






 
 



Gustave Caillebotte emlékének





„Egy nő akkor lesz igazán a miénk, ha lefestjük.”
Jean-Auguste-Dominique Ingres, 

francia klasszicista festő

„Az olyan képeket szeretem, amelyek örökkévalónak tűnnek.”
Pierre-Auguste Renoir,

francia impresszionista festő

„Az igazság órája! – ismerem én az igazság óráját! Neki köszönhetjük, 
hogy csak akkor kezdünk élni, amikor már halottak vagyunk.”

Édouard Manet,
a realizmus és impresszionizmus

határán alkotó, francia festő
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1

Céleste kilépett a monumentális Louvre kapuján, háta mögött 
hagyva a múzeum melegét és fényét. A személyzet a zárás kö-

rüli utolsó teendőket végezte. A lány már rég bezárta a kasszát, 
átszámolva és leadva az aznapi bevételt, a teremőrök pedig kites-
sékelték a legkitartóbb másoló művészeket is a kapun. A Louvre 
éjjeli álmához készülődött.

Odakint fagyos sötétség uralkodott. Párizs magas, sudár, utcai 
ívlámpái fázósan hunyorogtak az estében. A dermesztő hidegben 
Céleste megborzongott és beburkolta magát vékony télikabátjá-
ba. Egy heves szélroham kis híján lesodorta fejéről a kalapját. A 
macskakövek síkossá váltak a délutáni hóeséstől, így a lány csiz-
mája időnként meg-megcsúszott, ahogy nekivágott a Place du  
Carrouselnek.

A bohémek és a lecsúszott, párizsi emberek dombja, a Montmartre 
ilyen időben különösen távolinak tűnt. A mulatók még csak most 
kezdtek kinyitni a dombon, hogy tárt karokkal öleljék keblükre a 
mulatozni vágyó művészeket, az italt vagy felejtést óhajtó sem-
mirekellőket és a gyanús üzleteket bonyolító alakokat. Céleste 
minden nap megtette ezt az utat, mivel szegényes lakása, melyet 
a mogorva márkitól bérelt, a fura hangzású Ködkastélyban állt, a 
Rue Girardon 13. szám alatt.

A Louvre-ban, pénztáros kisasszonyként keresett kevéske pén-
ze épp hogy kifutotta a lakbért, ételre és ruhára viszont már alig 
jutott. Beköszöntött az 1879-es év, és számára rögtön adóssággal 
kezdődött az újév. Ha nem kellett volna megvennie a télikabátot, 
ha kitartott volna tavaszig a másik, toldozott-foldozott kabátban, 
melynek bélése már régen szétfoszlott, ki tudta volna fizetni a 
legutóbbi lakbért... Ha nem fázott volna annyira minden egyes 
nap, az utcán és a fűtetlen lakásban, mert még tűzifára sem telt...

Szemét könny futotta el. Az ágya éjszakánként jéghidegre hűlt, ő 
pedig megállás nélkül vacogott a sötétben, hogy spóroljon a gyer-
tyával. A Ködkastély éjszakánként dermesztően hideg, jeges fuval-
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latokat engedett magába falrepedésein és ablaknyílásain keresz-
tül, az épület szinte beleremegett hosszú, elnyújtott sóhajtásaival. 
Ez az átkozott télikabát, érintette meg merev ujjaival a vékonyka 
anyagot, melynek bélésével igencsak fukarul bánt a szabó. Ez volt 
a legolcsóbb mind közül.

Hirtelen megcsúszott az egyik macskakövön és térdre esett. Fáj-
dalmasan megrándult, ahogy a harisnyán keresztül is megérezte 
a jeges utcakő élét. Kesztyű nélküli, vöröslő ujjai fogódzópontot 
kerestek a lucskos földön. Egy hosszú percre be kellett hunynia 
a szemét. A szél zúgásán túl valami furcsa zajt is hallott. Mintha 
léptek közeledtek volna felé, enyhe, súrlódó hangot adva a hó-
darában. Céleste kinyitotta a szemét és egy elegáns, fekete kabátot 
és cilindert viselő férfit pillantott meg tőle pár lépésre. Az ívlám-
pák rosszul világították meg az arcát, így szinte semmit sem tudott  
kivenni a vonásaiból.

– Mademoiselle – szólalt meg és udvariasan felé nyújtotta a kar-
ját.

Céleste elfogadta a segítséget és belekapaszkodott a kesztyűs 
kézbe, majd óvatosan talpra állt.

– Merci, monsieur – köszönte meg és miközben lesöpörte a tér-
déről a lucskos havat, kíváncsian fürkészte a cilinder árnyékába 
rejtőzött arcot.

Az idegen hosszú ideig hallgatott, ami egyre inkább kezdte fe-
szélyezni. Ahogy meg tudta állapítani a sötétben, a férfi vékony 
testalkatú volt és tőle magasabb, bár a cilinder csalóka benyomást 
keltett. Váratlanul felszegte a fejét, mire a legközelebbi lámpa fénye 
rávetült az arcára. Sápadt vonásai finomak és bársonyosak voltak, 
szürke szeme melankolikus és visszafogott jellemről árulkodott, 
gesztenyebarna haján, mely kilátszott a két fülénél a cilinder alól, 
apró hókristályok csillogtak. Talán a harmincas éveiben járhatott.

