... Az újságnál is alkalmazhatom...– Semmihez sem értek... Sem a gyors-, sem a gépíráshoz, a helyesírást sem tudom, a rendhez sincs érzékem...Sóvárogva nézte az asztalon a péksüteménnyel teli kosarat.– Vehetek?– Tessék csak...– Látszik rajtam, hogy éhes vagyok?... Ugye, kitalálta, és ezért hozott ide?... Tudom, ez olyan, mint valami ponyvában, de tegnap dél óta nem ettem...– Hol lakik?– Ma reggel óta sehol...– A szülei?– Nem élnek... Csak egy nénikém van, az nevelt fel...– És ő, Párizsban lakik?– Lyonban...– Már nem törődik magával?– Megszöktem tőle...– Mikor?– A múlt hónapban...– Nem akar visszamenni Lyonba?– Először is, vissza se venne, mert minden fellelhető pénzét magammal hoztam... Nem volt valami nagy összeg... Amit az is bizonyít, hogy már nincs belőle... Aztán meg Párizsban akarok élni...– Miért?Megvonta a vállát, és egy második kifliért nyúlt.– Hát maga, maga miért van itt?... Talán itt született?...Nyolc kiflit evett meg, a végén már nehezen nyelte a falatokat. Miközben a férfi kivette a tárcáját, és bankjegyeket keresgélt benne, Lina tekintetével követte a kezét.– A holmija a szállodában maradt?– Ott fogták. Addig nem adják vissza, amíg ki nem fizetem a tartozásomat...– Ennyi elég lesz?– Többszörösem Ezt a pénzt mind nekem adja?– Igen.– Miért?René nem tudott mit válaszolni a lány egyenes kérdéseire, és kettőjük közül ő érezte rosszabbul magát.– Csak úgy... Hogy visszatérjen az önbizalma... Jöjjön be hozzám holnap, a laphoz...– Beengednek magához?Megszokta az előszobázást és az ajtónállók okvetetlenkedését. René néhány szót írt a névjegyére, és odaadta a lánynak.– Inkább úgy négy óra után jöjjön...– Köszönöm...Ott állt a járdán, figyelte, hogyan száll be René a kocsijába, és amíg az autó be nem fordult a sarkon, nem moccant a helyéről.Így kezdődött.Az ápolónő ide-oda járkál a szoba és a folyosói telefon között.– A felesége azt kérdi, milyen időpontban zavarja a legkevésbé...Jobb szeretné, ha a tolószékben találná. Legutóbb fejjel lefelé feküdt.– Három és négy között...Vajon Blanche kisasszony nem tartja-e önzőnek és nevetségesnek, amiért nem engedi, hogy telefont kapcsoljanak a szobájába? Ennek is eljön az ideje. Végül is engedni fog nekik. Tisztában van vele, hogy hamarosan minden kívánságuknak eleget fog tenni, és már csupán elvből áll ellent.És azért is, mert még nyerni szeretne néhány napot. Még nem készült fel; a múlt, a jelen és a jövő kimerítette. Lám, most sem tud elaludni, erőtartalékait még nem tudta feltölteni. A délutáni pihenő egész ideje alatt pokolian éber; miközben az ápolónő időről időre lapoz a könyvében, ő merően nézi a mennyezetet.Lina idejön, és ő nem tudja, mit mondjon neki, milyen magatartást tanúsítson. Szereti az asszonyt, ez bizonyos. Nem kétséges, hogy tudtán kívül már az első naptól kezdve szerette.Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy első találkozásuk másnapján, amikor irodájában százszor is feltette magának a kérdést, vajon eljön-e a lány vagy sem, szinte teljesen magánkívül volt: az idegei még sohasem hagyták annyira cserben, mint akkor.Dühös volt magára, hogy nem kérte el Lina címét, elképzelte, mint téved el a lány Párizsban. Olyan nyugtalan volt, hogy mindenkit kizavart az irodájából, és egyik cigarettáról a másikra gyújtva fel s alá járkált a szobában.Aztán, amikor megérkezett, és ott ült előtte, nem tudott mit mondani neki. Végül ügyetlen kérdéseket tett fel, többek között a lány szüleivel kapcsolatban. Lina azt mondta, hogy még kislány volt, amikor mindketten meghaltak egy Avignon melletti vasúti baleset során.Lehetséges, hogy láza lelohadt? A lányt elvitte abba az üvegfalú irodába, ahol az apróhirdetésekre érkezett válaszokat osztályozzák. Csak ebben a részlegben tudta foglalkoztatni.Itt számos női alkalmazott dolgozik: felbontják a kis teherkocsival napjában többször is beérkező postazsákokat, és a borítékra írt számok szerint osztályozzák a leveleket. A szürke blúzos lányokat egy öreg hölgy irányítja, aki a főnővérre hasonlít.– Mikor kell munkába állnom?– Holnap reggel, ha maga is úgy akarja...Csalódott volt? Vagy mégsem? Mindenesetre megelégedett azzal, hogy másnap telefonon odaszólt az öreg hölgynek. Tudni akarta, vajon Lina felvette-e a munkát. Azt hitte, nem is gondol rá többé. Aztán három nappal később, némi tusakodás után, abban az időpontban, amikor a lány végzett a munkával, lement hozzá.– Elkísérem... – szólt oda a lánynak, aki menni készült.Tisztában volt vele, hogy a többiek jelentőségteljes pillantásokat váltanak. Nem érdekelte, mit gondolnak. Elvitte vacsorázni a Latin negyedbe, egy olyan vendéglőbe, ahol nem ismerték, és újabb kérdéseket tett fel neki, mintha feltétlenül mindent meg kellene tudnia róla.Mi lehetett az, ami ennyire vonzotta? Nyolc év múltán sem tud erre kielégítő magyarázatot adni. Vagy talán túlságosan is sok választ tud erre a kérdésre, méghozzá egymásnak ellentmondóakat.A lány is kérdezett, pontosan és tapintatlanul.– Biztos szép lakása van?– Jelenleg nincs. Pillanatnyilag egy régi bérházban lakom, a Bonne-Nouvelle bulváron, de közben már készül az új lakásom. Most rendezik be egy magánpalotában, a Faisanderie utcában...– Ez valami divatos negyed?– Annak tartják– Nős? Elvált?– Elváltam.– A szeretőjével él?– Nem.– A titkárnőit szokta lefektetni?Nemmel válaszolt. Igaz is volt, meg nem is. Egyikkel-másikkal olykor futólag lefeküdt. A Saint-Denis kapu melletti lakását pedig – ahol nem fogadott senkit – azért tartotta meg ilyen sokáig, mert nehezen szakította el a múltjához fűződő utolsó szálakat.Nem szentimentalizmusból. Inkább babonából. Ablakán át elé tárult a kisemberek élete, felhallatszott hozzá zajos és közönséges nyüzsgésük.Társadalmi helyzete azonban megkívánta, hogy lakásában látogatókat fogadjon. Még két hónapot kellett várnia új otthonára, arra, hogy átköltözzék.