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CHARLES-FÉRDINAND RAMUZ

És akkor elment a misére…

És akkor elment a misére. Fölült a galériára, a szélére, hogy láthassa a lányt. Még nem volt ott. 
A jobb oldali ajtót figyelte, mindig onnan érkezett. Három ajtaja van a templomnak, a hátsó és a 
két oldalsó: ő a jobb oldalit figyelte. Végül belépett.

Belépett, a szokásos helyére ment és leült, épp alatta, még egy kicsit ki is hajolhatott, hogy lát-
hassa, de csak a kalapja tetejét látta, a vállát és a hátát, meg egy keveset a szorosra font fekete kon-
tyából. Nem nézett sem oldalra, sem fölfelé; a padjához ment és letérdelt. Ő pedig, hogy jobban lát-
hassa, szintén letérdelt, könyökét a korlátszegélyre támasztotta és lehajtotta a fejét.

Mostanra megtelt a templom: a nők hátul, a férfiak a kórushoz közelebb, és a sorokba rendező-
dött tömeg mindig mocorgott egy picit, mindig mintha sóhaj szállt volna fölfelé, sokáig szekrény-
ben tartott ruhák illata. Időnként kinyílt egy ajtó, belépett egy nő, fejet hajtott az oltár felé, majd 
előresuhant a hosszú templomhajón. – Aztán felhangzott az orgona, kívülről pedig behallatszott a 
harangzúgás, jelezvén a mise kezdetét.

A lány fölállt, ő úgy maradt, ahogy volt, nem is nagyon tudta, mit csinál, számára a lányon kívül 
a világon semmi nem létezett; mint egy nagy szem, olyan volt, mindene abban összpontosult, a 
szíve, a gondolatai, egész lénye, és magában azt mondta: „A szép kalapját vette föl és az új váll-
kendőjét, vajon miattam?” Még lejjebb hajtotta a fejét, így kontya alól kivillant nyaka fehérje, kilát-
szott a könyöke is, meg-megmoccant, ahogy ujjai az olvasóját morzsolták. Azt mondta magában: 
„Imádkozik.” Akkor az orgona hatalmas hangja leereszkedett, mindent beborított, és ő azt érezte, 
hogy őt is magával ragadja, a lány felé gördíti. Azt ismételgette: „Biztos vagyok benne, hogy min-
den pillanatban rám gondol, ahogy én is rágondolok minden pillanatban, és mégis külön vagyunk.” 
Sírhatnékja támadt.

Húsvét volt, nagy ünnep napja. Amikor elérkezett az ideje, itt is, ott is felálltak néhányan, férfi-
ak, nők, kibontották és felvették fehér ruhájukat, nyújtott karral bújtak be a ruhaujjba, szomszédja-
ik lesimították a ráncokat – majd minden elcsöndesedett megint. A misét szerpapokkal celebrálták: 
a káplán és a segédlelkész a pap mögött állt, mindhárman aranyragyogásban, mert a töméntelen 
gyertya kék füstjén át egész a kórusig hatolt a napfény. De ő semmit nem látott, továbbra is magá-
ban beszélt: „Estére árkon-bokron túl leszek.” És még erősebben tört rá a sírhatnék.

Ahogy így ellágyult, azt mondta magában: „Imádkoznom kéne”, és a kellő szavakat kereste, de 
nem találta; majd nagy nehezen az oltárra emelte tekintetét, hátha ott felfedezi az élet értelmét, de 
mintha mázsányi súly térítette volna el, szeme megint a lányt kereste, átsiklott rajta, megsimogatta. 
A vékony fehér nyak mintha beleremegett volna. És amikor csengtek a csengők, és Jézus a levegő-
be emelkedett, még akkor sem sütötte le a tekintetét, egyre csak őt nézte, és miközben a lány elő-
rehajolt, egészen meggörnyedt, mintha húzná a föld, magában szólt és azt mondta: „Kié vagy, ha 
enyém nem?” És akkor büszkeség töltötte el, arról ábrándozott, hogy bár sokáig távol lesz, a lány 
kitartó hűséget ígért neki, és hiába tiltják tőle, egy napon az övé lesz úgyis.