Céleste megelégelte az idegen némaságát és aprót biccentett, 
majd tett egy lépést, ám a férfi hangja megállította.

– Várjon!
A lány szeme megrebbent, ahogy elkapta a kutató tekintetet.
– Modellt keresek – jelentette ki határozottan. – Művészetpártoló 

vagyok és időnként festek is.
Céleste enyhén összeráncolta szemöldökét.
– Miket fest?
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– Mostanában aktokat – felelt őszintén a férfi. – A nevem Gustave 
Caillebotte.

A lány arcát pír öntötte el erre a nyilvános sértésre és hirtelen 
felszínre tört hosszú ideje tartó kiszolgáltatottsága. Mit képzel róla 
ez az alak? Talán prostituáltnak nézi, akit néhány frankért meg-
kaphat? Emésztő düh és harag kerítette a hatalmába, mely egy 
szempillantás alatt a szívébe kergette a vért. Hatalmas lendülettel 
pofon vágta a férfit. A csattanás még sokáig csengett mindkettejük 
fülében.

Egy zörgő fiáker vágott keresztül a téren. A festő lassan felemelte 
a fejét, de a lány már nem állt előtte. Olyan gyorsan távolodott a 
Place du Carrouselen, ahogy csak tudott.
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Céleste önérzete még mindig háborgott, arca lángolt a szé-
gyentől. Hevesebben kapkodta a levegőt, ahogy felfelé 

haladt a Montmartre lépcsőin, sőt, szinte szaladt az apró pely-
hekben hulló hózáporban, nem törődve a csúszós, jeges macs-
kakövekkel. Útközben csak néhány emberrel találkozott ebben 
a cudar időben. Ahogy felért a domb tetejére, előbukkant a hí-
res „Bozót”, mely a Köd kastélyt vette körül. Ez az üres terület, 
melyet nyáron gazok, galagonyacserjék, élő sövények, akácfák, 
gyümölcsfák, gesztenyefák, orgonafák és rózsabokrok tarkítottak, 
a Moulin de la Galette és a Rue Caulaincourt körül helyezkedett 
el. Tyúkok, kecskék, tehenek, koldusok és rongyszedők laktak itt 
nyomorúságos viskóikban és egyéb tákolmányaikban, melyekből 
fojtó szagú pára és meghatározhatatlan ételek illata szállt az ég 
felé. Az ember mintha nem is Párizsban, hanem valahol vidéken 
lett volna...

A Lefranc de Pompignan által építtetett, XVIII. században  
lerombolt Ködkastély nevét hűen megőrizte a környék, ám kastély  
helyett most már egyszerű lakóházak álltak a helyén. Céleste  
lakása is egy ilyen kétemeletes épület első emeletén helyezkedett 
el. A lakók vegyesek voltak, mint a nyári piac kínálata: lakott  
errefelé operai fuvolás, az írói szárnyait bontogató Paul Alexis, 
egy modell népes családjával, számos piktor és pénzhamisító. Az 
értelmiség ugyanúgy képviseltette magát a dombon, mint a tár-
sadalom lecsúszott rétege. És persze ne feledkezzünk meg a Köd-
kastély házmesteréről és házmesternéjéről sem, azaz a márkiról 
és márkinéról, akik valójában egy bútorgyár árufuvarozói voltak. 
Hiába, új szelek fújtak a Montmartre-on...

A szegényes bejáratban egy alak ült, fittyet hányva a hidegre és 
hóesésre. Céleste meg sem lepődött, mivel errefelé gyakran ültek 
részegek és koldusok a kapuban. Felpillantott a második emelet-
re és a padlás ablakaira, ahonnan fény szűrődött ki. Az ott lakó 
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festő, monsieur Renoir minden bizonnyal serényen dolgozik1. A 
lány nagy levegőt véve elhaladt az alak mellett, de az a csizma-
kopogásra felkapta a fejét.

– Céleste!
A lány meglepetten ismerte fel a fiatal újságírót. Koromfekete, 

hullámos haja vizesen tapadt a homlokára.
– Mit keresel itt, Maxime?
A férfi feltápászkodott és csibészes mosoly jelent meg az arcán.
– Hamarosan kezdődik a munkaidőm. Gondoltam, előtte még 

benézek hozzád.
– Megfagysz idekint! Régóta vársz rám?
Miközben felfelé haladtak a lépcsőn, Céleste a kulcs után koto-

rászott a táskájában. Óvatosan körülkémlelt, nehogy szembeta-
lálkozzanak a márkival vagy a márkinéval. Biztonságban felértek 
a lakásba, ahol ugyanolyan hideg fogadta őket, mint az utcán. 
Még a gomolygó leheletüket is látni lehetett.