– Szegény családból származik?– Az apám tisztviselő volt...A lány szigorúan folytatta a gondolatsort, mintha csak tudta volna, hová akar elérni.– Maga kíván engem, ugye?... Vallja bel.... Ha nem így lenne, nem várt volna meg a munkaidő végén... Hová megyünk?...Lina más volt, mint a többiek. De vajon ő, René, olyan volt-e, mint a többiek? Alighanem mindenki azt hiszi, hogy ő maga különbözik a többiektől. És nem így van-e?Felvitte a lakására. A lánynak az volt az első kérése, hogy megfürödhessen. Késő éjjel, amikor Lina mezítelenül feküdt a feldúlt ágyon, ő pedig pizsamában egy fotelben ült, tovább folytatták a beszélgetést.– Tizenkét éves voltam, amikor a nagybácsikám simogatni kezdett, és arra kényszerített, hogy én is simogassam őt... Tizenhárom és féléves koromban a magáévá tett, nagyon fájt... De miután szánalomból vettek magukhoz, nem ellenkezhettem...A nénikém, aki a kulcslyukon szokott leskelődni, mindent megtudott... Gonosz asszony... Kegyetlenül elbánt velem... A férjével is...A bácsi időnként mégis megtalálta a módját, hogy közeledjék hozzám... Képtelen volt lemondani rólam, többször is előfordult, hogy az asztalnál rám nézett, és remegni kezdett...Biztos vagyok benne, a néni okozta a halálát, lassanként megmérgezte – azelőtt sose volt beteg...– Mikor halt meg?– Egy éve... Azóta a néni ki se engedett a házból – ha elment bevásárolni, rám zárta az ajtót.Egy héttel később Maugras megkapta lyoni tudósítójának jelentését. Linának a betegsegélyező miatt be kellett mutatnia személyi igazolványát a személyzeti osztály főnökének. Eszerint Lyonban, a Guillotière negyed mélyén, egy éppoly sűrűn lakott környéken, mint a Saint-Denis kapué vagy a Dames utcáé – a Voiron utcában lakott.Családneve Delaine volt, és a megadott címen valóban lakott egy Delaine-né, aki a Gambetta sugárúton az egyik moziban pénztárosnőként dolgozott.Ez az asszony azonban nem a nagynénje,: hanem az anyja volt Linának; a fiatal lány vele élt, amíg az előző hónapban ott nem hagyta. Az apát, aki művezető volt, tíz évvel ezelőtt egy daru halálra gázolta. Lina Lyonban egy dobozgyárban dolgozott.A nagynéni és a nagybácsi nem létezett Csak egy kislány, aki tizenkét éves korától fiúkkal csavargott az utcán.– Miért találta ki ezt a mesét?– Hogy az érdeklődését felkeltsem... Eddig még soha senki sem érdeklődött irántam, kivéve az anyámat, aki – ha túl későn jöttem haza – felképelt... Én nem számítok... Olyan ez, mintha nem is léteznék... Most kidob, ugye?... Az én hibám... Meg se kellett volna születnem...Valóban szerencsétlen teremtés volt, még akkor is, ha szerepet játszott. Immár nyolc éve élnek együtt, de Lina még mindig a helyét keresi az életben. Úgy tetszik, szakadék tátong közte és a többi ember között, és mivel képtelen áthidalni ezt, önmagába merül.Gyámolítani akarta volna a lányt? Talán felelősnek érezte magát vele szemben? Lenyűgözte Lina részben mesterkélt különcködése? Már nem is tudja. Csak azt, hogy most ide fog jönni, és ő nem készült fel: nincs ereje újabb döntést hozni.Vajon annak idején nem játszott fontos szerepet elhatározásában, hogy a lány mindent neki köszönhetett? Ez Marcelle-nél is beleszóltál történtekbe, hiszen a táncosnőt is egy házmesterlakásból emelte ki és ültette át más környezetbe – igaz, csak egy Dames utcai bútorozott lakásba.Mire jó ez a sok kérdés? Hiszen egyetlen válasz sem elégíti ki. Sem ami őt magát, sem pedig ami Linát illeti. A felesége hazudik, aztán bocsánatot kér. Azzal telik el az élete, hogy kínozza magát, és nem is vet számot azzal, hogy ugyanakkor a férjét is gyötri.Lina sehol sem érzi a helyén magát, mindenkit azzal gyanúsít, hogy rosszat gondol róla. Mindent magára vesz; a legközönségesebb beszélgetések rá egyáltalán nem vonatkozó mondataiban is személye elleni támadást lát...Már az első héten összeveszett a postaválogatást irányító idős hölggyel, és miután René nem volt hajlandó más beosztásba helyezni, hát odavette a Bonne-Nouvelle bulvárra, a lakásába, ahol Lina eljátszadozott a háztartásban.A fejébe vette, hogy szakácskodni fog és mindennap valami különleges meglepetéssel akarta várni, de rendszerint könnyek között fogadta a férfit, mert odaégette a ragut...– Egyszer végre valaki meg akar érteni, és én csak kellemetlenségeket okozok neki...– Ugyan; Lina... Ide hallgass...– Megint úgy fogsz beszélni velem, mint valami taknyossal...Nem tudott meglenni a lány nélkül, ugyanakkor nem tudott mit kezdeni vele. Megpróbálta rávenni Valami elfoglaltságra. Például az olvasásra, de a könyvek mellett hamar elunta magát, vagy elkeseredett, mert az övéhez hasonló eseteket talált bennük. Még kártyázni is tanította esténként!– Mit csináltál a napi munkád után, mielőtt engem felszedtél az utcán?– Nagyon jól tudod, hogy nem az utcán szedtelek fel...– Majdnem... Nem tehettem volna mást, követtem az első jöttmentet, hacsak nem akarok az utcán aludni... Szóval, mit csináltál előttem?...– Elmentem valahová...– És most miért nem mégy, el?– Hogy veled maradjak...Valóban. Szüksége volt a jelenlétére.