
sörts ISTVÁN:

BOVARY

- Megkérdezhetem miről ír?
Elpirult s habozott, majd mégis bevallotta:
- Igazságot akarok szolgáltatn i Emmának s mondatról

mondatra meg akarom cáfolni, ami rosszat írt róla Flaubert,
Be akarom bizonyítani, hogy szerette férjét, példás házas
életet éltek s az öngyilkosságot pusztán anyagi okok rníatt
követte el,.,

- Talált már bizonyítékokat?
- Még távol vagyok attól, hogy elkészüljek feladatom-

mal. Mellékesen emIítem csupán, hogy megtaláltam Bovary
né egyetlen hiteles arcképét. egy daguerrotype-et s azt hi
szem, eldöntöttem a vitát, mely az irodalomtörténészek kö
rében hajának színe körül támadt. .

- Milyen színű volt hát a haja '?
- Nem fekete, ahogyan ez a megbízhatatlan, minden

adatot meghamisító Flaubert írja, s nem is szöke, ahogyan
egyes: források állít ják, hanem gesztenye színű!... De nem
ez a fontos! Teljesen újszerű módszerrel dolgosom sérveim
megdönthetetlenek lesznek! Valójában a regényt élem újra 1
Lassan, figyelmesen olvaslom - mutatta a kötetet, melyet
egyszer már láttam az asztalán - egy-két lappal végzek
mindössze naponta. Újra megtörténik velem a regény. Mult
kor odalenn jártam Ry-ben - bizonyára tudja, hogy e Rouen
melleti falu volt Yonville mása'? - és itt olvastam el, helye
sebben: éltem át, az Yonvilleben játszódó fejezeteket. Válto
zatlanul maradt meg itt minden, csaknem száz év óta: a
gyógyszertárban megtaláltam Homais pénztárasztalát, a vá
sárcsarnok tetején becsurgott a hólé, a városháza homlokzatán
a kakas! ma is a karmai közt tartja az igazság mérlegét, de
a jegyzőlak eU;1 eltűnt a kis Á mor szobra, s hiába kerestem
a temetőt Emma sírjával F a veteményeskerttel, ahol a sírásó
burgonyát termelt. A Lion d'Or éttermében, ahol megérkezé
sük után Léon-nal éSI a patikussal vacsoráztunk, Madame
Lefrancois egyik leszármazottja vezetett asztalhoz; házunk
sajnos zárva állott, tulajdonosai a déli tengerpartra utaztak
tüdőbajos lányuk miatt, a téli esők elől. Éjszaka azonban be
másztam a kertbe, ahollebontották lugasunkat s a virág
ágyakat - ki tudja, hányadszor - átrendezték. Itt adtunk
egymásnak találkozot éjszakára, Enimával. Mosolvogva, li
hegve érkezett, látszott, hogy messziről sietett hozzám: meg
ígérte, hogy minden éjjel fej fog keresni, amíg a faluban tar
tözkodom. Mikor megkérdeztem. honnét jött, nevetve felelte:
.,a temetőböl!" Nem ismertem még kívüle nőt, uram, éSI nem
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is akarok ismerni! Ki nyujthatna vajjon a csókokat és ölelé
seket, melyekkel fogadott s melyeknek forrósága feledteUe
velem a hideg, téli éjszakát. Ott kuporogtunk a kis kertben,
mögöttünk a patakkal, melynek partján meg-megreccsentek a
száraz nádszálak. A sötétben csak a szemét láthattam; felet
tünk, a jázminbokrok csupasz ágai között, a hideg, téli csil
lagok világítottak. Voltak éjszakák, mikor csak szótlanul
ültünk, a rozoga padon, s a mezőkről felemelkedő hold vörös
tányérját bámultuk, amint egyre magasabbra hágott a nyár
fák mögött, melyeknek ágai eltakarták, mínt egy lyukas,
fekete függöny. Az avar megreccsent egy éjszakai állat lép
tei alatt s Emma szomorúan hajtotta vállalma fejét. "Nem
sokára elhagysz -- mondotta - és visszatérsz az életbel"
Majd megigérte, hogy felkeres néha álmaimban. Néha hide
gebb szél fujt, s mi szerosabban öleltük egymást: a hajnal
közeledtére eltünt mellőlem s a nedves földben csak a ma
gam lábnyomait láthattam; körülöttem azonban fel volt
dulva a kert, a fakó pázsitot mély barázdák, foltok tarkázták.
A templomban felhangzott a hajnali harangszó, s mikor
elindultam hazafelé, az elhagyott utcán, az üres téren, ahol a
vásárcsarnok visszhangozta lépteimet, úgy éreztem magam,
mintha betegeimtól térnék meg a tanyákról s a függönyös
ablakok mögött, a langyos ágyban ismét csak ő vár: a por
cellán virrasztólámpa tejfehér fénykört vet a mennyezetre s
patyolatfüggönyeivel úgy fest a bölcső mint valami parányi
kunyhó az ágy szélén. A városka lámpái nyugtalanul pislog
tak a reggel közeledtére s elfogott a vágy, hogy Emma, a
szerető után megismerjem Emmát, a feleséget, ki papucsomat
a kandalló előtt melegíti.

