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Néha elgondolta, hogy pedig ezek az ő életének legszebb 

napjai, a mézeshetei, ahogy mondani szokás. Hogy 

érezni lehessen jó ízüket, bizonyára el kellett volna 

utazni azokba a zengzetes nevű országokba, ahol 

édesebb a lustálkodás az esküvő utáni napokban. Kék 

selyemfüggönyös delizsáncban kaptatnak felfelé a 

nászutasok a meredek utakon, hallgatják a postakocsis 

énekét, ahogy a kecskecsengettyűkkel meg a vízesés 

tompa morajával egybekeverve visszhangozzák a bércek. 

Mikor nyugovóra hajlik a nap, kicsi öblök szélén szívják 

a citromfák illatát; este pedig villák teraszán 

összefonódó ujjakkal, kettesben bámulják a csillagokat, 

és tervezgetnek. Emma úgy gondolta, hogy vannak 

helyek a földön, ahol megterem a boldogság, mint egy 

sajátságos növény, amely más talajon elcsenevészese-

dik. Miért is nem könyökölhet ki egy svájci faház 

erkélyére, miért is nem temetheti el a bánatát egy skót 

falusi lakban a férjével, aki hosszú szárnyú fekete 

bársonyfrakkot visel, puha szárú csizmát, csúcsos 

kalapot és kézelőt! 

Meglehet, szívesen elmondta volna valakinek 

bizalmasan ezeket a dolgokat. De hogyan fogalmazhatná 

meg ezt a megfoghatatlan rossz érzést, amely úgy 

változik, mint a fellegek, és úgy örvénylik, mint a szél? 

Nem voltak hozzá szavai, s alkalma se, bátorsága se.  

Pedig úgy érezte, ha Charles akarja, ha megsejti, ha a 

tekintete csak egyetlenegyszer is elébe megy az ő gondo-

latainak, egyszerre kiáradna a szíve, oly könnyedén, 

ahogy a fal mellett nevelt fa termése leválik egy 

érintésre. De minél bizalmasabb közelségben éltek egy-

mással, lélekben annál inkább távolodtak, Emma lassan 

szakadt el a férjétől. 

Charles oly laposan társalgott, hogy beszédében 

csak úgy jöttek-mentek a szokványos öltözetű közhely-

gondolatok, se izgalmat nem szított senkiben, se nevetni 

vagy álmodozni nem késztette az embert. Míg Rouenban 

lakott, mint mondta, sohase támadt fel az érdeklődése, 

hogy elmenjen a színházba, és megnézze a párizsi 

színészeket. Nem tudott se úszni, se vívni, se pisztollyal 

bánni, s egyszer egy lovaglási szakkifejezést se tudott 

megmagyarázni, amit Emma egy regényben olvasott. 

Vajon egy férfinak nem kellene-e mindenhez 

érteni, soksok dologban kiválónak lenni, megismertetni 

a feleségével a szenvedély forrásait, az élet kifinomult 

dolgait, minden titkot? De ez nem tanítja őt semmire, 

nem tud semmit, nem vágyik semmire. Boldognak hiszi; 

ő meg haragszik rá ezért a megállapodott nyugalmáért, 

ezért a nehézkes derűjéért, még a boldogságáért is, 

amelyet ő ad neki. 

Emma rajzolt néhanapján; Charles-nak nagy 

mulatságára szolgált, ha ott állhatott mellette, és 

elnézhette, ahogy a rajztömb fölé hajlik, hunyorogva, 

hogy jobban lássa, amit csinál, vagy kenyérgalacsinokat 



gömbölygetve a hüvelykujja és mutatóujja közt. Ha 

zongorázott, Charles-t annál jobban elbűvölte, minél 

gyorsabban futkostak az ujjai. Emma szilajon csapkodta 

a zongorát, s végigszáguldott a billentyűsoron a legma-

gasabb hangtól a legmélyebbig. Mikor így tépázta a 

roggyant húrú öreg hangszert, a város végéig is elhal-

latszott, ha nyitva volt az ablak, s az országúton járó 

törvényszolga gyakran megállt, és hajadonfőtt, 

botosban, egy papírlappal a kezében hallgatta. 