– Miért nem viszel magaddal?... Szégyellsz?Maugras megígérte magának, hogy hosszasan fog foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy nem kíméli magát, de most már késő. Még akkor kellett volna, amikor az ágy foglya volt – még mielőtt az ablakon keresztül újra érintkezésbe lépett a külvilággal.Nyolcéves drámájuknak talán éppen az a nyitja, hogy az asszonynak legalább annyira szüksége van arra, hogy foglalkozzanak vele, mint amennyire René is ugyanezt igényli a maga részére. Maugras azt hitte, holmi kezes állatot faraghat Linából, aki majd az ő parancsait lesi, és olyan lényhez kötötte az életét, aki csak a saját feje után megy.Lina azt akarta, hogy a férje boldog legyen, őszintén. René szinte bizonyos benne, hogy a felesége szereti és meghalni is hajlandó lenne érte.Meghalni igen, de élni nem!Lina szenved, mert úgy érzi, férje béklyóként vonszolja őt. Önmagát gyötörve a férfit is kínozza.René tízszer, százszor is azt gondolta, hogy a felesége önző szörnyeteg. Aztán, midőn a síró asszonyt a karjában tartja, önmagát vádolja elhamarkodott ítéletéért.Reggel fél kilenckor kipihenten, szellemileg frissen, idegileg rendben kell bemennie a laphoz, ahol súlyos következményekkel járó döntések várnak rá. Hányszor előfordult már, hogy hajnali háromkor vagy négykor, kimerítő jelenetek után feküdt le? Ilyenkor Lina öngyilkossággal fenyegetődzött, és nemegyszer előfordult, hogy Renét fogta el a kísértés: ne végezzen-e önmagával?Apránként bemutatta Linát a barátainak. Egyeseknek a nyakába borult, majd többé nem volt hajlandó találkozni velük. Másokkal szemben viszont, teljesen érthetetlenül, támadóan és bizalmatlanul viselkedett. Magatartása kényes helyzeteket teremtett. René jó néhány emberrel összeveszett miatta.– Csak azért állnak szóba velem, mert a szeretőd vagyok, és a hátunk mögött azt kérdezik egymástól, hogyan pistulhattál bele egy ilyen szemétbe, mint én vagyok... De igenis, hogy szemét vagyok... Te magad mondtad azon az estén, amikor a színház után a nyílt utcán pofon vágtál...René végső elkeseredésében sok mindent a fejéhez vágott, aztán néhány órával később kész volt bocsánatot kérni tőle. Mindez nem akadályozta meg abban, hogy amikor a Faisanderie utcai lakásba átköltözött, feleségül ne vegye.Arra számított, hogy lassanként átalakítja, háziasszonyt nevel belőle, bevezeti a párizsi életbe... Megtanította öltözködni és arra, hogyan kell egy vacsorát összeállítani, hogyan kell a meghívottakat az asztal körül elhelyezni...– Mit akarsz, mit csináljak, amikor egész nap egyedül hagysz?.– Kicsikém, a munkám nem engedi...– Tudom... A te életednek van értelme... Embereknek parancsolsz... Lesik a szavadat... Érdekes dolgot csinálsz... Mindenki ismer és tisztel... Ugyanakkor a barátaid, akik idejönnek, rám úgy néznek, mint egy csodabogárra...Ez valóban így is volt, amíg rá nem bukkant a Marie-Anne-féle társaságra, ahol végre otthonosan érezte magát, mert ott nincsenek szabályok, mert ott mindent szabad.Mind ritkábban találta otthon, amikor este hazaérkezett.– A nagyságos asszony azt üzeni az úrnak, hogy ma este nem vacsorázik itthon...– Nem tudja, kihez ment?– A Champs-Elysées-re vitette magát...Mindketten megpróbáltak változtatni ezen, mert az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Lina is számtalan kísérletet tett a helyzet megváltoztatására. De a megszokás – mint valami kábítószer – erősebb nála. Nem tud ellenállni a divatos szórakozóhelyeknek, ahol "Á! Megjött Lina!" felkiáltással fogadják.Lina tudja, hogy mindez zsákutcába vezet» hogy egyre mélyebbre süllyed, hogy az alkohol tönkreteszi.– Jobb lenne elválnunk, René... Visszanyernéd a szabadságodat, és nem kellene egy bolond nővel foglalkoznod... Mit gondolsz, igazán bolond vagyok?... Sokszor magam is azt hiszem... Besson barátod bizonyos benne...Amikor azt az idegösszeomlást kaptam, és altatókúrát rendelt, azt akarta, hogy töltsék hat hónapot egy svájci szanatóriumban, ahol hozzám hasonló betegeket kezelnek...Tulajdonképpen jobb is lenne, ha teljesen bolond volnék... Ami késik, nem múlik... Remélem, hamarosan bekövetkezik, és akkor megszabadulsz tőlem... De én szeretlek, René... Esküszöm, hogy szeretlek, és soha nem szerettem mást, csak téged...Miközben ezekre az összefüggéstelen jelenetekre gondol, az olvasmányába merült Blanche kisasszony szelíd és derűs profilját látja maga előtt.Itt a felkelés ideje. Bejön Léon. Felemelik. Talpra állítják. Az ápolónő azt javasolja, vegyen fel tiszta pizsamát, mintha Lina fogadására üdének és frissnek kellene lennie. Nevetségesnek véli a dolgot, de elfogadja a javaslatot.És íme máris ott ül tolószékében, odagurítják az ablakhoz, s újra láthatja kisöregjeit, akik a borús időtől még a szokásosnál is lassúbbak, szomorúbbak.– Nyugtalan?– Nem.– Ne izgassa fel magát. A magánélete nem tartozik rám, de mostani állapotában a lelki közérzet rendkívül fontos...Maugras egy mosollyal nyugtatja meg a kisasszonyt. Nem rendez drámai jelenetet. Nagyon gyengéd és kedves lesz Linához.Hát az asszony nem éppen azt ismételgette neki a leggyakrabban, hogy gyengédségre van szüksége? René minden mást megadott neki: a nevét, ruhákat, szőrméket, ékszereket, barátokat. És a szerelmét, amennyire csak képeseire. És azt, hogy elnéző vele szemben. És hogy szánja, ami annyira fel tudja dühíteni Linát.Vajon mit ért Lina gyengédségen? René úgy érzi, hogy ő mindenki iránt gyengédséget tanúsít – a feleségével szemben pedig, aki az ő szemében az emberi gyengeségek tömör foglalatát képviseli – kiváltképp.Előfordul, hogy megragadja az asszony mindkét vállát és meghatott kíváncsisággal nézi. Ilyenkor úgy érzi, Lina vár valamire. Vajon mire? Hogy valamit mondjon? Sohasem találja a megfelelő szavakat.És neki nem lenne-e szüksége rá, hogy időnként valaki...Nem szabad rosszkedvűnek lennie. Jó hangulatban kell fogadnia a feleségét. A Bentley most hajt át az udvaron, innen is látja Léonard kis bajszát.Lina most jön fel a lépcsőn. Hamarosan meghallja a lépteit, és a melle összeszorul, mint amikor először várta az irodájában és arra gondolt, hogy talán el sem jön, s többé nem találja a városban.Amikor bekopog, Blanche kisasszony már az ajtó gombján tartja a kezét.– Hát te ülsz?Ez szemmel láthatóan megzavarja. A szeme csillog. A levél megírása óta volt elég ideje rá, hogy igyék. Csupa feszültség, csak úgy vibrálnak az idegei, képtelen egy helyben maradni, nem tud hová nézni, mibe kapaszkodni.– Bocsáss meg, hogy zargattalak... Hogy vagy?... Ugye, már nem utasítasz el?...