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3. A szemelv¢nyeket az egyszerüs¢g kedv¢¢rt
megszÀmoztam. A cÁmek tûlem valÂk.
4. Sartre k¡l´n´sen kedvelte ezt a t´red¢ket,
¢s t´bbsz´r is hivatkozik rÀ hÁres Flaubert-mo-
nogrÀfiÀjÀban.
5. Flaubert a reg¢ny egyik vÀzlatÀban ezt a
àrendezûi utasÁtÀstÊ jegyezte fel magÀnak:
à¢reztetni, hogy maszturbÀl vele...Ê.
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Gustave Flaubert

AMI A àBOVARYN°Ê-BñL
KIMARADT
çdÀm P¢ter fordÁtÀsa

I. SzÁnes ¡vegablakok*

K¢t ablak volt, egyiken szÁnes ¡vegrombuszok sorakoztak egymÀs mellett. Emma oda-
l¢pett, ¢s sorra Àtn¢zett a szÁnes ¡vegeken. A k¢k ¡vegn¢gyzeteken Àt minden szomorÃ
volt. Az azÃrk¢k k´d, amely mozdulatlanul lebegett a tÀj f´l´tt, megnyÃjtotta a sÁksÀ-
got, ¢s odÀbb taszÁtotta a dombokat. A fÀk koronÀjÀt vilÀgosbarna por lepte, bÀrso-
nyosan, itt-ott nagyobb pelyhekbe gyülve, mintha csak havazott volna, egy r¢ten pe-
dig, valahol a tÀvolban, az ¢gû sz¢naboglya t¡ze spirituszlÀngra hasonlÁtott. A sÀrga
¡vegen Àt a falev¢l kisebbnek, a pÀzsit vilÀgosabbnak lÀtszott, mintha az eg¢sz tÀjat
f¢mbûl ´nt´tt¢k volna. A gomolygÂ felhûk dagadÂ dunnÀk voltak, ¢s csak Ãgy Àradt
az ¢gbûl a t¡nd´klû ragyogÀs. Csupa derü volt minden. Emma valami nagy-nagy me-
legs¢get ¢rzett ebben az azÃrk¢kkel keveredû topÀzszÁn vilÀgban. Majd a z´ld ¡veg
k´vetkezett. Egyszerre z´ld lett minden, z´ld a homok, a vÁz, az ´sszes virÀg, m¢g a
f´ld is, eg¢szen beleolvadva a pÀzsitba. Feket¢k voltak az Àrnyak, a parton mozdulat-
lannÀ dermedtek az Âlmos hullÀmok. A piros ablak¡veg elûtt maradt legtovÀbb. BÁ-
borf¢ny Àrasztotta el a tÀjat, elnyelve a szÁneket, a lombok eg¢szen elsz¡rk¡ltek, eltün-
tek m¢g a v´r´s k¡l´nb´zû Àrnyalatai is. A megduzzadt folyÂ rÂzsaszÁn Àradat volt, a
virÀgÀgyÀs megalvadt v¢rtÂcsa, ¢s az ¢g Ãgy izzott, mint egy hatalmas mÀglya. Emma
megijedt. Gyorsan elfordÁtotta fej¢t, ¢s a mÀsik ablak ¡vegtÀblÀjÀn Àt hirtelen elûbuk-
kant a megszokott vilÀg, fakÂn, piszkos kis felhûfoszlÀnyokkal az ¢g szÁn¢n.
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II. Az Homais gyerekek jÀt¢ka*

...Bevonult Madame Homais is mind a n¢gy csemet¢j¢vel, akik valami elk¢pesztû szer-
kentyüt hÃztak maguk utÀn, azt az ajÀnd¢kot, amelyet Charles megbÁzÀsÀbÂl az adÂ-
szedû meg a posztÂkereskedû k´z´sen vÀsÀrolt.

Az orvos k¢r¢s¢re a k¢t atyafi felutazott Rouenba, nyakÀba vette a vÀrost, ¢s ugyan-
azzal a k¢r¢ssel ÀllÁtott be minden ¡zletbe: àValami sz¢p dolgot szeretn¢nk egyik isme-
rûs¡nknek, aki ezzel szeretn¢ kifejezni hÀlÀjÀt valakinekÊ, mÁg v¢g¡l rÀ nem akadt egy
ritkasÀgra, amely ´tven tall¢rba ker¡lt, de nem ¢rt k¢t fill¢rt.