Hanem Emma a házat is kézben tartotta. O küldte 

el a betegeknek az elszámolást, de az ügyesen megfogal-

mazott leveleknek nem volt számlaszaguk. Ha vasárnap 

olykor náluk vacsorázott valamelyik szomszéd, Emma 

mindig szolgált valami kis különlegességgel, a ringlóból 

gúlát rakott szőlőlevélre, a lekvárt nem az üvegben, 

hanem tányérba borítva szolgálta fel, sőt száj öblítő 

pohárkészletet is készült venni a csemegéhez. Ez 

öregbítette Bovary tekintélyét. 

Charles már magát is kezdte többre becsülni, 

hogy ilyen felesége van. Büszkén mutogatta a nagyszo-

bában Emmának azt a két kis grafitvázlatát, amelyet ő 

nagyon széles keretbe tetetett, és hosszú zöld zsinórral 

fellógatott a papírtapétára. Miséről jövet mindenki 

láthatta, hogy a doktor szép hímzett papucsban áll a 

küszöbön. 

Későn járt haza, tíz órakor, néha éjfélkor. Enni 

kért, és mivel a lány már lefeküdt, Emma tálalt neki. 

Bovary levetette a császárkabátját, hogy kényelmeseb-

ben vacsorázhasson. Elsorolt mindenkit, akivel 

találkozott, minden falut, ahol járt, minden orvosságot, 

amit felírt, önelégülten eszegette a hagymás rostélyos 

maradékát, vagdosta le a sajthéjat, hersegtetett el egy 

almát, hajtotta fel az utolsó kortyot a kis butéliából, 

aztán lefeküdt az ágyba, hanyatt, és hortyogott. 

Mivel azelőtt sokáig pamut hálósapkát hordott, az 

éjszakai kendő lecsúszott a füléről, és reggelre kócosan 

tapadt az arcára a haja, csupa fehér pihe lett a 

kispárnájától, mert annak mindig kioldódtak a madzag-

jai éjszaka. Mindig erős csizmát viselt, amelyen bokában 

két vastag ránc futott hátrafelé, de oly egyenes és feszes 

volt a szára, mintha faláb lett volna benne. A doktor azt 

szokta mondani, hogy jó ez falura. 

Anyja helyeselte a takarékosságát; mert most is 

meg-meglátogatta, mint azelőtt, ha otthon egy kicsit 

hevesebbre fordult a csetepaté; pedig mintha nem 

kedvelte volna a menyét. Az volt a véleménye, hogy rázza 

a rongyot, pedig nem engedhetnék meg maguknak: a 

tüzelő, cukor, gyertya fogy, mint ahol nagy házat 

visznek, a konyhai széntűzön meg huszonöt fogás is 

megfőne. Ő rakta be a szekrényekbe az ágyneműt-

abroszt, és oktatta a menyét, hogy nézzen a körmére a 

mészárosnak, mikor a húst hozza. 

Emma meghallgatta a tanácsokat; Bovaryné 

asszony nem fukarkodott velük; naphosszat csak úgy 

repkedett a sok lányom és anyám, némi ajakrebbenés 



kíséretében, mert kiki dühtől remegő hangon vetette oda 

a kedves szót. 

Dubucné idejében még azt tapasztalhatta az 

öregasszony, hogy ő a kedvesebbik; de Emmái úgy 

szerette Charles, hogy anyja úgy érezte, cserbehagyták a 

szeretetével, elrabolták tőle, ami az övé volt; csöndes 

szomorúsággal szemlélte a fia boldogságát, mint aki 

tönkrement, és most az ablakon belesve nézi, hogy 

ülnek az asztalnál mások az ő valahai házában. 

Emlékek alakjában felidézte fiának az ő fáradozásait és 

áldozatait, és Emma hanyagságával összehasonlítva azt 

szűrte le a dologból, hogy egyáltalán nincs miért olyan 

szertelenül imádni. 