– Ülj le...– Rágyújthatok?Olyan idegesen dohányzik, hogy szinte szétrágja cigarettáját.– Hagyd, hadd nézzelek... Nyugodt vagy... Úgy látszik, nem haragszol rám...Lina mindén erejével igyekszik uralkodni magán, de René biztosra veszi, hogy sírni fog. Már sír is, arcát a tolószék karfájára hajtja, sovány hátát rázza a zokogás.– Olyan nagyon nagy szükségem van rád, René!... És annyira biztos voltam benne, hogy többé nem akarsz látni... Szörnyű ostobaság az egész!... Már nem is tudom, hogyan történt... Sokat ittunk, mint Marie-Anne-éknál mindig, és felidegesítettem magam, mert úgy éreztem, gúnyolódnak velem...Maugras szinte megbűvölten nézi az asszonyt. Nem kíváncsi arra, mi történt a Candines-kastélyban, sem arra, miért szégyenkezik Lina. Nézi a feleségét, és azt gondolja, hogy ez az asszony és ő... Nehéz pontosan meghatározni... Mindketten mintegy vakon keresték a helyűket... René – úgy tűnik – megtalálta az övét... Legalábbis mindenkinek ez a meggyőződése...– És akkor levetettem minden ruhámat, mert Jean-Luc azt mondta, úgyse merem megtenni... Aztán...Maugras felemeli bal kezét, felesége fejére teszi, sima hajára, amely immár nem piszkos.– Ne...– Nem! Szükségem van rá, hogy megtudd... Jean-Luc a vállára vett, és körülhordozott, a többiek pedig a karos gyertyatartókkal követték...– Jól van... Tudom... Hallgass!... Ne gondolj rá többet...Lina sír, sír, mintha a könnyei soha többé nem akarnának elállni, és René, kezét az asszony fején nyugtatva, egyenesen maga elé néz, a lepattogzott falat bámulja.
TIZENKETTEDIK FEJEZETMind több a fehér oldal. Úgy látszik, ez az új szakasz kezd a korábbi életéhez hasonlítani: egymást követik az érdektelen, jellegtelen, színtelen-szagtalan napok.Mégis minden nap mellé odarajzol egy kis piros keresztet, és majdnem valamennyi fél oldalon egy fekete "L" betű áll.Ez Linát jelenti. Végleges lenne? Nem csak kísérlet? Minden délután pontosan három órakor bejön hozzá és kicsit oldalt leül mellé: úgy, hogy lássa a férje arcát.– Nem panaszkodom, René... Elismerem, mindenben én vagyok a hibás... Csak egyetlenegy kérdést teszek fel neked: valaha is beszélgettél te velem igazán, kivéve az első időket, amikor kikérdeztél az életemről?... Ostoba vagyok, igaz, teljesen tanulatlan...Mindketten komoly erőfeszítéseket tesznek. Közben hosszasan hallgatnak, Lina elnyomja cigarettáját a hamutartóban, majd rögtön rágyújt egy másikra, aztán – hogy az üres, zavart pillanatokat áthidalják – kinéznek az udvarra, vagy úgy tesznek, mintha érdekelnék őket a folyosó eseményei.A február 16-i dátumhoz ezt írja: Álgyengék.Vajon ez a szó is elveszti majd értelmét? Amikor bal kézzel bejegyzi a naptárába, világosan tudja, mit jelent. Lina egy órával ezelőtt így sóhajtott fel:– Te erős vagy! Nincs szükséged senkire.Ezt a hatást tenné az emberekre? Tévedés. Vagy ha mégis erős, csak a gyengékkel való összehasonlításban az. És a gyengék irigylésre méltók, mert az erősekre támaszkodnak.Az erőseket senki sem segíti, bátorítja, sajnálja. Ha kidőlnek, szánakozás nélkül tekintenek rájuk; az emberek inkább örülnek, és mintegy a dolog természetéből kővetkező igazságszolgáltatásnak érzik ezt.Vajon ő milyen ember? Erős vagy gyenge? Nem is próbál válaszolni az önmagának feltett kérdésekre. Csak azt tudja, az imént egy csipetnyi szemrehányás volt Lina hangjában, jóllehet a szinte mindennapos látogatások során igyekszik kedves lenni a férjéhez, ami házastársi együttlétüknek mintegy tompított jelleget kölcsönöz.Lina törékeny külseje, szertelenségei és időnkénti halálvágya ellenére fizikailag sokkal ellenállóbb, mint ő. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy ő fekszik a kórházban, és a felesége jön hozzá látogatóba. Jelenlegi betegsége nyomot fog hagyni rajta. És ha egyszer visszaesik, nem kel fel többé. Lina pedig özvegy lesz.Nincs kapcsolat.Ez a bejegyzés február 19-énél szerepel, de az esemény alighanem 18-án, csütörtökön történt. Blanche kisasszony kigurította tólószékét a folyosóra, és ő megismerkedhetett az emeleti osztállyal.Látta a kórtermet, pontosan olyan nagy, amilyennek elképzelte, a fekvő, ágyuk szélén vagy a székeken üldögélő betegeket; egyeseknek olyan kétkerekűje volt, mint neki.A szélütés valamennyi stádiuma képviselve van itt: így egyetlen szempillantással felmérhette betegségének valamennyi szakaszát – azokat, amelyeken túl van, a jelenlegit és az elkövetkezendőket.Nem tolták be a nagyterembe, de a tekintetek többsége feléje fordult. Ez az élmény meglehetősen keserű emléket hagyott benne.Kétségkívül tudták, hogy ő a különszoba betege. Először látták, de arcukon nem tükröződött jóakarat, nem mutattak semmiféle hajlandóságot arra, hogy befogadják vagy bármiféle kapcsolatot teremtsenek vele.Ellenséges magatartást sem tanúsítottak. Egyszerűen közönyösek voltak. Blanche kisasszony olyan pontosan megérezte ezt, hogy sietve a másik irányba tolta betegét. Ezen az oldalon vizsgáló, valamint egy meglehetősen szomorú kis helybég található, az ápolónők ebédlője.Csalódott volna a nagy kórterem betegeiben?. Az alatt a kis idő alatt, míg megfigyelhette őket, közöttük sem fedezett fel semmiféle kapcsolatot Az embernek az a benyomása, hogy hozzá hasonlóan ők is begubództak a betegségükbe.Rügyek.Néhány oldallal hátrább. Az égbolt újra tavaszi szint öltött, és a madarak már fél hattól dalolnak, mert a nap mind korábban kel. A Saint-Germain bulvár híres gesztenyefái alighanem most borulnak virágba.Az utóbbi hetek kivételesen enyhék voltak. Az udvar fáin életében először látta, mint duzzadnak a rügyek.Figyelemmel kísérte belső munkálkodásukat: a még gyenge leveleket, amint ki akarnak szabadulni barna tokjukból. Annyi időt töltött megfigyelésükkel, hogy a virágnyílást bemutató filmekhez hasonló élénk képet őriz magában erről a folyamatról.Először és utoljára. Csakhamar nem lesz többé ideje arra, hogy a rügyfakadást figyelje. Eszébe sem jut majd.A napok mind gyorsabban múlnak. Besson ritkán és akkor is csak sietősen látogatja meg. Audoire pedig továbbra is rendszeresen tanulmányozza, mintha csak egy tenyészet fejlődését tanulmányozná a laboratóriumban.