– Itt sincs melegebb, mint kint – húzta el a száját a férfi.
– Még nem volt időm tűzifát és gyertyát venni – mentegetőzött 

Céleste és hirtelen rettenetesen elszégyellte magát.
– Időd, vagy inkább pénzed nem volt?
A kérdés a lány mellkasának szegeződött. Egy pillanatra meg-

remegett, de tartotta magát. A homály jótékonyan tompította az 
aprócska, egy szobából álló lakás minden hibáját. A málló tapéta, 
a csorba kályha, a törött fali tükör, a sánta asztal, a szúette ágy, 
a szálkás padló és a leszakadt ajtajú ruhásszekrény mind-mind 
megszépült.

– Ha a pénzedért jöttél, sajnálom, de várnod kell – jelentette ki 
hirtelen a lány és hangja enyhén megremegett.

Maxime az ablakhoz sétált és kinézett.
– Te is tudod, hogy nem azért jöttem.
A csend hosszúra nyúlt közöttük.
– Ha nem esne a hó, látni lehetne nyugaton a Valérien-hegyet 

– nézett mereven előre Maxime. – Vagy a Saint-Cloud és Argen-
teuil körüli dombokat.

– Csak tiszta időben látni őket – rázta meg a fejét a lány és leült 
az ágyra.

1  A valóságban Pierre-Auguste Renoir több mint tíz évvel később lakott a Montmartre-on lévő Köd-
kastélyban, ahol egy kétemeletes épület szolgált lakhelyéül, a padlástérrel együtt.
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Finom mozdulattal leemelte fejéről a nedves kalapot.
– Bárcsak nekem lenne ilyen kilátásom! A festő a padláson a 

montmorency-i erdőt is látja?
– Monsieur Renoir?
– Ha úgy hívják... – vont vállat Maxime.
– Az északi ablakon keresztül igen – bólintott Céleste. – A Saint-

Denis-székesegyházat is látja.
– Olyan, mintha a mennyben laknál...
– Koldusok között – nevetett fel kesernyésen Céleste.
Maxime hátat fordított az ablaknak és szótlanul figyelte a kabát-

ban ücsörgő lányt.
– Ez könnyen megváltozhatna, ha te is akarnád...
– Hogy ketten éljünk koldusok között?
– Van állásom – húzta ki magát a férfi, enyhe sértettséggel a 

hangjában. – Minden cikkemért fizet a La Vie Parisienne. Tisztes-
séges ember vagyok.

– A Montmartre gyönyöreiről írsz – nevette el magát Céleste csú-
fondárosan. – Hajnalig lumpolsz a különböző mulatókban...

– Csak témát gyűjtök a cikkeimhez! – horkant fel Maxime.
A lány legyintett és felállt, hogy az asztalon árválkodó, fonnyadt 

almáért nyúljon. Megszagolta, majd jóízűen beleharapott.
– Az összes firkász komolytalan – jelentette ki megingathatatla-

nul.
– Te talán többre tartod magad a Louvre pénztáros kisasszonya-

ként? – vágott vissza nevetve az újságíró. – Még a művészethez 
sem értesz!

Kivette a lány kezéből az almát és ő is beleharapott. Céleste fintort 
vágott.

– Valóban nem értek a művészethez, ahogy te sem az íráshoz! 
Erre pedig a főszerkesztő előbb-utóbb rá fog jönni!

– Akkor már csak a Montmartre gyönyörei jutnak nekem...
Maxime megfontoltan rágta az almát, majd hirtelen a zsebébe 

nyúlt és néhány frankot tett az asztalra. Céleste egész testében 
megfeszült.

– Mi ez?
– Az elmaradt lakbéred.
– Honnan tudsz róla?
– Láttam, hogy új kabátod van.
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A lány elpirult és összeszorította az ajkát.
– Nem fogadhatom el!
– Csak kölcsönbe adom.
– Akkor sem fogadhatom el! Már így is tartozom neked!
– Ha meggondolnád az ajánlatomat...
Céleste dühösen megrázta a fejét.
– A szabadságom nem eladó.
Maxime felnevetett.
– Nem értem, miért gondolod azt, hogy egy férjjel az oldaladon 

le kell mondanod a szabadságról.
A lány nem akart válaszolni.
– Még mindig osztod annak a megátalkodott némbernek az 

állás pontját?
– Hubertine Auclert2-nek hívják – felelt durcásan a lány.
– Hogy is nevezik magukat?
– Szüfrazsettek3.
Maxime fejcsóválva nevetgélt.
– Még hogy jogokat adjunk a nőknek... – suttogta fojtottan, de 

Céleste villámló szeme még a sötétben is felnyársalta. – Vagy talán 
te is táblával a kezedben fogsz masírozni Párizs utcáin és a jogai-
dat skandálod?