Hirtelen elhallgatott és szemembe nézett, fürkészőn,

mintha vallatóra akarna fogni, vajjon elhiszem-e szavait s
nem árul-e el arcom kétkedést vagy éppen gúnyt? Tekintete
döbbentett csak rá, hogy meséjét - ha még oly képtelen is
- valóságnak érzem s azon sem lepődnék meg, ha a fasor
végében váratlanul megjelennék Emma. Hitemet azonban
még erősebb próbára tette s mintha későbbi kételyeimnek
akarna elébükvágni. némi ravaszsággal - az őrültek ravasz
ságával - hozzáfűzte még:

- Ne higgye, hogy Rodolphe irigyelt helyzetébe képze
lern magam, a falusi esábítóéba, ki az orvosi rendelő sötétjé
ben kigúnyolja a gyanutlanul alvó férjet! Megdöntöttem
ugyanis az eddigi feltevést, hogy Rodolphe, akinek alakját
állítólag bizonyos Campion nevű Iöldbirtokoaról mintázta
Flaubert, a valóságban is élt. Rodolphe alakja merő kohol
mány __o kiáltotta kivörösödve - rágalom és hazugság!
Emma nem csalt meg és az yonville-í napok boldogságban,
szerelemben teltek el - annakidején isI Nem igaz, hogy
Emma rosszul bánt velem: Flaubert a "nagy realista" meg
hamisitotta a valóságot s Emma sirva kért, hogy semmisít
sem meg a lapokat, melyek Rodolphe-fal való viszonyáról
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szólnak. Ne higgye, hogy féltékeny vagyok Rodolphe-ra, hisz
nemlétező személyre csak nem lehetek féltékeny! - szólt
diadalmasan és megelégedett arccal tekintett rám.

- Rodolphe nem létezett! Érti? -- kiáltotta dühösen és
erőszakosan.

- Elhiszem, elhiszem - feleltem, hogy lecsillapltsam.
De vajjon elhiszik-e majd a tudósok ?
- A tudósok? De talán csak többet nyom az én szavam,

az egyedüli élő szemtanúé, mint az övék! - szólt kevélyen.
Szemében rnost lobbant fel legijesztőbben a rögeszme

lángja; aggódva húzódtam el mellőle: éreztem, hogy nem
tudom tovább követni s nem is mertem megkockáztatni a
veszedelmes utat. Hirtelen azonban ő is elkomorult, mintha
titokban nyugtalanítaná valami kétely, nyugtalanság.

- Eddig csak a Rodolphe-fal kapcsülatos fejezeteket
sikerült újra átélnem: hátra vannak még a Rouen-ban ját
szódók, melyekben Lécn-nal kell megküzdenem. Hű maradt-e
hozzám és valóban csak zongoraleckék miatt járt be a vá
rosba? Nemsokára elutaztam Rouen-ba: megtudtam, hogy a
Hotel de Bourgogne, ahol állítólag Léon-nal találkozott ma is
áll még: Hotel du Port a neve. Ott kezdem majd a harmadik
rész olvasását.

- Szeretném mielőbb megtudni az igazságot -- tette
hozzá.v- Tudni akarom, mi történt a Hotel de Bourgogne-ban!