Úgy látszik, a várakozáshoz és betegségének normális gyógyulási folyamatához képest előbbre van. Ezt bizonyos napokon sajnálja, más napokon viszont éppen ellenkezőleg; nyugtalan, mert úgy érzi, nagyon lassan halad.Sikerül rátámaszkodnia a jobb lábára, mozgatnia ujjait – cseppnyi megindultság nélkül nézi őket, mintha önmaga egy darabját látná viszont.Neheztel Blanche kisasszonyra, és ezt nem mindig titkolja előle. Az ápolónő egyre gyakrabban hagyja őt egyedül, már nemcsak ebédidőben, hanem a nap más időszakaiban is. Csevegni megy a többi ápolónővel? Vagy Gobethoz, a vastag szemüveges orvoshoz szalad?A kisasszony az ő szolgálatára van, egész idejét neki tartozik szentelni. A lány már nem mindig olyan jókedvű, és Maugras nincs messze attól, hogy revízió alá vegye azt a sok jót, amit róla gondolt. Olyan nő ez is, mint a többi. Szinte jobb is, ha kevesebbet törődik vele.A február 26-i dátum melletti bejegyzés a lányra vonatkozik – ezt is, akárcsak a többit, egyetlen rejtélyes szóba foglalja össze:Anyós.Bizalmas beszélgetést folytattak. Linából indultak ki, a felesége mostanában nyugodtabbnak látszik és mértékletesebben iszik.– Nagyon helyesen cselekszik, Maugras úr mondta az ápolónő, mintha teljesen tisztában lenne kettőjük kapcsolatával. – A madame-nak vissza kell nyernie lelki egyensúlyát...– És magának? – vágott vissza Maugras.A lány elpirult. Majd felnevetett.– Hát megmondták?– Semmit sem mondtak.– Kitalálta?– Miért nem veszi el magát?– Még évekig kell várnunk... Beteg édesanyjával él együtt... Anyagi helyzete sem valami rózsás, ragaszkodik a kórházhoz és a kutatómunkához, tehát le kell mondania a magánpraxisról... Mint a legtöbb asszony, akinek nehéz élete volt, az ő édesanyja is féltékeny, képtelen egyedül élni. Azt sem tudná elviselni, hogy egy fiatal házaspár terhére legyen...Maugras hallgatja a lányt, de nem von le semmiféle következtetést a szavaiból. Mindez valahol elraktározódik az agyában, és ki tudja, talán egyszer ezek az apró tények, benyomások egységes képpé állnak majd össze.Akkor talán majd megérti! Mit ért meg? Voltaképpen mit keres vakon tapogatódzva? Nincs túl későn?Most már kevésbé haragszik az ápolónőre, ha időnként magára hagyja. Nem is bánja.A sorban.Február 26. Ennek nagy napnak kellene lennie. Túl sokat beszéltek róla, és végül semmi öröme sem telt benne.Ellenkezőleg. Kétkerekűjét betolták a hatalmas felvonóba; alighanem az első napon, amikor önkívületi állapotban volt, szintén ezen a liften szállították fel, majd később evvel vihették lé a röntgenre is.Ezúttal kitolták az udvarra, és egészen közelről láthatta a kisöregeket, akik, akárcsak a nagy kórterem betegei, ügyet sem vetettek rá.Megdöbben, milyen hatalmasak ezek az épületek, melyeknek csak egy picinyke szegletét foglalja el. Ez – nemde – egyszersmind kifejezi az ő jelentéktelen voltát is? Csupán egyetlen egység volt a sokadalomban és még most is az.Egyszer megígérte magának, hogy adott alkalommal megszámolja az ablakokat. Rengeteg az ablak, ajtó, számozott lépcső, folyosó, a különböző rendelők előtt várakozó beteg, a fehér köpenyes férfi és nő, akik nem tudni, hová sietnek.Maugras átgurul az udvar egy részén, áthalad a számos boltív egyike alatt, és egy sokkal kisebb udvarban, tornacsarnokhoz hasonlatos építmény előtt találja magát.Ez a gyógytornarészleg, itt kell majd újra megtanulnia végtagjainak használatát.Talán azt gondolta, hogy itt is külön elbánásban részesül, mint betegségének első szakaszában? A kapu mellett álló asztalnál egy ápolónő az előtte fekvő gépelt listán minden érkező nevét kipipálja.– Maugras?... Várjon csak... Ez az első kezelés?...Blanche kisasszony halkan tárgyal az ápolónővel, közben otthagyja őt az úton, és René attól tart, hogy a mellette elsántikáló, lábukat oldalt dobáló, vagy mankóra támaszkodó betegek fellökik a tolószékét.A terem közepén elhelyezett párhuzamos korlátokhoz vezetik. A padlóra nagy fehér és fekete kockákat rajzoltak, mint a dámajátékokhoz. A férfi- és női betegek sorban állnak.– Meg kell várnunk, míg sorra kerülünk – súgja oda a kisasszony.Így aztán ő, aki már több mint harminc éve sehol sem állt sort, most beáll a sorba.Egyes betegek minden segítség nélkül érkeznek, és bennfentesek módjára viselkednek. A nők többsége az idősebb korosztályhoz tartozik. Összesen két fiatalabbat fedez fel közöttük, mindketten csúnyák.Az orvos vagy ápoló – Maugras nem tudja pontosan – egyenként végigvezeti a betegeket a korlátok között. A nehezen mozgó emberek belekapaszkodnak a rudakba, megpróbálnak egyenesen haladni. Renét komoly, mélyen elmerült ábrázatuk döbbenti meg leginkább.Látszatra olyan ez, mint valami játék, de nem az, és evvel mindegyikük tisztában van. Előrelendítik magukat, hogy lépésről lépésre tért nyerjenek. És szigorú szemmel figyelik a többiek előrehaladását.Amennyire meg tudja ítélni, a betegek többsége a szerényebb vagy éppenséggel a szegény társadalmi osztályhoz tartozik, ahhoz, amellyel ő régóta elvesztette kapcsolatát.– Maugras... – szólítják.És Blanche kisasszony, miközben kisegíti a tolószékből:– Maga következik... Bátorság!...A kisasszonynak itt nincs szava. Idehozta őt, és most rábízza a specialistákra.