Céleste dühösen felsóhajtott.
– Menj el! A mulatók már kinyitottak.
– A mademoiselle megsértődött...
Céleste marokra gyűrte a pénzt és visszadugta a férfi kabát-

zsebébe.
– Nem kell a pénzed. A tartozásomat pedig hamarosan törlesz-

tem!
Maxime elkomolyodott.
– Mégis miből, Céleste? Ez egy ördögi kör.
Hangja együtt érző és lágy volt.
– Indulj! Várnak a táncosnőid, hogy az öledbe ülhessenek!
A lány nem akart tudomást venni a férfi megjegyzéséről. Hiába 

taszigálta, Maxime csak nehezen indult el. Az ajtóból még egyszer 
visszafordult.

– Minden megváltozhat, ha te is akarod.

2 A francia szüfrazsett mozgalom egyik fő alapítója.
3 A nők egyenjogúsításáért küzdő mozgalom nőtagjai.
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3

Céleste kényszeredetten mosolygott, ahogy elhaladt az olaszul 
karattyoló, elegáns úr a Louvre kasszája előtt, akivel csak  

nehezen tudott szót érteni. A csarnokban még mindig visszhang-
zottak a férfi szenvedélyes, pergő mondatai. A lány egy kukkot sem 
tudott olaszul, a vendég pedig egy szót sem értett franciául. A kéz-
jelek segítségével azonban végül zöld ágra vergődtek és az olasz 
megvette a belépőjegyét. A lány fáradtan felsóhajtott és titokban 
elégedetten nyugtázta, hogy ez a nap is hamarosan befejeződik.

Egy ismerős arc tűnt fel a festőállványukat cipelő, másoló művé-
szek csoportjai között. Az alacsony, kövérkés Émilie csak lassan tu-
dott haladni a csarnokban, miközben szigorú pillantás kíséretében 
intette csendre a hangoskodókat. A pénztárhoz érve arckifejezése 
megváltozott, valóságos földöntúli béke és nyugalom áradt szét a 
vonásain, mintha az élet összes rejtélyét megfejtette volna. Oda-
hajolt Céleste-hez és a fülébe suttogta:

– Aristide megkérte Isabelle kezét.
Céleste ajka széles mosolyra húzódott. Tudta, hogy az asszony 

már régóta várt erre a pillanatra.
– Gratulálok! Beigazolódott a feltételezésem, hogy előbb-utóbb 

összeszedi a bátorságát.
– A bátorságát? – horkant fel Émilie. – A lányom minden nap 

zsarolta és fenyegette, persze csak burkoltan, finoman, de végre 
lépre ment az az átkozott ficsúr!

Az asszony tokája kissé megremegett a színpadias sóhajtástól.
– Isabelle már a harmadik hónapban van – halkította le a hang-

ját Émilie. – Nemsokára már nem tudja tovább takargatni a hasát. 
Képzeld csak el, ha ez a nyomorult fajankó elszelelt volna...

A nő a szemét forgatva keresztet vetett. Céleste az ajkába hara-
pott és azon gondolkodott, mit is mondhatna.

– Soha senkinek sem kellett volna egy gyerekkel! Uram terem-
tőm, egy megesett lány a mai világban... Mehetett volna a Pigalle 
térre, a kurvák közé...
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– De most már minden rendben lesz – biztosította Céleste az asz-
szonyt. – A gyermek házasságba születik és boldog család lesznek.

Émilie buzgón bólogatott.
– Az én megboldogult férjem is ezt akarta volna. Na és te, Céleste? 

Mikor jön már meg az eszed?
Céleste arcán kellemetlen árny suhant át.
– Nekem nincs szükségem férjre.
– Nem is azt mondom, hogy férfira van szükségünk, de a meg-

élhetésünkhöz elengedhetetlen egy gazdag férj. Nézz magadra! 
– mutatott a lányra Émilie. – Sovány és szegény vagy. Alig bírod 
magad fenntartani. Az ilyenekből lesznek a pályaudvarok prosti-
tuáltjai.

– Na de Émilie...
– Igazat beszélek! – erősködött a nő. – Egy pár év és a szépséged 

elhervad, utána pedig esélyed sem lesz jó partit csinálni. Most még 
megteheted...

Céleste nem válaszolt.
– Mi a bajod azzal az újságíróval?
– Ő is ugyanolyan szegény, mint én.
– Az apja nemrég halt meg. Csak hagyott rá valamit, a múltkor 

is adott neked pénzt!
– Csak kölcsönbe – vágta rá a lány. – Vissza fogom fizetni neki.
– Jaj, Céleste – csóválta a fejét Émilie. – Így nem fogod semmire 

sem vinni. El kéne járnod szórakozni, hátha megakad valakinek a 
szeme rajtad! A Louvre-ba csak a szegény festők járnak másolni...

Egy halk torokköszörülés hangzott fel. Mindketten odakapták 
a fejüket. Egy cilinderes úriember várakozott a kasszánál már jó 
néhány perce. Émilie zavartan elmosolyodott és szemével búcsú-
zásképpen intett a lánynak, majd enyhén kacsázó járásával meg-
indult.