Valamif¢le fakorong volt k´r´s-k´r¡l csengettyükkel dÁszÁtve, amelyen pirosra fes-
tett hÀzacskÀk k´z´tt aprÂ emberk¢k ser¢nykedtek. Olyan volt az eg¢sz, mint egy kis-
vÀros. A korong k´zep¢n ÀllÂ sz¢kesegyhÀz fûbejÀrata elûtt az ´nt´tt ¡vegfigurÀk ¢pp
keresztelûre igyekeztek. Valamivel tÀvolabb egy nyÃlszûrü szamÀr szilvamagokat vitt
a kosarÀban g´r´gdinnye gyanÀnt, ¢s a halaskofa ponyvÀja alatt a gipszlazacok, ame-
lyeknek feje narancsv´r´sre volt festve, csokolÀd¢szivarra hasonlÁtottak. LÀtni lehetett
egy mustÀrÀrust, amint talicskÀn tolja mustÀroshordÂjÀt, meg egy hentest disznÂvÀgÀs
k´zben. AztÀn voltak ott m¢g parÂka mÂdjÀra bodorodÂ fÀk, majd a k¢k, feh¢r, sz¡rke
szÁnek kavargÀsÀban, az otromba vonalaknak ¢s a lehetû legk¢ptelenebb helyzeteknek
az ´sszevisszasÀgÀban borjak, lovak, talyigÀk, tejeskannÀk, mert itt minden Ázl¢s ¢s
mindk¢t nem megtalÀlhatta a kedv¢re valÂt. N¢gy katona, fej¡k´n tollbokr¢tÀs csÀkÂ,
mozsÀrÀgyÃt fogott k´zre, a vÁz n¢lk¡li medenc¢ben pedig, ahol a sz´rnyüs¢ges al-
kotmÀny minden piszka-pora felgy¡lemlett, mosÂnûk mostÀk nem l¢tezû szennyes¡-
ket; ¢s ha mÀr nem volt valami Ãj, az csakis annak tudhatÂ be, hogy mindennap az¢rt
m¢gsem gyÀrtanak ilyesmit. Ezt p¢ldÀul, esk¡d´z´tt a kereskedû, valamikor a Sas-
fiÂknak szÀntÀk.

A patikus annyira el volt tûle ragadtatva, hogy a szalonban keresett neki helyet; ¢s
mindenkinek mutogatta, aki csak bet¢rt a patikÀba: à°n mondom, ennek a müremek-
nek mÃzeumban volna a helye!Ê, kiÀltott fel ilyenkor minden alkalommal.

De nem telt bele sok idû, ¢s ez a jÀt¢kcsoda mÀris viszÀlyt szÁtott az Homais csalÀd-
ban. Elûsz´r is a gyerekek annyit fogdostÀk, hogy az ´sszes fest¢k lekopott rÂla. Majd
amikor eluntÀk, hogy k´z´sen n¢zegess¢k, mindegyik¡k megprÂbÀlta megszerezni
belûle, ami a legjobban tetszett neki. De a kit¡remkedû enyv, amely csizmÀt formÀzott
az emberk¢k lÀbÀra, ¢s lÀvak¢nt bugyogott fel a hÀzak ment¢n, olyan jÂl k´t´tt, hogy
egyetlen figurÀt sem lehetett Ãgy kiszedni, hogy ezzel az ´sszes t´bbit t´nkre ne ten-
n¢k. NapÂleon megkaparintotta a katonÀkat, ¢s k´zben ripityÀra t´rte a katedrÀlist,
mire Athalie b´mb´lni kezdett, Franklin pedig bosszÃbÂl sz¢trombolta a baromfiud-
vart, mert Irma t´nkretette a szamÀr szûr¢t, amikor vizet ´nt´tt a medenc¢be.