Teltek a hetek, elmúlott már karácsony, a. körutakról el
tüntek a ponyvasátrak, melyekben édességeket, játékszereket
és csécsebecséket árultak; vigasztalan, fekete eső zubogott
alá Párizsra s az esték magánya elől a nagy, nyilvános
könyvtárak valamelyikébe menekültem, hol a záporverte
üvegtető alatt homály honolt a könyvespolcok legfelső sorain
s az aranyos fejű oszlopok között, odalenn pedig a zöld
ernyős olvasólámpák meghitt magányt építettek fényükböl
egy-egy könyv köré; vagy jegyet váltottam a kis hangver
senyterembe, hol az andante közben néha hallhattuk a ház
alól a földalatti vasút tompa dübörgését: mintha az alapzat
ból, a nyirkos, mély pincefenékből tört volna fel ez a hang,
szomorú óriás hangja, elátkozott rabé, ki feltépi az ajtókat
az allegrónál s belép a terembe, mint valami jelenés.

Barátom egyre szornorúbb lett, néha feljött szobámba,
odaállt az ablakhoz s kinézett a kert sáros utaira, vagy a
kupolát bámulta, melynek bronzlapjai nedvesen fénylettek a
tér lámpáinak fényében. Hallgatása már valósággal kínos
volt, pedig látszott rajta, hogy szeretne valamit mondani.
Végül rászárita magát a beszédre:

. - Emma újabban mostohán bánik velem! Közönyét
gyengédségeim sem enyhíthetik! Önt azonban egyre gyak
rabban emlegeti: másnap aziránt érdeklődött, mennyivel
fiatalabb nála, uram! Megkért, mutassam meg neki az arc
képét.

Gyanakvás és féltékenység látszott szomorú arcán: tilta-
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kozní próbáltam s szavakat kerestem, hogy megnyugtassam,
de oly valószerűtlen volt ez a helyzet, hogy semmisem jutott
eszembe.

- Látom, mentegetődzni akar! - szélott szigorúan, 
Holnapután hajnalban indulok Rouen ba: tartson velem: talán
adódik alkalom, hogy bebizonyítsa ártatlanságát!

Köszönés nélkül távozott a szebából.
Magam sem tudom, mi késztetett rá, hogy vele tartsak:

talán a kaland csábított, vagy talán rajtam is erőt vett a
varázslat, mely rabul ejtette barátomat? Ködös hajnalban in
dultunk a pályaudvarról: a hosszú üvegcsarnokban kék lám
pák égtek, nemrég futott be a dieppei vonat, londoni utasok
álldogáltak böröndjeik mellett. Messze elhagytuk már Párist,
mikor kivilágosodott: mellettünk köd fedte még a Szajnát
s időnként felbukkant egy uszály árnya. Rouen-ban a tenger
nyirkos levegőjét érezhettük: a szálloda a rakpart közelében
volt, de a szobában hiába kerestük az ébenfaágyat, a bíbor
színű függönyöket és a kandallót, Emma és Léon szerelmé
nek tanúit. Központi fűtés melegítette a szobát, melynek kö
zepén széles, kétszemélyes rézágy állott. Barátom csalódottan
nézett körül, majd leült az asztalhoz, kinyitotta a regényt és
olvasni kezdte a harmadik résztől: onnét, ahol Léon fel
keresi Bovaryékat a Croix Rougeban. Megmosakodtam, majd
levettem a fogasról kalapomat, hogy sétára induljak a város
ban: a tükörből láttam, hogy Scalpomb merön bámul engem:
könyvébe tekint, hol pedig rám emeli szemét, melyben ismét
megjelenik a féltékenység és gyanakvás szúrós kis jegye.
Hozzámlépett és megragadta vállam:

- Most már tudom, kicsoda ön! Ha én Bovary vagyok,
úgy Léon nem lehet más, mint maga! Ráismertem a leírás
ból, rnikor imént a tükör előtt fésülködött. Ön is szöke és
fehérbörű, akárcsak a roueni joggyakornok, aki ugyanily
gondosan fésülködött, mielőtt elindult, hogy Emmával talál
kozzék a székesegyházban. Hová készül?