Céleste palástolni próbálta meglepettségét. A cilinderes férfi nem  
volt más, mint a néhány nappal ezelőtti, kellemetlen festő a Place 
du Carrouselről. Hogy is hívták? Már el is felejtette a nevét. A férfi 
udvariasan levette fejéről a kalapját.

– Bonjour, mademoiselle!
– Bonjour, monsieur! – viszonozta Céleste hűvösen a köszöntést.
A férfi szép, szürke szeme érdeklődve kutatta a lány voná-

sait. Megfigyelte Céleste halványvörös, loknis fürtjeit, melyek 
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ügyetlenül rendeződtek a konty szorításába, tejfehér bőrét, 
melyet apró, alig észrevehető szeplők pettyeztek az arcán és a 
halványkék, tágra nyílt, őszinte szemeket, melyek ártatlanul és 
naivan tekintettek a világba. A telt, vöröslő ajkak, az egyenes, 
mégis bájos orr, a vékony, kecses nyak, a keskeny vállak és a vé-
kony derék igazán ígéretesnek tűnt egy festő szemszögéből. Már 
csak a kebleit, a combjait és a fenekét kellett volna látnia, ám a női 
ruha zsarnoksága folytán erre kevés esély adatott meg.

– Miben segíthetek?
A rideg kérdés visszarántotta a valóságba.
– A madame-nak igaza van. A Louvre-ba csak a szegény festők 

járnak.
A lány elcsodálkozott a szemtelen kijelentésen.
– Hallgatózott, monsieur?
Céleste hangjában felháborodás rezgett.
– Csak várakoztam, hogy jegyet váltsak.
A lány válaszra sem méltatva matatni kezdett a jegytömbbel.
– A minap nem válaszolt a felkérésemre, mademoiselle.
Céleste szikrázó szemét látva meg kellett állapítania, hogy 

Édouard Manet egyes korai festményein pontosan ilyen színűnek 
festette meg a vizet.

– Még mindig modellt keresek – tette hozzá.
– Azt hittem, elég egyértelmű volt a válaszom – felelt a lány és 

átnyújtotta a belépőjegyet, a pénzt pedig elvette a férfitól.
Caillebotte a lány apró, piros mintás, vajszínű ruháját tanul-

mányozta.
– Nem hagyta, hogy befejezzem a mondandómat.
Céleste szemügyre vette a férfit. Nappali fénynél kifejezetten 

kellemes külsejű volt, jóképű, de valami titokzatosság lappangott 
a tekintetében. Gesztenyebarna hajában ősz szálak bújtak meg.

– Mostanában valóban aktokat festek, de nem feltétlenül akt 
modellt keresek.

A lány kíváncsian várta a folytatást, ám a férfi hallgatott.
– Nem érdekel az ajánlata, monsieur. Akár aktot fest, akár nem.
A szürke szempár szomorúan tapadt a kezében tartott belépő-

jegyre.
– Igazán sajnálom, Céleste.
A lány felkapta a fejét.
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– Honnan tudja a nevem?
– A madame az imént említette. Édesanyámat is így hívták.
Céleste-et kezdte feszélyezni a hosszúra nyúlt beszélgetés.
– Felhívom a figyelmét, hogy ilyenkor már különösen nagy a tö-

meg a Tiziano-képek és Rubens Szivárványa előtt – mondta fagyo-
san. – Ha esetleg ezeket kívánja megtekinteni.

A férfi megértette a lány ki nem mondott üzenetét.
– A madame-nak abban viszont nem volt igaza, hogy a nehéz 

sorsú hölgyek útja mindig a Pigalle térre vezet.
Egy papírdarabot helyezett a lány elé.
– Ha meggondolná magát, kérem, keressen fel a műtermemben!
A férfi feltette a fejére a cilindert és nekivágott a csarnoknak.  

Céleste az íves, kissé dőlt betűkre pillantott. Gustave Caillebotte, 
Boulevard Haussmann 77.
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Egy perc sem telt el azóta, hogy becsukta maga mögött az ajtót, 
máris dörömbölés hangzott fel. Céleste keserűen nyelt egyet. 

Sejtette, ki akar ilyen türelmetlenül bejutni hozzá. A lépcsőházban 
még reménykedett, hogy a márki nem hozzá, hanem esetleg a má-
sodik emeleti lakóhoz, Renoirhoz igyekszik, de valójában ponto-
san tudta, hogy a kibírhatatlan férfi útja az első emeletre vezet.

Összerezzent, ahogy az erőszakos dörömbölés megremegtette az 
ajtót.

– Nyissa ki! Tudom, hogy odabent van!
Céleste elszégyellte magát, majd nyugalmat erőltetett az arc-

vonásaira és kinyitotta az ajtót.
– Márki úr – színlelt csodálkozást és nem kerülte el a figyelmét a 

férfi méregtől vöröslő, borostás arca.
– Ne tegyen úgy, mintha nem hallotta volna, hogy maga után 

kiabáltam az utcán! – rázta az öklét a férfi. – Azt hiszi, a bolondját 
járathatja velem?