Mindez egyÃttal az Homais gyerekek term¢szet¢re is rÀvilÀgÁt.
NapÂleon eleven volt, zabolÀtlan, grimaszokat vÀgÂ. Neki szÀntÀk a patikÀt, hacsak

nem akar inkÀbb jogot tanulni, akkor m¢g tisztviselû is lehet belûle. Athalie csupa sze-
sz¢ly volt, ¢s mÀris csupa kac¢rsÀg. Irma jÂ hÀziasszony lesz, akÀrcsak az anyja. Ami
Franklint illeti, û hallgatag volt, tünûdû, bosszÃÀllÂ ¢s a b¢k¢sebb jÀt¢kok hÁve. Apja
azt tervezte, hogy hadm¢rn´ki akad¢miÀra k¡ldi. De az anyja f¢lt, hogy nem fogja
bÁrni, ¢s m¢g sz¢tveti fej¢t a sok tudomÀny.
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ä Ugyan, fiam ä mondta Homais Ãr ä, elûsz´r majd rajzolni tanÁtjuk, mihelyt tizen-
n¢gy ¢ves lesz. Ez a jÂ Ázl¢s legjobb iskolÀja, aztÀn ha lÀtjuk, hogy rÀharap, ¢s kedveli
a tusrajzot, a müszaki rajzot meg a f´ldm¢r¢st... akkor, rendben, irÀny a matematika.

Hallani kellett volna, ahogy mondta: matematika! Azt a pÀtoszt, azt a lend¡letet!
Nagy csodÀlÂja l¢v¢n a tudomÀnynak, Homais semmitûl sem riadt vissza, csak hogy
gyerekeibe is beleverje ezt a fanatizmust.

III. °jnek idej¢n*

Megesett, hogy ¢jnek idej¢n felkelt, ilyenkor gondosan ´sszehÃzta a hÀlÂf¡lke f¡gg´-
ny¢t, a kandallÂ el¢ tolta f¢s¡lk´dûasztalkÀjÀt, hajÀt hosszan f¢s¡lte, derekÀt füzûbe
szorÁtotta, feh¢r selyemharisnyÀt hÃzott, ¢s elûkereste a szekr¢nybûl legszebb ruhÀjÀt.
°s amikor fel´lt´z´tt, mintha bÀlba k¢sz¡lne, n¢hÀnyszor kecsesen meghajolt a t¡k´r
elûtt, nagyokat pislogva, mintha ismerûs´ket ¡dv´z´lne, aztÀn ide-oda bolyongott a
hÀzban, mÁg v¢g¡l visszament a hÀlÂba, ahol annyi gyertyÀt gyÃjtott, amennyi gyer-
tyatartÂ csak volt a szobÀban. Ekkor le¡lt a tüz el¢, ¢s kedvtelve n¢zegette f¢nyezett
papÁrra nyomott vizitkÀrtyÀit, amelyeken ez Àllott enyh¢n dûlt, cikornyÀs betükkel:
àEmma BovaryÊ. AztÀn fogott egyet, h¡velykujjÀval behajtotta a sarkÀt, olyan moz-
dulatot tett, mintha ÀtnyÃjtanÀ valakinek, majd a vÀlla f´l´tt hÀtradobta, ¢s kezdte
el´lrûl. MiutÀn elt´lt´tt Ágy k¢t-hÀrom ÂrÀt, levetkûz´tt, ¢s visszabÃjt az Àgyba, nesz-
telen¡l, az alvÂ Charles mell¢.

IV. A kesztyü**

Egyik este ä ¢pp a patikusnÀl voltak ä Bovaryn¢ a besz¢lget¢s hev¢ben leejtette a kesz-
tyüj¢t. L¢on lÀbÀval Âvatosan becsÃsztatta az asztal alÀ, majd k¢sûbb, amikor mÀr min-
denki aludt, visszalopÂdzott ¢rte. A sÀrga bûrkesztyü, amelyet az ujjak hajlatÀban aprÂ
kis rÀncok barÀzdÀltak, a h¡velykujj t´v¢n¢l volt a legjobban kitÀgulva, ott, ahol leg-
pÀrnÀsabb a k¢z. L¢on nagyokat pislogott, szinte lÀtta a kesztyüt Emma kez¢n, begom-
bolva, feszesen, amint kac¢ran libben ide-oda. Majd magÀba szÁvta illatÀt, megcsÂkol-
ta, felhÃzta jobb keze n¢gy ujjÀra, rÀhajtotta a fej¢t, ¢s elaludt.