Charles nem tudta, mit feleljen; anyját tisztelte, 

feleségét nagyon szerette; az egyik véleményét 

csalhatatlannak ítélte, a másik mégis feddhetetlen volt a 

szemében. Mikor hazament az öreg Bovaryné, Charles 

félénken megkockáztatott néhány ártatlanabb megjegy-

zést, ugyanazokkal a szavakkal, ahogyan az anyukától 

hallotta; Emma egy szóval meggyőzte róla, hogy téved, 

és visszaküldte a betegeihez. 

De azért megpróbálta megszerezni a szerelmet 

bizonyos elméletek alapján, amelyeket jónak tartott. A 

holdfényes kertben elszavalt minden szenvedélyes 

verset, amit fejből tudott, vagy mélabús adagiókat 

sóhajtott-énekelt Charles-nak; de érezte, hogy éppoly 

higgadt, mint előtte, és Charles-on se látszott, hogy 

szerelmesebb vagy felindultabb volna. 

Ezek után, hogy így csiholgatta a tüzet a szívéből, 

s egy szikrát se sikerült kicsiholnia belőle, s amúgy is 

képtelen volt megérteni, amit nem tapasztalt, ahogy 

hinni se tudott másban, mint ami megbízható alakban 

testet öltött, könnyedén meggyőzte magát, hogy nem is 

olyan nagy a Charles szenvedélye. Érzelmi kitörései 

most már szabályos időközökben jelentkeztek; 

meghatározott időpontokban csókolta meg. Ez is csak 

egy szokás volt a sok közül, egyhangú vacsora után az 

előre tudott csemege. 

Egy vadőr, akit a doktor úr kigyógyított a 

mellhártyagyulladásból, egy olasz törpeagárkölyköt 

ajándékozott a nagyságos asszonynak; Emma elvitte 

magával, ha sétált, mert néha elment hazulról, hogy egy 

kicsit egyedül lehessen, s ne csak az örökös kertet meg 

a poros utat lássa. 

Elment egészen a banville-i bükkösig, a lakatlan 

kis kerti házig, amelynek falszögletéig futnak a mezők. A 

bekerítő árokban éles levelű, hosszú nád nő a gyom 

közt. 

Emma legelőször körülnézegetett, hogy vajon 

változott-e valami legutóbbi ittléte óta. Mindent a helyén 

talált, a gyűszűvirágot, a repcsénretket, a nagy 

kavicsokkal körbekerített csalánbokrokat, a zuzmó-

foltokat a három ablak mentén, amelynek mindig 

csukott ablaktábláiból rozsdamarta keresztvasukra 

pergett a fakorhadék. Eleinte céltalanul kalandoztak a 

gondolatai, mint az agara, amely körbe-körbe szaladgált, 



megugatta a sárga lepkéket, cickányra vadászott, vagy a 

gabonatáblát szegélyező pipacsot harapdálta. Aztán 

lassanként megállapodtak az Emma gondolatai, ahogy 

ott ült a füvön, és apró mozdulatokkal kapirgálva benne 

a napernyője hegyével, azt hajtogatta magában: „Jaj, 

Istenem, minek is mentem én férjhez!” 

Azon töprengett, hogy vajon a véletlen más 

kombinációja révén találkozhatott volna-e más férfival; 