– Eszembe se jutott ilyesmi! – tiltakozott a lány.
– A negyedévi lakbérért jöttem! – jelentette ki kerek-perec a már-

ki és kinyújtotta koszos tenyerét.
A bútorszállítás kérgesre cserzette a bőrét.
– Mindjárt vége a januárnak és az utolsó negyedévet sem fizette 

ki! Nálam nem szokás késni a lakbérrel!
– Tudom, márki úr, de még egy kis türelmét kell kérnem – ma-

gyarázkodott zavartan Céleste. – Sok kiadásom volt az év végén és 
még nem kaptam meg a fizetésemet.

– Nem érdekel! Ez nem az én problémám! – dobbantott a férfi 
és még inkább szétfeszítette a tenyerét. – Az az éhenkórász festő, 
Renoir aztán igazán ágrólszakadt, mégis mindig rendesen fizet!

– Kérem, meg kell értenie...
– Ne próbáljon meggyőzni! – kiáltott rá a márki dühösen. – Ide a 

pénzt! És az első negyedévi lakbért is előre kérem! Most azonnal!
Céleste hitetlenkedve tátotta el a száját.
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– Képtelenség, márki úr! Nincs elég pénzem!
– Mit gondol, mi miből élünk a márkinéval? Dolgozunk éjt 

nappallá téve!
– Én is dolgozom! – fakadt ki türelmetlenül a lány.
– Úgy látom, nem eleget – biggyesztette le a férfi a száját. – Az 

asszonynak és nekem is ennünk kell, nem szánakozhatunk folyton 
mindenkin! Miért nem egészíti ki a keresetét valamivel?

– Mégis mire gondol?
A márki pillantásába buja mohóság lopakodott, ahogy mustrálni 

kezdte a lányt.
– Biztos mások is felfigyeltek már a szépségére – köpött egyet a 

küszöbre. – Miért nem kamatoztatja ezt az adottságát?
Céleste a döbbenettől szóhoz sem jutott.
– Ha nehezen akar beindulni a dolog, engem is számításba ve-

het az elején – csücsörített, amitől a lánynak felfordult a gyomra. –  
Persze nem szabad a márkiné fülébe jutnia! Felnyársalna egy kony-
hakéssel!

– Takarodjon! – kiáltotta felháborodottan a lány. – Mégis mit kép-
zel, hogy mer így beszélni velem?

– Még hogy én takarodjak? – üvöltötte túl lakóját a márki. – Maga 
fog eltakarodni, ha a hónap végéig nem fizeti ki mind a két negyed-
évet! Hálátlan nőszemély! Az ember segíteni akar és ez a köszönet!

– Maga egy vérszívó! – kiabálta Céleste levegő után kapkodva. – 
Képes lenne utcára tenni télvíz idején?

– Nálam kegyelmesebb embert keresve sem találna a Montmartre- 
on! A márkiné már rég utcára rakta volna, csak az én arany szíve-
men múlt, hogy nem a koldusokkal karácsonyozott!

Hirtelen közelebb lépett a lányhoz és mohó ujjaival végigsimí-
totta a kabátját. Céleste orrát megcsapta az abszint és fokhagyma 
szagának keveréke.

– Nocsak, nocsak! Ez egy új kabát? – kérdezte kihívóan és lapos 
pillantással méregette a kabát anyagát.

Céleste elütötte a férfi kezét.
– Ne merészeljen hozzám nyúlni!
– Új kabátra telik, de a lakbérre már nem! Szép kis nőszemély 

maga, galambocskám!
– Takarodjon innen! – kiabálta kipirult arccal Céleste és toppan-

tott egyet a lábával.
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– Itt egyedül csak én kiabálhatok! – emelte fel a mutatóujját a 
márki. – Ha túl drága a Ködkastély, keressen egy lyukat a Pigalle 
téren!

A lépcsőház zengett a férfi röhögésétől.
– Ha nem fizet január végéig, kihajítom az utcára! – rázta fenye-

getően az öklét és egy még nagyobbat köpött a küszöbre.
Nehézkes, lomha járásával megindult lefelé a lépcsőn. Céleste 

becsapta az ajtót és a földre rogyott. Percekig csak kapkodta a leve-
gőt, majd hirtelen kirobbant belőle a sírás. Összegömbölyödött és 
az oldalára feküdt a földön. Mitévő legyen, kérdezgette magától. 
Ha meg is kapná előbb a fizetését, nem lesz elég a két negyed-
évi lakbérre. Kérjen újra kölcsön Maxime-tól? A szégyen mardo-
só lángja nem engedte, hogy megint megalázkodjon az újságíró 
előtt. Maxime még azt hihetné, hogy ezzel lekötelezettjévé teszi 
és előbb-utóbb igent mond a házassági ajánlatára. Eszébe ötlöttek 
Émilie szavai. Még a végén tényleg a Pigalle téri kurvák közt fog 
kikötni...