V. Homais ¢s L¢on***

A patikus kertj¢ben, amelyet keskeny s¢tÀnyok szeltek kereszt¡l-kasul, hosszÃkÀs vi-
rÀgÀgyÀsok sorakoztak egymÀs mellett; nem nûtt ebben a kertben semmi, amibûl a
patika hasznot ne hÃzott volna. Amerre csak n¢zett az ember, mindenfel¢ borrÀgÂfü,
komlÂ, feh¢r mÀlyva ¢s arkangyalfü nyiladozott az ÀgyÀsokban a csodat´lcs¢r meg a
kamilla mellett; ¢s ezek a gyÂgyn´v¢nyek egy kicsit m¢g a vetem¢nyeskert kÀposzta-
¢s paradicsompalÀntÀi k´z¢ is befurakodtak, mint ahogyan az Homais fej¢t szÁn¡ltig
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megt´ltû tudomÀnyos ismeretek is tÃlcsordultak, ¢s ´sszekeveredtek a mindennapok
¡gyes-bajos gondjaival.

Homais Ãr a kiadÂs zabpehelyreggeli utÀn m¢g ingujjban minden Àldott reggel ki-
ment a kertbe ́ sszeszedegetni a kanalas orvossÀg k¢szÁt¢s¢hez sz¡ks¢ges meztelen csi-
gÀkat. Gyakran L¢on is csatlakozott hozzÀ, ¢s ilyenkor a patikus, akit nagyon ¢rdekel-
tek a fiatalember szerelmi ¡gyei, k¢rd¢sek ́ z´n¢t zÃdÁtotta az ¡gyv¢dbojtÀrra. °s ami-
kor L¢on mÀr-mÀr azt hitte, v¢gre lezÀrtÀk a t¢mÀt, a patikus egyszerre letette a f´ldre
a csigÀkkal teli ed¢nyt, odament hozzÀ, ¢s oldalba b´kte a k´ny´k¢vel: àCsinos leg-
alÀbb? Ha valakinek, nekem elmondhatja...Ê L¢on szabadkozott.

ä JÂ, jÂ, tudom ¢n, nagy kujon maga! ä folytatta a patikus, majd mintha csak hirtelen
meg¢rtette volna a fiatalembert, ¢s tiszteletben akarta volna tartani sz¢gyenlûss¢g¢t:
ä A teringett¢t! Tudja, mit, igaza van. FiatalsÀg bolondsÀg! Hiszen ismeri a filozÂfiÀ-
mat. Itt van p¢ldÀul a nagyobbik fiam, NapÂleon, akit jogi pÀlyÀra szÀnok; eleven a
fiÃ, mint a csÁk, mÀr most lÀtni, hogy nem vÁz folyik az ereiben. °s ha majd a diÀk¢vei
alatt kirÃg a hÀmbÂl, azt hiszi, hogy ä mint valami vÁgjÀt¢kbeli pedagÂgus ä ¢n is egyre
csak korholni fogom? Eszemben sincs, hadd fusson a szoknyÀk utÀn, ha kedve tartja,
de vigyÀzzon az eg¢szs¢g¢re, ¢s maradjon tetûtûl talpig becs¡letes. Nem bÀnom, ¢lje
vilÀgÀt, de ne legyen jellemtelen, ¢s tartsa tiszteletben az erk´lcsi normÀkat. Ez¢rt b´lcs
dolog jÂ elûre hozzÀszoktatni a gyereket a szabadsÀghoz, Ágy azutÀn, ha majd eljut
odÀig, mÀr tudni fogja, mit kezdjen vele. Igaz, vannak vakbuzgÂ nevelûk is, ezek csupa
ostobasÀggal t´mik tele a gyerek fej¢t, nem csoda, hogy ez a tudÀs megfekszi a gyom-
rÀt. De mi lesz az ilyen gyerekbûl, mÀr megbocsÀsson? Mihelyt sajÀt lÀbÀra Àll, ¢s csa-
lÀdot alapÁt a szerencs¢tlen, megprÂbÀlja kÀrpÂtolni magÀt az elveszett ¢vek¢rt (a ter-
m¢szet, ugyebÀr, k´veteli jogait), ¢s nem ismer hatÀrt a kicsapongÀsban, csel¢deknek
csapja a szelet, meg kÀv¢hÀzba jÀr nûs ember l¢t¢re, felelûtlen¡l t¢kozolva a vagyont,
amelyet az apÂsa nemritkÀn v¢res verÁt¢kkel szerzett ä egyszÂval minden jÂ hÁr¢t el-
veszÁti. °s mindezt mi¢rt? Mert nem eresztett¢k lazÀra a gyeplût, amikor kellett volna!
Ami engem illet, szÀzszor inkÀbb adom a lÀnyomat olyan fiatalemberhez, aki kedv¢re
kitombolta magÀt, ¢s akinek mÀr benûtt a feje lÀgya, mint egy papok nevelte ostoba
fajankÂhoz; mert az ilyen csak k¢pmutatÀst tanul, semmi mÀst, s mivel senkitûl sem
kap jÂ p¢ldÀt, alattomban üzi kisded praktikÀit, ¢s amikor lehull rÂla a lepel, csak sz¢-
gyent ¢s gyalÀzatot hoz a tÀrsadalomra! ögy bizony, kedves uram! ä mondta nagy h¢v-
vel, mik´zben hÀtravetette gyapjÃsipkÀja aranyozott bojtjÀt, mert a szem¢be lÂgott. ä
Csak sz¢gyent ¢s gyalÀzatot. Az a der¢k fiatalember viszont, aki eleget mulatott, leg-
alÀbb tudja, hogy mi az ¢let, ¢s hogy mi kell az asszonyn¢pnek.