- A székesegyházba! - vallottam meg az igazat, s
magam is megijedtem, mily rossz lelkiismerettel.

Nem szólt többé hozzám: tekintete fenyegetőn kísért az
ajtóig. Fellélegzettem, mikor az utcára értem és elhatároz
tam, hogy az éjszakát nem fogom vele tölteni: inkább vissza
utazom Párísba. Féltem tőle: úgy éreztem, meg tudna gyil
kolni. Mikor az utcákon sétáltam. ugyanazt a boldogságot és
könnyedséget éreztem, mint eddig is, az idegen városokban.
Szép, téli nap sütött a város felett, a dombokon lila volt a
bozót, a folyó felől nedves szél fujt s a járdák kövezetére
könnyű pára rakódott. Mikor a székesegyház elé érkeztem.
futó pillantást vetettem csupán a homlokzat díszeire, a jszob
rokra és domborművekre, melyeket a gótika kertjének meg
kövült bozót ja ölelt körül: valami vonzott a templom belseje
felé s ott, a színes üvegablakok, a boltívek és oltárok alatt
különös, kísértő csábítás fogott el: boldog voltam és izgatott,
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mint aki valóban találkára érkezett s szívem a közeledő

öröm igéretétől lett súlyos. A fökapunál foglaltam helyet g

kilestem a térre, mely üres volt ebben az órában, csak a
szernköztí sörház ajtajában állott egy fehérkabátos pincér.
Vártam és nem jött senki, de mégis jól éreztem magam: ezt
a jóérzést csak szerelmes asszony nyujthatja, rajongásával,
mely úgy beburkol, mint öleléskor ruhájának selyme. Bol
dogságom nyugtalanított, távoztam a templomból s cél nélkül
fel s alá sétáltam a városban: megjelentem a körutakon s a
kikötőben, melynek aranyos ködéből kis vontatóhajók buk
kantak elő, leültem egy vascölöpre s késöbb izgatottan.
étvágytalanul ebédeltem meg egy vendéglőben. Estefelé ismét
a székesegyház környékén kóboroltam, a sötét sikátorokban,
majd megállottam a mulatók előtt, melyeknek homlokzatán
neoncsövek festették vörösre a ködöt. A kéményekból ezüstös
füst gomolygott az ég felé, a házak hófehéren állottak, a
székesegyházat megvilágitó, reflektorok fényében. Szeszélyes
sétárnon mégegyszer a folyóparta kerültem, megpihentem a
Pont Neuf-ön, Corneille szobra előtt s a homályba borult
túlsó partot figyeltem: a folyó szintje felett szúrósfényű lám
pák égtek; egy matrózkocsmában harmónika szólt.

Mikor visszatértem a szállodába, Scalpomb az ágyon he
verés·zettsápadtan, de felpattant, mikor beléptem, mintha
nekem akarna rontani. Mégis, erőt vett magán s nyugodt
hangon így szólt:

- Újra írom az értekezésemet. Emma nem méltó rá,
hogy megvédjem. Vádirat lesz a védíratból: Flaubert nem
tudta úgy megrágalmazní, ahogyan én vádolom majd!

Torka elszorult a fojtogató sírástól s szomorúsággá szelí
dült a dühe:

- Ily soká tartott hát a "sétakocsizás"? - kérdezte
minden harag nélkül. - Mert a könyv szerint már hat óra
kor kiszállott a kocsiből a lefátyolozott arcú asszony, a
Beauvoisine-negyed egyik utcájában. Tehát legjobb barátom
mal csalt meg! - kiáltotta tehetetlenül. - Távozzék uram:
nem vagyok már féltékeny, mert belátom, több oka lehetett
önt szeretni, mint engem! Miért is szeretne? Csúf vagyok és
esetlen - bizonyára kinevettek a hátam mögött. Most Yon
ville felé utazik a postakocsin és nem gondol rám többé!
Távozzék uram: nem tudom elviselni a boldogságot, melyet
szeme, arca elárul! Hagyjon magamra l

Szégyenkezve kullogtam ki a szobából, mint a bűnös,

kinek szembe kellett néznie áldozatával. Az esti vonattal
utaztam vissza Párisba s az Ecole-ban ezentúl messze kerül
tük egymást. Egy közeli kifőzőben ebédelt, hogy ne kelljen
találkoznia velem. Hónapok teltek el igy, míg tavasz felé
egy éjszaka dörömbölest hallottam ajtómon; mikor kinyitot
tam, ő állott a küszöbön, pizsamában, dideregve.