Letörölte a könnyeit és felült. Nem akarta, hogy a gyűlölt, új 
kabátja bepiszkolódjon. Pillantása hirtelen a táskájára vándorolt. 
Magához húzta és hosszas keresgélés után végre megtalálta a fes-
tő névjegyét. Gustave Caillebotte. Szaggatottan felsóhajtott. Nincs 
más választása. Holnap felkeresi a férfit a műtermében és ha kell, 
könyörög neki, hogy a modellje lehessen.
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A Boulevard Haussmann 77. épülete előtt Céleste bátortalanul 
megtorpant. A 77-es szám egyértelműen ezt a házat jelölte. 

Szerda délután volt, a társadalom elitje a szokásos vendégségbe ké-
szülődött Párizs eme előkelő kerületében. Suhogtak az utcán a höl-
gyek szebbnél szebb, turnűrökkel4 ellátott, színes ruhái és rafinált, 
mégis elegáns kalapjai, a férfiak egyenes tartással, büszkén feszítet-
tek kabátjukban és cilinderükben, sőt, a konflisok és fiákerek is tisz-
tábbak, a lovak pedig kövérebbek voltak, mint a város más részein.

Céleste idegenül érezte magát ebben a közegben és miközben 
belépett a kapun és ösztönösen megindult felfelé, azzal nyugtat-
ta magát, hogy nagy valószínűség szerint Gustave Caillebotte nem 
tartózkodik itthon. Valami azt súgta neki, hogy a férfi lakása a leg-
felső szinten lesz, ahol a legtöbb műterem szokott lenni. A Köd-
kastélyban Renoir is legfelül lakott, hogy minél több fényt nyerjen 
a festéshez. Ahogy felért, elengedte a cikornyás vaskorlátot és egy 
ajtót vett észre. Nagy levegőt vett és bekopogott. Nem kellett so-
kat várnia, mert hamarosan egy fekete szövetruhát és keményített,  
fehér gallért viselő szobalány nyitott ajtót.

– Mit parancsol, mademoiselle?
Kedvesnek és szolgálatkésznek tűnt. A márkihoz képest minden-

képpen, jegyezte meg magában a lány.
– Monsieur Caillebotte-ot keresem.
– Melyik monsieur Caillebotte-ot?
Céleste-et teljesen összezavarta a kérdés. Egy árnyalatnyit el-

pirult.
– Hogy érti azt, hogy melyik monsieur Caillebotte-ot?
– Martial vagy Gustave Caillebotte-ot?
A szobalány arcán enyhe mosoly futott át.
– A festőt – vágta rá Céleste zavartan és legszívesebben a nyelvé-

be harapott volna. – Itthon van?

4  A turnűr, más néven fardagály a 19. században elterjedt divatmegoldás, a hölgyek fenekénél, illet-
ve csípőjénél felhalmozott, ruha alá bújtatott párnácskát jelentette.
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– Kérem, kövessen!
A jól nevelt szobalány udvariasan betessékelte a lakásba és be-

zárta mögötte az ajtót. Céleste legelső benyomása a kellemes meleg 
érzete és egy zongora lágy hangja volt. A lakás első látásra ámu-
latba ejtette. Vastag, süppedő szőnyeg hevert a lába alatt, a falakat 
csodaszép, nyomott mintás tapéta borította, a bársony huzatú bú-
torok a narancs és barna árnyalataiban pompáztak. A magas, üve-
gezett balkonajtókat – melyek egyben ablakként is funkcionáltak  
– vastag szövésű csipkefüggönyök és vajszínű, széthúzott, brokát 
sötétítő függönyök takarták. A lakást eme téli napon is rengeteg 
fény ragyogta be.

– Kérem, itt várjon, mademoiselle! – mondta a szobalány és el-
tűnt.

Céleste nem tudott engedelmeskedni a kérésnek. Valósággal 
vonzotta a zongora hangja a belső szobák irányába. Óvatosan 
besettenkedett és ami elsőként a szemébe ötlött, az az üvegezett 
könyvszekrény volt, könyvekkel teletömve és egy zongora, melyet 
rojtos szegélyű, sárga selyemtakaróval takartak le. A billentyűk 
mellett egy ismeretlen férfi ült, aki elmélyülten tanulmányozta a 
kottát, de jöttére felpillantott.

– Segíthetek?
– Bonjour, monsieur! – köszönt Céleste megilletődve, egyik lábá-

ról a másikra állva.
A férfi várt egy kicsit, de a lány makacsul hallgatott.
– Gustave-hoz jött?
A lány az ajkába harapott.
– Oui, monsieur.
– Menjen be nyugodtan hozzá! – mutatott a szobákon át. – A mű-

termében van.
– Azt mondták, itt várjak – ellenkezett halkan Céleste.
A férfi elmosolyodott és felállt a zongorától. Rendkívül magas 

volt és barna házikabátot viselt. Nem lehetett sokkal idősebb vagy 
fiatalabb a festőnél. Megsimította kifelé kunkorodó, fekete bajszát 
és őszülő szakállát, majd Céleste-hez lépett.