VI. Homais, Charles ¢s Charles anyja*

ä MÀr megbocsÀsson ä vÀgott a szavÀba Homais Ãr ä, attÂl m¢g nem lesz akasztÂfÀra
valÂ zsivÀny az ember, hogy let¢r a vallÀs ÃtjÀrÂl. UtÂv¢gre minden lehets¢ges. Nem
szemellenzûvel, filozÂfiÀval kell n¢zni az ¢letet, ¢s nem szabad alapos vizsgÀlat n¢lk¡l
elfogadni a dolgokat; nem a vallÀs ellen besz¢lek, ¢n tiszteletben tartom a vallÀst, tu-
dom, hogy sz¡ks¢g van rÀ. De az erk´lcsnek semmi k´ze a dogmÀhoz, ahogyan az
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er¢nynek sincs k´ze a hithez. Itt vannak p¢ldÀul a spanyol nûk, meg az olaszok ¢s az
andalÃziaiak, tudja, akikrûl k´nyvekben olvas az ember, csupa k¢jsÂvÀr asszony, bika-
viadalra jÀrnak, meg tûrt rejtenek a harisnyatartÂjukba, de hiÀba olyan vallÀsosak,
attÂl m¢g...

ä ¹n, Homais Ãr ä szÂlalt meg Charles anyja ä, tudÂs ember. MagÀnak is megvan-
nak a n¢zetei... meg nekem is. De azzal, gondolom, maga is egyet¢rt, hogy egy nû
nem Ãgy gondolkodik, mint egy f¢rfi. MÀr csak az¢rt sem, mert nem tud latinul. Fo-
galma sincs, hogyan kell m¢rlegelni a dolgokat; ¢n amondÂ vagyok, hogy ha valaki
csak gy´tri, sanyargatja magÀt a tanulÀssal, annak elûbb-utÂbb betegs¢g a v¢ge. K¢p-
zelje csak, ez az ¢n menyem is azzal t´lti az ¢jszakÀt, hogy...

ä BorzasztÂ! BorzasztÂ! ä kiÀltott fel a patikus, hirtelen megenyh¡lve a dics¢ret-
tûl ä, nincs is annÀl rosszabb, mint amikor valakinek nappal az ¢jszaka ¢s ¢jszaka a
nappal. °n p¢ldÀul, akÀrmilyen sok volt a tanulnivalÂ, m¢g diÀkkoromban is mindig
lefek¡dtem tÁz Âra elûtt. De nyÀron hajnali n¢gykor, t¢len ´tkor mÀr talpon voltam!
K¡l´nben is, hat Âra alvÀs bûven elegendû, t´bb nem is kell a szervezetnek. Septem
horas pigro, nulli concedimus octo.