– A kezét helyezze a korlátra!... Így ni, igen... A hüvelykujját jobban tartsa el... De igen! Megy az, csak akarni kell...Vajon a gyerekek, amikor az első lépéseket próbálgatják, ugyanezt a szorongást érzik? Sajnos, erre senki sem emlékszik...Maugras az előtte haladókhoz hasonló összpontosítással egyik kockáról a másikra botorkál. Távolabb egy kerékpárt erősítettek a padlóhoz: szürke bajuszos férfi pedáloz rajta egy helyben, se lát, se hall.René attól tart, hogy őt is ráültetik erre a szerkezetre. De ez máskorra marad. Még távolabbra viszik az ápolónőjétől, odavezetik egy fakerék elé, amelyet kézifogantyú segítségével forgatnia kell.– Nem bal kézzel... A jobbal...Kezét ráhelyezik a fogantyúra.– Forgassa... Ne féljen, erőltesse csak...Szemével az ápolónőt keresi: oda akarja hívni, hogy segítsen neki. Itt nincs kivételezés, mint odafönt. Itt nincsenek magán- és rendes betegek. Egy sorban a többiekkel. Nem volt katona, de így képzeli a kaszárnyaéletet.Amikor elhagyja a termet, verítékben fürdik, nem is annyira a gyakorlatok miatt, hanem, mert ez az első próbálkozás mélyen feldúlta. Ha rajta múlna, ha joga lenne hozzá, nem jönne ide többet.A február 28-i dátumnál ez áll: Monogram.Selyempizsamájára baloldalt monogramot hímeztek. Ez a gyógytornateremben feszélyezi, köntösével igyekszik eltakarni.Nem a többiek élnek a rendestől eltérő életet, nem az ő szegénységük a kivétel. Ő áll a kivételezettek, az immorális lények oldalán, azok mellett, akik hozzá hasonlóan az élet margóján élnek. Az olyanok meg, mint a Schneider fivérek, még az ő környezetéből is kirínak.Semmi köze a Schneiderekhez. Miért választotta az ő táborukat? Nem követett el árulást ezzel?Rossz közérzete egész este nem múlik el.. És reggel, amikor meghallja a már több napja nem hallott harangokat, rosszkedve újra előveszi. Nem a harangok némultak el. Az ő figyelme lohadt le, érdeklődése más irányba terelődött. Ezen a reggelen a következő bejegyzést teszi a naptárába: A tű foka.Ezek a szavak Vinage abbéhoz nyúlnak vissza, akinek a hangját ma is képes lenne bármilyen nagy tömegben felismerni. Kivált nyomatékos előadásmódját, amellyel nem is annyira hallgatói fejébe, mint inkább a szívébe véste a szavakat.– Könnyebb a tevének átbújni a tű fokán, mint egy gazdag embernek bejutni a...Mit számít az Isten országa, amelyben immár nem hisz. Valóban nem hisz benne? Annyi bizonyos, hogy vétkesnek érzi magát, és a kővetkező napokban gyönyörűséggel áll a sorban, sőt olykor egyes betegeket még maga elé is eged.Itt ő nincs a helyén, ő a betolakodó.De az V. Györgyben, valamint az arneville-i kastélyban sincs a helyén. Hát hol van pontosan az ő igazi helye?Olykor nosztalgiával gondol a Dames utcára, nem Marcelle miatt, őt nem sajnálja, hanem az étkezések örömére, a pult mellett megivott tejeskávéra, arra, hogy milyen vágyakozással nézte a hentesbolt kirakatát – hogy olykor meglepte magát valami régen áhított kis örömmel.Pedig amikor ott élt, nem is álmodott másról, csak arról, hogy egyszer megszabadulhat ettől a környezettől.Hol van a jogos ésszerű szint? Melyik pillanatban veszíti el az ember az illatok, a hangok, a fakadó rügyek iránti érzékét?Vajon az öreg szociális gondozottak amott az udvaron, nézegetik-e a rügyeket? És ezek a férfiak, nők, akik az egyik tornaszertől a másikig vonszolják magukat, vajon törődnek-e mással is, mint az izmaikban újjászülető élettel?Igaz, annak idején voltak, akik mindenüket otthagyták és remeteségbe vonultak, vagy azért, hogy fegyelmet és szegénységet kényszerítsenek magukra, beléptek a kolostorokba.Ebben nem nagyon hisz, nem ad hitelt a szenteknek, akárcsak azoknak, akik jótékonysági intézményeknek áldozzák az életüket.Végre is nem lehet újra szegény kis szerkesztő a saját újságjánál! És azt még kevésbé teheti meg, hogy mint vezető, alkalmazottainak életmódját folytassa, és metrón járjon...Kedd, március 6. Fel sem tűnt neki, hogy már több mint egy hónapja van itt. Barátainak azonban, akik mint minden hónap első keddjén, ezúttal is összejöttek a Grand Véfourban, helyette is eszébe jutott ez.Besson alighanem közölte velük, hogy szépen lábadozik, és a gyógytorna rendkívüli akaraterőt követel.Hogy mielőbbi gyógyulásra serkentsék, elküldték neki az ebéd menükártyáját és valamennyien aláírták.Nem gondolnak arra, mit jelent valakinek idebent, hogy az emberek többek között ilyeneket esznek:Rákleves à la NantuaGöngyölt lazac osztrigávalTöltött borjúmirigy Montglas módraFejes saláta szarvasgombávalFagylaltbomba Royal módraA kiváló minőségű papírra nyomtatott menükártyát egy boy hozta el Maugras-nak, aki szégyenkezve, anélkül hogy megmutatta volna Blanche kisasszonynak, apró darabkákra tépte azt.Ugyanakkor persze Lina mégiscsak a libériás sofőr vezette Bentley-vel érkezik minden délután, és ugyanígy távozik a Bicêtre-ből.Vele vajon nem fordul elő, hogy elfogja a nyugtalanság, miközben a kórház boltívein túl folyó zajos életet szemléli?Két nappal később beleegyezik, hogy telefont helyezzenek el a szobájában. Állítólag arra az esetre, ha a feleségének feltétlenül beszélnie kellene vele. Lina kérte meg erre.– Esténként, ha eszembe jut, hogy nem tudok kapcsolatot teremteni veled...A készülék ott áll az éjjeliszekrényen. Még nem használta. Egyelőre csupán jelkép.