- Mi történt? - kérdeztem ijedten és lámpát gyuj
tottam.
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- Meghalt - mondotta halkan és mikor leültettem.
láttam, hogy könnyek peregnek alá arcán.

-- Ki halt meg? - kérdeztem.
- Emma - felelte. - Láttam, amint kialudt a szeme,

mint két Iámpagörnb, melyek mögött eloltották a fényt. Elő

zőleg, mikor ágya mellett fetrengtem s tudtam, hogy minden
elveszett már, megsimogatta a hajam! S újból át kellett él
nem halálát s oly pontosan láttam minden részletét. ahogyan
megtörtént. Még az arzén ízét is éreztem számon, mikor meg
csókolt. Arzénszagú az egész szoba l

Sokáig tartott, amig megnyugtattam : feldúltsága lassan
lecsillapult, könnyei elapadtak. Visszakísértem szobájába,
mert nem birt egyedül végigmenni a folyosón.

- Nem érzi az arzénszagot? - kérdezte rémülten. A
szobát valóban furcsa, keserű szag töltötte be; az ablakhoz
léptem, kinyitottam : a szag még erősebben áramlott a falak
tnentén,

- A vegykonyhákból származik, melyek az ön szorn
szédságában vannak -- nyugtattam meg és becsuktam az ab
lakot; lefektettem az ágyba s az ajtóban voltam már, mikor
rettenetes sikoltás késztetett visszafordulásra.

- Láttam az arcát, melyről lehullott a szemfedő. -
kiáltotta, szemét eltakarva. - Fekete lé ömlött ki szájából
s bepiszkította fehér mennyasszonyi ruháját l

Csaknem szöszerint idézte Flaubert mondatait s a nagy
csendben, mely szavait követte, hallani véltem az olló nyísz
szanását, mellyel az ügyetlen patikus a halott asszony halán
lékába hasított, Megkövülten néztem Scalpombot, akí úgy
ült az ágyon, két kézzel kapaszkodva szélébe, mínt aki fél,
hogy menten lezuhan. Nem láttam több könnyet az arcán,
mely könnyek nélkül is az esztelen fájdalom, a tébolyult
kétségbeesés, az álmaitól megfosztott örület arca volt: úgy
éreztem, sóbálvánnyá változom ennyi szenvedés előtt. Kiál
tani akartam, de nem jött hang torkomból, míntha rettenetes
álmot látnék, melyből nem tudok felébredni. Valósággal
megkönnyebbültem, míkor szája legörbült, arcára visszatért
a születő sírás fintora s felkiáltott:

- Meghalt és nem láthatom többé!
Majd rámnézett és félig zokogva, panaszosan, félig átko-

zódó gyűlölettel, rámordított :
- Te ölted meg! Miért nem szeretted jobban? Miért

nem szeretted jobban?
Szörnyű átkait még a folyosón is hallottam s mikor le

feküdtem szobámban, úgy rémlett, az éjszaka csendjében, az
öreg épület két emeletén is atszűrödnek hozzám szavai, me
lyekkel a halál legborzalmasabb kínjait hívja fejemre.
Fáradtan húztam magamra a takarót s félálomban éreztem,
hogy szívemet valami szelíd fájdalom járja át, a búcsúzás fáj
dalma: a búcsúzásé olyasvalakitöl, akit még nem ismernet
tem meg s most már nem is fogok soha többé megismerni.
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S a fájdalom tovább élt bennem, reggelíg, a félig álomszerű

érzések erejével s reggel első dolgom volt, hogy elolvassam
Emma halálának leírását. Szomorúságorn pedig valósággal
tapinthatóvá vált: lelkifurdalást éreztem, hogyelmulasztottam
a kínálkozó boldogságot, lemondtam a kínálkozó szerelemről.

mely megfoghatatlan módon birtokom lehetett volna, de én
kísértésére süket és érzéketlen maradtam.