Az az igazsÀg, hogy elpuhult kor ez a mi¢nk; hol vagyunk mÀr a jÂ ´reg ûs´k gÂti-
kus szilajsÀgÀtÂl! MindazonÀltal magam is osztom a v¢lem¢ny¢t, ¢n is Ãgy gondolom,
kedves asszonyom, hogy az Àgyban hever¢sz¢s, kivÀlt amikor a k´nyvek irÀnti rajongÀs
tÀrsul hozzÀ, olykor bizony v¢gzetes is lehet. Az izmok t¢tlens¢ge ugyanis nem ellen-
sÃlyozhatja a lÀzas agytev¢kenys¢get; arrÂl nem is besz¢lve, hogy mÀr maga az ¢jszaka
is erûsen megviseli az idegrendszert; ¢jszaka sokkal ¢rz¢kenyebb az ember, ¢s
k´nnyebben kap szÀrnyra a k¢pzelet. A lÀtÂideg persze tovÀbbra is szÀllÁtja a k¡l´n-
b´zû ingereket, ¢s ezzel nemcsak megterheli az agyat, de komoly gyulladÀst is okozhat.
Mint valami fÃrÂ, Ãgy roncsolja az agysejteket. K´vetkezm¢ny: szÁvdobogÀs, ¢melyg¢s,
¢tvÀgytalansÀg, em¢szt¢si probl¢mÀk, idegrendszeri zavarok: ilyenkor ¢ber Àllapot-
ban is olyan ¢rz¢se tÀmad az embernek, mintha aludn¢k, ¢s alvÀs k´zben is olyan,
mintha ¢bren volna; ¢s ha v¢g¡l nagy nehezen elalszik, lid¢rcnyomÀs, r¢mÀlom gy´tri,
hogy a t´bbi k¢ts¢gbeejtû t¡netet, a magnetizmust meg az ÀlomkÂrt mÀr ne is emlÁt-
s¡k. °s a l¢nyegrûl, k¢rem tisztelettel, m¢g nem is besz¢ltem. Mert ha Ãgy isten-
igazÀbÂl m¢ly¢re n¢zn¢nk a dolognak, akkor nemcsak a morÀl meg a fizika ´sszef¡g-
g¢seit kellene t¡zetesen szem¡gyre venn¡nk, de azt is, hogy az irodalom ¢s a müv¢szet
mik¢ppen viszonyul a pszicholÂgiÀhoz. De egyelûre maradjunk a dolgok felszÁn¢n,
tekints¡k Àt csak Ãgy, kutyafuttÀban, mi mindent talÀlunk mainapsÀg a modern ÁrÂk
müveiben, ¢s prÂbÀljuk bebizonyÁtani, mÀr amennyire lehets¢ges, hogy...

ä De ha egyszer szeret olvasni ä mondta Charles d´bbenten.
ä Az nem olyan egyszerü! ä kiÀltotta Homais, akit elfogott a h¢v.
ä Homais Ãrnak igaza van ä szÂlalt meg Charles anyja.
ä Barlangokat ä folytatta Homais Ãr ä, kÁs¢rteteket, vÀrromokat, temetût, p¢nzha-