és megpróbálta elképzelni azokat a be nem következett 

eseményeket, azt a másfajta életet, azt az ismeretlen 

férjet. Mert utóvégre nem mind ilyen, mint ez. Lehetett 

volna szép, szellemes, finom, vonzó, olyan, amilyenek 

azok a férfiak lehetnek, akik a zárdabeli társnőit 

elvették. Mit csinálnak most azok a lányok? A városban, 

az utcazajban, a halk színházi morajban, báli 

ragyogásban olyan az életük, amilyenben felszabadul a 

szív, derűvel töltekeznek az érzékek. De az ő élete olyan 

hideg, mint a padlás, amelynek északra néz a kis 

ablaka, és az unalom, a néma pók, szíve minden 

zugában szövögeti hálóját a homályban. Eszébe jutottak 

az évzáró ünnepélyek, mikor felment a dobogóra a kis 

koszorúkért. A haja befonva, fehér ruhát és szövet 

félcipőt viselt, bájos volt, mikor a helyére igyekezett, az 

urak lehajoltak hozzá, bókokat mondtak neki; az udvar 

tele volt nyitott hintóval, a hintóajtóból búcsúzkodtak 

tőle, arra ment a zenetanár a hegedűtokkal, az is 

köszönt. De régen volt! De régen! 

Odahívta a Dzsalit, a térde közé húzta, simogatta 

a hosszú, vékony fejét: 

– Gyere, csókold meg a gazdádat, te nem vagy 

szomorú! 

Aztán elnézte a lassú mozdulattal ásító karcsú 

állat mélabús ábrázatát, meghatódott, összehasonlította 

magával, fennhangon beszélt hozzá, mint mikor a 

megszomorítottat vigasztaljuk. 

Olykor egy-egy szélroham ért el hozzájuk, tengeri 

szél, amely egy fuvintásra végtől végig hordta az üde sós 

levegőt az egész Caux-felföldön a messzi szántókig. 

Sziszegett a szittyó a föld felett, a bükkfák levelei apró, 

gyors remegéssel neszeztek, örökké ingó csúcsaik pedig 

folytatták nagy zúgásukat. Emma a vállához szorította a 

kendőjét, és felállt. 

A fasorban a lombon átszűrődő zöld fény 

világította meg a rövid mohát, amely meg-megpercent 

Emma lába alatt. Nyugodott le a nap; vörös volt az ég az 

ágak között, és az egyforma törzsű, egyenes sorban 

ültetett fák arany háttérből kiváló barna oszlopsornak 

látszottak; Emma félni kezdett, hívta a Dzsalit, gyorsan 

visszament Tostes-ba az országúton, beleroskadt egy 

karosszékbe, és egész este nem szólt. 

De szeptember vége felé valami szokatlan dolog 

tört be az életébe: Andervilliers márkiék meghívták 

Vaubyessard-ba. 

A márki államtitkár volt a Restauráció alatt, s 

most, vissza akarván térni a politikai életbe, már régóta 



fáradozik rajta. hogy jelöljék képviselőnek. Télen sok 

tüzelőt szétosztogatott, és a tanácsülésen lelkesen uta-

kat követelt a területének. A nagy hőség idején valami 

tályog nőtt a szájában, és Charles csodamód segített 

rajta egy szikedöféssel. Intézője, akit Tostes-ba küldött, 

hogy kifizesse a műtétet, este elmondta, hogy az orvos 

kertjében gyönyörű cseresznyét látott. Vaubyessard-ban 

satnyák voltak a cseresznyefák, a márki úr kért oltó-

gallyakat Bovarytól, kötelességének tartotta, hogy sze-

mélyesen köszönje meg, meglátta Emmát, megállapítot-

ta, hogy szép alakja van, és egyáltalán nem úgy köszön, 

mint a parasztasszonyok; úgyhogy a kastélyban úgy vél-

ték, hogy nem lépik túl a leereszkedés illendő határát, 

és – másfelől – tapintatlanságot sem követnek el, ha 

meghívják a fiatal házaspárt. 

Egy szerdai napon, három órakor Bovary úr és 

Bovaryné asszony felszállt a kétkerekű nyitott kocsiba, 

és elindultak Vaubyessard felé egy nagy utazóládával, 

amely hátul volt felerősítve, meg egy kalapdobozzal, 

amely meg előre volt kötve, a kocsibőr elé. Charles 

azonkívül még egy dobozt is tett a két lába közé. 

Sötétedéskor értek oda, gyújtogatták már a 

parkban a lámpásokat, hogy világítsanak a kocsiknak. 