– Martial Caillebotte – csókolt kezet illedelmesen a lánynak.
– Céleste Brunet. Talán rokonok? – kérdezte a vendég önkéntele-

nül, mire a férfi bólintott.
– Gustave öccse vagyok.
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A lány állával a zongorára bökött.
– Szépen játszik.
– Csak próbálkozom – felelt szerényen a férfi. – Épp egy operát 

komponálok. Maga a bátyám modellje? Először jár itt?
– Oui, monsieur, de még nem vagyok modell.
A szobalány megjelent.
– Monsieur Caillebotte fogadja, mademoiselle.
Céleste bólintott és egy halvány mosoly kíséretében elköszönt 

Martial Caillebotte-tól. Szobákon haladtak keresztül, melyek ösz-
szefolytak a szeme előtt. A falakon különböző festményeket látott, 
de egyet sem ismert fel. Talán Gustave Caillebotte munkái, ötlött 
az eszébe, de nem maradhatott le megnézni őket, mert a szobalány 
fürgén haladt előre.

Egy kétszárnyú ajtóhoz értek, melynek egyik felét a lány kinyi-
totta a vendég előtt és intett, hogy menjen be. Céleste izgatottan 
lépett a műterembe, mely valósággal fürdött a fényárban. A Bou-
levard Haussmann szemközti háztetőit belepő hótakaró meg-
sokszorozta a balkonajtókon beáramló fény erejét. A falakon és a 
falnak támasztva mindenhol festmények sorakoztak, némelyek 
egymásnak döntve, némelyek kiemelten egy-egy sarokban, míg a 
műterem közepét egy csíkos dívány, egy festőállvány és egy szék 
foglalta el.

Gustave Caillebotte az állvány előtt állt és egy festményen dol-
gozott. A kép a Boulevard Haussmannt ábrázolta, havas háztetők-
kel, az utcán apró pontokként andalgó emberekkel, az előtérben a 
balkon havas, cikornyás korlátjával. A fehér és szürke árnyalatai 
domináns helyet követeltek maguknak.

– Hát mégiscsak eljött – tette le az ecsetet a férfi és megtörölte 
ujjait egy rongyban.

Céleste tekintete a képről a férfira rebbent. Sötét színű, festő öltö-
nyét színes foltok pettyezték tele.

– Talált már modellt magának, monsieur Caillebotte?
A lány az ajkába harapott, mert túlontúl tolakodónak és bántó-

nak érezte a kérdését. Nem így akarta kezdeni a beszélgetést, a 
lelke mégis háborgott, hogy ide kényszerült jönni. A férfi szelíden 
bólintott.

– Épp tegnap találtam rá egy varrólányra.
Céleste elnémult.
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– Igazán különös arca van – folytatta a férfi. – Ecsetre kívánkozik.
– Ezek szerint feleslegesen jöttem ide...
A lány szívét félelem és kétségbeesés szorította össze. Szinte már 

hallani vélte a márki újabb fenyegetését, már maga előtt látta meg-
maradt holmiját a rongyszedők viskói előtt és már most érezte a 
tél csontig hatoló érintését. Egy félfordulatot tett, hogy könnyeit 
elrejtse, de Caillebotte hangja megállította.

– Korántsem jött feleslegesen – biztosította. – Néha több 
modellel is dolgozom egyszerre. Aline-t pedig átengedtem kedves 
barátomnak, Renoirnak.

Céleste felkapta a fejét a névre.
– Renoir?
– Talán ismeri? – ráncolta a homlokát a házigazda.
– A Ködkastélyban lakik egy Renoir nevű festő a második emele-

ten. Néhányszor találkoztam már vele.
– Ő lesz az – mosolyodott el Caillebotte. – Ön is a Ködkastélyban 

lakik?
– Oui, monsieur.
– Barátságtalan egy hely...
A lány hallgatott.
– Megengedi, hogy kérdezzek?
– Csak bátran!
– Ha modellnek szegődöm maga mellé, pontosan mi lesz a  

feladatom? Mit kell tennem?
– Arra kíváncsi, hogy le kell-e vetkőznie előttem?
Céleste elpirult. A férfi kérdése az elevenébe talált. Igen, valójá-

ban erre volt kíváncsi. Nem szívesen vetette volna le a ruháját egy 
idegen előtt. Vontatottan bólintott.

A férfi úgy tűnt, minden másodpercet kiélvez, mielőtt válaszolt 
volna. Szomorkás szemeiben rejtett cinkosság vibrált.

– Most, hogy eljött hozzám és végre nappali fénynél is láthattam 
az alakját, nos...

A mondatot elhúzta és megsimogatta borotvált állát.
– … nem kifejezetten aktmodell, mademoiselle, ha meg nem sér-

tem.
Céleste a nyelvébe harapott, mert kis híján visszakérdezett, hogy 

ugyan mi alapján gondolja ezt. Megkönnyebbülten sóhajtott fel.
– Ez igazán jó hír.