- Talán túlságosan józan vagyok!- sóhajtottarn.
Am az ls lehet, hogy jobb így: talán azzal kellett volna
fizetnem érte, amí vel barátom!

Később úgy véltem, ez sem lett volna túlságosan nagy ár
s irígyeltem őt az éjszakákért. melyeket a vidéki orvoslak
kertjében töltött. Aznap többször is megpróbáltam beszélni
vele, de mindig zárva találtam ajtaját.

Nemsokára ő maga keresett fel: kezdetben bátortalanul,
szégyenkezően, később azonban egyre erőszakosabban. pa
rancsolóbban lépett be szobárnba, kényszerített, hagyjam
abba munkámat, mintha joga lenne hozzá, hogy vezeklésre
intsen; mentegetődzéseirnre, tiltakozásomra ügyet sem vetett.

- Igyekezzék legalább részben jóvátenni, amit ellenem
vétett. - mondotta, majd leült elém és hosszasan, meghatot
tan, irígyen nézett. Ujjával óvatosan megérintette arcomat és
hajamat, mintha csókok nyomát akarná kitapogatni rajta.

- űt szerette hát Emma! - mondotta mintegy magá
nak. '- Ezt az arcot, ezt a hajat simogatta! Engedje meg
uram, hogy nézzem: így közelebb érzem magam hozzá. Ne
féljen tőlem: nem haragszom már! Nem ön a hibás: a sors
művelte ezt velünk!

S csak ült s nézett engem, mereven, hogyamegerőlte

téstől könnyezni kezdett a szeme.
Más alkalommal mindenáron rá akart bírni, hogy beszél

jek Emmáról.
- Mesélje el, milyen volt a csókja? '- kérlelt és hangja

rekedtté vált az érzéki vágytól. - Meaéljen róla! Mondja el
részletesen. hogyan csaltak meg!

Mivel nem tudtam felelni kérdésére, azzal vádolt, hogy
meg akarom fosztani még ettől az örömtől is! Ű nem félté
keny soha többé, én azonban irígyen el akarom rejteni elöl e
a gyönyört, melyhez neki is joga van: hadd képzelnesse el
legalább, ha már megraboltam tőle!

Idővel úgy próbáltam védekezni ellene, hogy nem nyitot
tam ajtót kopogtatására. Kétségbeesetten zörgetett, szitkozó
dott, ordítását visszhangosta a lépcsőház s mikor látta, hogy
igy nem érhet célt, alázatosan könyörgött, hízelgett, sírt.
Később felhagyott próbálkozásaíval, visszavonult magányába,
többé senkivel sem beszélt s amikor megjelent néha a kert
ben, csodálkozva láthattuk, hogy szeméből szünet nélkül,
hangtalanul hullanak alá a könnycseppek.

De nemsokára beköszöntött a tavasz s ablakom alatt a
gesztenyefát rózsaszínű fürtök díszítették, majd sötétlilára
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váltak este, a holdfényben; a tetők bádogja megcsillant s a
májusi csillagok alatt most mindenki a zene jegyében élt
nálunk: vonósnégyesek, zongorák, fuvolák készültek a szo
kásos évvégi hangversenyre. A nappalok forrók lettek: dél
előttönkint felmentünk Petitbonnal és Baillouval a laborató
riumi épület lapos tetejére, napfürdőzni. Fehéren izzottak alant
az utcák és a házak homlokzatai - a levegő visszaverte a
fényt, csillogó tó terült el körülöttünk. A távolban meg
lebbent néha egy erkély narancspiros vászna s a madarak
lehullottak az égből, mint kődarabok. Rezgett és villódzott a
forróság, száraz volt az ég, a mcsszeség kopáran fénylett.
Az egyik sugárút zöld fasorában felcsillantak időnként az
autók üvegei, a temető kopár kövei felett a halottégető ké
ménye füstölgött s nyugat felé az Opera úszott, tarajos gá
lyaként, Közvétlenül alattunk, a mélyben, a kert pázsitja
zöldell.

Láttuk, hogy valaki kilép az egyik földszinti szoba abla
kán és elindul a kert mélye felé, ahol kis lugas állott. A ma
galsból is megismertük Scalpombot: hosszú házikabátot vi
selt, mely alól előfehérlett hálóinge, meztelen lábán papucs
volt.