TIZENHARMADIK FEJEZETÁprilis első keddje. Barátai újra összejöttek a Grand Véfourban, ahol az ő helye továbbra is üres. Most a húsvéti szünidőben biztosan mások is hiányoznak. Ezúttal senkinek sem jut eszébe elküldeni a menükártyát. Talán valamelyikük egyszer csak megkérdezte:– Igen is, René vajon hol tart? Mire valaki ezt dünnyögte:– Kérdés, lesz-e valaha is ugyanaz az ember, aki volt?Mit válaszolhatott erre Besson? Mind több az üres oldal a naptárban. Ezeken a napokon az "L" betű sem szerepel.– Folyton telefonál... Már nem is tudom, mit mondjak neki, René...A telefonáló Marie-Anne, akit Lina hat hete kerül, hogy büntesse magát, vagy pedig hogy bűnbocsánatot nyerjen.Miért nem jössz össze vele?– Gondolod?Lina néhány napot Cannes-ban tölt Marie-Anne-nal. Mint mondták, a hímnem teljes kizárásával utaztak el. Sokat gondolt a feleségére, pedig mind nehezebben tud összpontosítani, szinte irtózik ettől.Amikor Lina déltájt nehéz fejjel, lepedékes szájjal, görcsös nyilallásokkal a mellében felébred, vajon nem jelennek-e meg az ő képzeletében is olyasfajta képek, amilyeneket ő idézett fel magának első kórházi napjaiban, midőn a harangok hangját leste?Ahogyan ő, önmagán elérzékenyülve felelevenítette Fécamp-t, vajon Lina nem idea-e ilyenkor maga elé a Guillotière negyed sűrűn lakott utcáit, ahol egy kislány az élet első lépteit tanulgatta?Mindenkinek megvan a maga Fécamp-ja, mindenki őriz fekete-fehér, kegyetlenül éles, lehangoló képeket.Április 10-én a következőket írja a naptáriba: Mindenki egyet.Megint egy bejegyzés, amelyet néhány hónap múlva nem fog érteni, vagy melynek hatására majd elvörösödik.Ha nem is hisz az emberi nemért hozott áldozatokban, nem képzelhető el mégis, hogy mindenkinek megadatik egyetlen lényt szeretni, és az, hogy boldoggá tegye ezt a valakit?Gondolatait már olyan primitíveknek és nevetségeseknek érzi, hogy kifejezésükhöz misztikus szavakat keres.Teljes pompájában itt a tavasz. A gépkocsik szombat és vasárnap egymás ütközőjét súrolva, ott suhannak el kétszáz méterre az ablaka előtt. Még egy óra, vagy annál is kevesebb, és utasaik, a közlekedést lassító dugók ellenére, már a szántóföldek között robognak.Ezt is beírta még: Jozefa.A bejegyzés arra a szexuális gerjedelemre vonatkozik, amely eszébe juttatta az éjszakás ápolónőt. Már nem tudja felidézni az arcát. De maga előtt látja a tábori ágyon elnyúló testét, duzzadt ajkát, keblé domborulatát, ágyéka melegében meglapuló kezét.Megígérte magának, hogy szeretkezni fog vele, és aztán többé nem látta viszont. Vajon melyik kórházban, klinikán tölti most éjszakáit?Jozefával és szexuális életének feléledésével kapcsolatban másnap beírja: Barbès.A bulvár, a közlekedési csomópont, a metróállomás neve Dora Ziffert, a Véfour-beli ebédek egyetlen női résztvevőjét juttatja eszébe.Huszonöt vagy még annál is több éve történt, amikor egyszer a nyomdában hajnalig együtt dolgozott Dórával annak a női magazinnak az illusztrációs anyagán, amelynek jelenleg is igazgatója.Az utcán taxit kerestek, és amikor végre találtak egyet, Maugras megkérdezte:– A lakásánál tegyem le?– Nem. A Barbès-nál.René nem értette. Mit kereshet Dóra hajnali négykor egy meglehetősen rossz hírű negyedben?– Megmondhatom, René... Maga előtt nem szégyenkezem... Ma éjjel férfira van szükségem...A lány természetes egyszerűséggel elmondta, hogy sohasem voltak szerelmi ügyei, mert a szexuális aktus után meggyűlöli partnerét, undorodik tőle.– Lehet, hogy gőgből?... Nem tudom... Mivel nincsenek szeretőim, de az érzékeim követelődzőek, előfordul, hogy bizonyos utcákban, bizonyos szállodák előtt csatangolok, és... Érti ugye?Akkor nem értette. Most igen.De ha feltesszük, hogy egy férfi a fejébe veszi: megváltja Dora Ziffert, akarata ellenére megmenti?...Vajon neki több joga van megváltoztatni Linát? Mert ugye ez az, amit megpróbált? És a felesége hogyan reagált? Hol jóakaratot mutatott, hol pedig olyannyira megmakacsolta magát, hogy néha már gyűlölte is ezért Renét.Olyannak kell elfogadnia Linát, amilyen.Egy egész utazóláda ruhát és személyes holmit küldött be neki. Mivel a szekrény túl kicsi ennyi holmihoz, az utazóláda ott áll a szoba egyik sarkában.Eleinte flanelnadrágot és házikabátot viselt. Járás közben Blanche kisasszony karjába kapaszkodik. Még mindig nehezen emeli a lábát, mint itt mondják: kaszál.A gyógytornacsarnokban sokat járnak ugyanígy, és Maugras lassanként kezdi felismerni az arcokat. Többek között gyakran találkozik odalent egy öregasszonnyal, akinek csupán néhány foga van, majdnem kopasz, egyik válla alacsonyabb a másiknál. A vénség, ahogy meglátja Maugras-t, rámosolyog.Az ember azt hinné, lesi az érkezését. René visszamosolyog rá, és elfoglalja helyét a tornaszerek előtt.Maugras egy hosszú héten át egészen elszontyolodott, mert ahelyett, hogy új sikereket könyvelhetett volna el a fejlődésben, úgy érezte, visszaesik.– Minden betegünk átmegy ezen... – nyugtatta meg Blanche kisasszony.Nem nagyon hisz az ápolónőnek. Valamennyien felelősek: meggyőződése, hogy nem tesznek meg mindent, hogy a gyógytornával foglalkozó személyzet megorrolt rá, és kevesebb időt szentel neki, mint a többieknek.Árgus szemekkel figyel, megszámolja az előtte sorra kerülők gyakorlatait, mint a gyermek a húgának juttatott cukorkákat.Ez is elmúlik. Olyannyira, hogy egyik délután, midőn Lina fénynyalábtól megvilágítva ott ül mellette, megkéri az asszonyt:– Segíts felállnom...Ez először fordul elő, Linát nagyon meglepi. Maugras az ágyig vezetteti magát, végigfekszik rajta, de az asszony még mindig nem érti.– Gyere...Lina a kulcs és biztosítózár nélküli ajtóra tekint – bárki bármikor belökheti.– Levetkőzzek?– Csak a nadrágodat vedd le...René nem gondolta volna, hogy ilyen boldoggá teszi ezzel a feleségét. Természetesen az asszonynak kellett az aktív szerepet játszani. Ő leste férje arcán a gyönyör megjelenését.Ki tudja? Talán rendeződnek a dolgok közöttük. René türelmes. Olyan gyengédnek mutatkozik, ahogy csak telik tőle.A balettek.