misÁtÂkat, holdf¢nyt, ki tudnÀ mind felsorolni! Mindenf¢le cs¡ggesztû jelenetet, amely
kivÀlt alkalmas rÀ, hogy bÃskomor hangulatokba ringassa az embert. Meg aztÀn ezek
a lÀzas term¢kei a tobzÂdÂ k¢pzeletnek telis-teli vannak neologizmusokkal, idegen sza-
vakkal, mindenf¢le kacifÀntos kifejez¢ssel, aztÀn t´rheti a fej¢t az ember, mÁg rÀ nem
j´n, mirûl van szÂ. °n p¢ldÀul, megmondom ûszint¢n, egy kukkot sem ¢rtek a mos-
tansÀg divatos ÁrÂk müveibûl. °s nem a kisebbekrûl besz¢lek, hanem a nagyokrÂl,
azokrÂl, akik mÀr hÁrnevet szereztek, akik mÀr befutottak! Lehet, hogy az ¢n hibÀm,
lehet, hogy sz¢gyenkeznem kellene miatta, de hiÀba minden, nem ¢rtem ûket, nem
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¢rtem, nem ¢rtem. °s ¢nszerintem egyÀltalÀn nem meglepû, hogy ezek a nyelvet ke-
r¢kbe t´rû, jÂ Ázl¢st megcsÃfolÂ, erk´lcs´t lÀbbal tiprÂ elmesz¡lem¢nyek v¢g¡l a szer-
vezetet is t´nkreteszik. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy Bovaryn¢ asszony
eset¢ben is ez a helyzet, dehogy, tÀvol Àll tûlem az ilyesmi, ût ¢n tisztelem ¢s becs¡l´m,
mind´ssze arrÂl van szÂ ä hacsak nem t¢vedek ä, hogy egy kicsit izgÀga, egy kicsit
egzaltÀlt.

ä Ne szabadkozz¢k, Homais Ãr ä kiÀltott fel Charles anyja ä, ́ nnek t´k¢letesen igaza
van; azok a k´nyvek, amelyekrûl besz¢l, csak a szebbik oldalÀt mutatjÀk az ¢letnek,
Ágy azutÀn az embernek, amikor szembeker¡l a valÂsÀggal, annÀl nagyobbat kell csa-
lÂdnia. Errûl van szÂ, a fejemet teszem rÀ, jÂl ismerem a menyemet, az az û nagy baja,
hogy az ¢let nem olyan, mint amilyennek elk¢pzelte. Bizony, az ¢let nem leÀnyÀlom.
Az ¢let szenved¢s is. Egy feles¢gnek helyt kell Àllnia. Egy feles¢gnek rendben kell tar-
tania a hÀzÀt. Rettenetes. Rettenetes... Nem Àrtana, fiam, ha n¢ha a k´rm¢re n¢zn¢l.
Ugye, Homais Ãr, magÀnak is ez a v¢lem¢nye?

VII. Emma, a vÀmpÁr*

Egyik nap, ahogy L¢on magÀhoz ́ lelte EmmÀt, ujjÀt fels¢rtette a füzû f¢mkapcsa. Em-
ma sikoltva rÀvetette magÀt a v¢rzû ujjra, szÀjÀba vette, ¢s mohÂn szÁvni kezdte. °s
ahogyan ott ¡lt L¢on remegû t¢rd¢n, k¢nyelmetlen¡l, sÀpadtan, reszketû pillÀkkal,
olyan volt, mintha inna, hosszan, k¢jesen, fej¢t kecsesen hÀtravetve, ¢s ide-oda him-
bÀlÂzva, mint egy cs´ndben lakmÀrozÂ kÁgyÂ.

N¢meth G. B¢la

àPROBL°MAVERSEKÊ
SzabÂ Lûrinc emberszeml¢let¢nek ´sszefoglalÀsa

A HUSZONHATODIK °V UTñHANG-jÀban

1. A lÁrai versciklus, kivÀlt a reneszÀnsz Âta, kedvelt alkotÀsformÀja az eurÂpai iroda-
lomnak, mindenekelûtt a petrarkista hagyomÀny jegy¢ben sz¡letett szerelmi k´lt¢-
szetnek, de szÀmtalan mÀs tÀrgyÃ fajtÀjÀt is meg lehet talÀlni ennek a f¡z¢rbe fogott
lÁrai sorozatnak. A petrarkista hagyomÀnyhoz ragaszkodÂk rendszerint szonettkoszo-
rÃt alkotnak, de mÀs, t´bbnyire ugyancsak zenei s versbravÃrt k´vetelû vers- ¢s sza-
kaszformÀkat is teremtenek. Nem minden ciklus sz¡letik szakadatlan folytonossÀg-
ban, mÀs-mÀs idûben keletkezett tagjait gyakran k¢sûbb füzi egybe szerzûj¡k. S az is
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*K´zli Pierre-Marc Biasi, i. m. 595. o.