- Szegény fiú! - mondotta Petitbon. - Egészen meg
hibbant az utóbbi időben! Talán azért, mivel értekezését el
utasították az egyetemen: az egyik bíráló azt tanácsolta,
vizsgáltassuk meg elmeállapotát.

- Szép csendesen el kellene őt vitetni valamilyen szana
tóriumba, hisz rnost is úgy viselkedik, mint egy elmebeteg!
Magában beszélget és rád mordul, ha találkozol vele a folyó
sön. .F~n az igazat megvallva, félek tőle - folytatta Baillou
- és kulcsra zárom éjszaka ajtómat, mivel csaknem a szom
sédságában lakom.

Odalenn megszélalt az ebédre hívó csengetyű, búcsút
vettünk egymástól, mert Petitbon és Baillou a városban
ebédeltek.

Délután három órakor lementem a kertbe s megfeled
kezve arról, hogy Scalpomb már elfoglalta: a lugas felé in
dultam. Ott találtam rá, amint épp az asztal fölé hajolt,
mozdulatlanul: úgy látszott, elaludt. Odaléptem mellé, s az
asztalon a Bovarynét pillantottam meg: azt a példányt,
melyben íeljegyzéseit vezette. Egyetlen lapott őrzött csupán
a könyvfedél, az ntolsót - a többit türelmetlen kézzel tép
hette ki, mert a gerincen megmaradt még néhány papír
foszlány, mint kivágott fa magányos gyökerei. Akkor sem
ébresztettem fel álmából, mikor szorosan mellé léptem, s
válla felett elolvastam az ismerős sorokat, melyek oly mély
szánalomra indítottak valamikor a szerencsétlen Charles
Bovary iránt:

"Charles leült másnap a lugasbéli padra. A kerítés
rácsozata megszűrte a fényt; a szöllőlevelek árnyéka a ho
mokra rajzolódott, illatozott a jázmin, kéklett az ég, kőris-
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bogarak zümmögtek a virágzó liliomok körül és Charles úgy
fulladozott a bánatos szívét dagasztó kósza, szerelmi hullá
moktól, mint valami serdülő fiú.

A kis Bertha, aki nem látta őt egész délután, odalépett
hozzá hét órakor, hogya vacsorához hívja.

Fejét a falnak támasztotta, lehúnyt szemmel, tátott száj
jal ült, kezében egy hosszú, fekete hajfürtöt tartott.

- Papa, jöjj hát! - szólt a kislány.
És azt hívén, játszik az apja, meglökte szelíden. Le

zuhant a földre. Már nem élt."

TOZ TAMÁS:

VERSEK
BNGEBZTEl,ÉS

Lázongtam én, de mint a must kiforrIam.
Uram, vedd véremet, már tiszta bor.
Szőlő helyett én magamat tiportam,
Tehozzád csorgok most a prés alól.

Szabad mezőkről, nyárról álmodoztam
s e hűvös ősz lett zordon börtönöm.
A távozó falombot nézem hosszan
s a mandulák bilincsét föltöröm.

Ments már ki engem is, kezedbe végy föl,
ha egyszer rámszakad, védj meg- atéltől,

én Istenem, hordódba tölts bele.

Nem fájna már, ha mint a bort meginnál.
Vérem piros, égőbb a rőt rubinnál.
Testem fehér, véremmel írd tele.

AHOGY A KENYERET

Ahogy a kenyeret eszem, úgy nézlek,
jó étvággyal és telhetetlenül.
Ha láthatatlan is vagy, mégis élsz te
szememben, számban ízes étkemül.

Mint görög váza, hasztalan ragyognék,
ha nem te volnál bennem, Istenem,
és mint a hárfa, hangtalan dalolnék,
ha nem dalolnál bennem szüntelen.

Ahogya kenyeret eszem, úgy várlak,
friss nótaszóval s türelmetlenül,
sápadt vagyok és harapdálom a számat,

ha fö!tűnsz, mint a sápadt hold felül.
Ahogy a kenyeret eszem, úgy hívlak.
Meghalnék nélküled, te drága Csillag.
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