Április 27-i bejegyzés. Délelőtt tíz órakor új beteget hoztak.Az ablakából és olykor még az udvarról is számtalan érkezésnek és ugyanannyi távozásnak volt szemtanúja. Mindig ugyanaz a folyamat. Az érkezők a mentőkocsiban fekszenek, a személyzet pedig mindenkor az éppen szükséges pillanatban jelenik meg az udvaron: az ápolók a hordágyukkal, az ügyeletes orvos sztetoszkópjával a nyakában, a főnővér...Maugras-t mindez a nagy szállodák szertartásaira emlékezteti: portás, hordár, recepció, fel s alá rohangáló boyok, londínerek, liftesfiúk... Az egész egy balettelőadás pontosságával zajlik, a kórtermekben Audoire professzort keresik, előkészítik a fecskendőket, az infúziós szereléket odahelyezik az ágy fejéhez...A távozókat gyakran a feleségük és a gyermekeik kísérik. A beteg ferdén halad előre, a család a batyuját viszi. Egyesekre taxi várakozik. A többiek gyalog mennek végig az udvaron, és az utca sarkán autóbuszra várnak.Maugras könnyebb pantallóra cseréli fel flanelnadrágját. Minden délelőtt behozzák az újságokat. Tizenegykor felhívja Colere-t.Nehezen viseli el az üres órákat. A gyógytornára indulás előtt öt perccel már nyugtalan, haragszik Blanche kisasszonyra, hogy el fog késni miatta.A naptár utolsó bejegyzése május 18-i keltezésű. Egy név. Pontosabban keresztnév, mint Jozefáé. Ez azonban semmiféle erotikus gondolatot nem kelt benne: Delphine.Így hívják Schneider roppant méretű feleségét, akinek immár akkora a pocakja, hogy szinte járni sem tud tőle, és nem gondol másra, csak az evésre.Amikor a nevét leírja, voltaképpen önmagán gúnyolódik, mert kezd az asszonyra hasonlítani. Nem mintha annyira hízna, de már ébredésétől kezdve nyugtalanul gondol arra, vajon mit fognak tálalni neki ezen a napon. Mivel a kórházi étel ízetlen és egyhangú, kívülről hozott eleséggel egészítik ki étrendjét. A vásárlással a feleségét bízza meg.Először egy darab kolbászt kívánt meg hirtelen. Aztán hamarosan megszokta, hogy mindennap valamivel megtoldja az étkezéseket, és az immár túl nehéz csomagokat nem a felesége hozza.Léonard is feljön Linával. Maugras-t már nem feszélyezi a többi beteg előtt, hogy a sofőrje is megjelenik az emeleten.A kórház borát azzal a bordeaux-ival cserélte fel, amelyet azelőtt szokott inni. Oliver, a Véfour tulajdonosa időnként egy-egy kis cseréptál pástétomot küld – e célból kénytelen volt kisajátítani magának a hűtőszekrény egyik sarkát.– Mennyi idő múlva, doktor úr?– Kibírja még hat hétig?... Ha nem, mindennap ide kell jönnie a gyakorlatok miatt...Ez nem lenne praktikus. Az ember végre is nem élhet egyszerre két különböző életet. Maugras megismétli:– Hat hét...Május végén vagyunk.– Lehet, hogy öt... Nagyrészt magától függ...Ha hagynák, el sem engedné a tornaszereket, míg teljesen ki nem merül. Nem érti, miért zárják be a termet vasár- és ünnepnap. Milyen jogon vesznek el tőlük hetenként egy, sőt olykor két napot?Éppen a nagy szabadságolások idején fogja elhagyni a kórházat. Már nincs mozdulatlanságra kárhoztatva, tehát a lánya nem látogatja meg többé. Fernand Colère hetenként többször is bejön, dossziékat, korrektúrákat hoz, a szoba mindjobban megtelik, és előfordul, hogy Maugras két óra hosszat is Blanche kisasszony nélkül marad.Babonából továbbra is berajzolja a kereszteket a naptárba. Audoire hat, esetleg öt hetet mondott, és ő, mint a rabok, a napokat számolja.Az újságnál biztosan azt tervezik, hogy fogadására az egész személyzet összegyűlik, és bort vagy pezsgőt isznak a tiszteletére.Az orvosok figyelmeztették, hogy még hónapokig kaszálni fog a lábával, és a jobb keze ügyetlen marad.Sebaj!Nemsokára elmegy. Négy hét. Három. Érkezők. Távozók. A kékes egyenruhába öltöztetett öregek továbbra is ott ülnek a padokon, árnyékos helyet keresnek maguknak, ők nem hagyják el a kórházat, hacsak nem lábbal előre.– Hová megyünk, René?... Arneville-be?Nem. Még kevésbé Porquerolles-ba. Nem tudja. Nincs jelentősége. Lehet, hogy sehová sem mennek.Júliusban és augusztusban szünetelnek a Grand Véfour ebédjei. Tehát csak szeptemberben vagy októberben látja viszont a barátait.Úgy találják majd, hogy megváltozott? És a munkatársai, akik olyan hosszú ideig nem látták?Az újságnál biztos majd beszédet vagy legalábbis felköszöntőt mondanak tiszteletére.Mentőkocsi áll meg az ablaka alatt Zajos sürgés-forgás a folyosókon és a kórtermekben. Az önkívületi állapotban érkező mit sem tud róla, milyen felfordulást okoz; ő is át fog menni mindazon, amin Maugras átment.Furcsa módon ez megrémíti és ugyanakkor el is szomorítja. Ő már majdnem itthagyta a kórházat. Már a személyes holmijával teli szoba sem tartozik egészen ide.Egykor a folyosói zajokat figyelte, a harangok zúgását hallgatta, ágyában mozdulatlanul heverve leste azt a férfit, aki reggelenként némán megnézte őt magának.Hány reggel telt így? Valójában elég kevés, ám ez nem jelenti azt, hogy ezek a reggelek nem alkotják igencsak jelentős, vagy éppen nagyon is lényeges részét életének.Egészen közel érezte magát az udvar padjain pipázgató, egyenruhás öregekhez. Most már csak néha vet rájuk egy-egy szórakozott pillantást, és a Blanche kisasszony által vásárolt pipa ott hever valamelyik fiókban.Lina látja el cigarettával. Aranytárcát és öngyújtót is kapott tőle, mindkettőre rávésték a monogramját.Nyugtalan. Olykor lámpaláz fogja el.Kérdés, képes lesz-e még? Tudniillik úgy élni, mint a többiek. Mert nem egészen olyan, mint ők, és már sohasem lesz olyan.Ezt Audoire is tudja, aki szigorúan tekint rá. Vajon azok a betegek, akiket az ablakból megfigyelt, akik családjuk kíséretében távoznak...Még ha nem is tudott válaszolni, számos kérdést tett fel magának, talán túlságosan is sok kérdést – és ezeket ezentúl mindig magában hordozza majd.És vajon nem cipelte már akkor is magával ezeket a kérdéseket, mielőtt idekerült?Ugyanúgy tesz majd, mint a betegségét megelőző időben: lázasan tevékenykedik, hogy ne gondoljon rájuk.Már el is kezdte.– Halló... Colère, te vagy az?... Ki az a hülye, aki...Lina ott áll mellette – nézi, hallgatja őt, a sorára vár. De igenis! Gyengéd lesz! Hát nem tett már eddig is sokat ezen a téren?Ha legalább arra képes lett volna, hogy...Ugyan! Az ember teszi, amit tennie kell, ez az egész. Megtesz minden tőle telhetőt.Egyszer majd Linával együtt elmegy Fécamp-ba, és meglátogatja az apját.Noland, 1962. október 25.