Így hát egy pillanatra boldog volt, kívül került a valóságon. De a templomban mozgás támadt: 
a mise véget ért, és a népek elkezdtek kifelé özönleni. A kis fekete lépcsőhöz sietett, hogy az elsők 
között érjen le, és láthassa a lányt kilépni. És meg is látta, úgy, ahogy kívánta, mert ő is az elsők 
között távozott, úgyhogy szinte senki nem volt a közelükben, de Martine egy szót sem szólt hozzá, 
mert nem mert, épp csak egy picit biccentett felé, ahogy elhaladt mellette. Visszabiccentett neki, 
és azt motyogta: „A gyümölcsösben, másfél óra múlva.” Akkor odakiáltott neki egy fiú, megfor-
dult, és jöttek más fiúk is, lányokkal, nevetve, és ő elcsudálkozott ezen a sokaságon. Azt mondták 
neki: „Gyere, igyunk egy búcsúpohárral!” Azt válaszolta: „Vár anyám.” Hagyták hát, hadd menjen.

Jó ebéd volt, hússal. Utoljára ült a konyhaasztalnál, két fivérével és anyjával, aki időről időre 
így szólt hozzá: „Egyél, csak egyél, jól kell laknod.” Mást nem is mondott, a fivérei sem beszél-
tek, és ő is hallgatott. Még az is hallatszott, ahogy a völgy felől érkező, dél körül feltámadó szel-
lő a tetőt sikárolja.

Minden készen állt. Egy vérből valók voltak, öröktől fogva ismerték egymást, anyjára így gon-
dolt: „Táplált és felnevelt”. De sem érte, sem két fivéréért nem fájt a szíve, nem emelte rájuk szá-
raz szemét, és ha valaki azt mondta volna: „Martine is veled megy”, táncra perdült és kurjonga-
tott volna örömében.

Csakhogy eszébe jutott, hogy a lány marad; és ismét hatalmába kerítette a mélabú. Aztán ész-
revette, hogy egyik fivére fölvette a sapkáját, mert Vièze-ben próbált a fúvószenekar, és ő is ját-
szott kürtön. Kezet fogtak. Egy másodperc múlva másik fivére is odajött hozzá és azt mondta: 
„Hát akkor Isten veled, Justin.” És elment ő is. Aztán, harmadjára, ő is fölállt. Időközben átjött egy 
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szomszédasszony, és most azt mondta: „Ráérsz még!”. Ezt mondta az anyja is. De ő a találkájá-
ra gondolt, és azt felelte: „Meg kell pihennem az úton”. Fogta a bőröndjét, és megállt az ajtóban.

És akkor az anyja megölelte, úgy, ahogy már rég nem, mert a hegyekben nincs idő gyengéd-
ségre; pedig hogy ragaszkodott hozzá, most meglátszott arcának ráncán, szája remegésén. A szom-
szédasszony azt mondta: „Viszlát, jó utat!” Fogta a bőröndjét, és egy ugrással kinn termett.

A falu utcája nyílegyenes, aztán befordul, és a lejtőn lefelé visz be egész a völgy aljára, a város-
ba, a pályaudvarra. A karját lehúzó súly dacára olyan gyorsan haladt, ahogy csak bírt. A falusiak ez 
idő tájt szoktak kinézni a portájuk elé, vasárnap délutáni pihenőjük előtt. Végig az utcán, a pado-
kon ültek, nézték, ahogy Justin közelebb ér, és odakiáltottak neki: „Hát te meg hová sietsz? Gyere 
mán, hadd búcsúzzunk el.” De ő nem állt meg, csak messziről köszönt oda nekik. Meg is hökken-
tek: „Hát ezt meg mi lelte? Mitől ennyire büszke?” Csak ő tudhatta.

Szép idő volt, alig néhány kerek, fehér vándorfelleg, a nap már melegen sütött, megcsillant a 
háztetők bádogozásán. Amerre a szem ellát, semmi hó, csak odafönt, a hegyszirteken; a fű már 
kizöldült, itt-ott egy-egy virágcsoport, mint a csokrok; de a fák még kopárak voltak, és arrébb, 
ahogy haladt az úton, a bokrok is. Továbbra is szinte szaladt, amikor az óra elütötte az egyet, és ő 
arra gondolt: „Azt mondta, fél kettőkor.” De csak sietett tovább. Így ért el a bögéig, és a böge men-
tén a gyümölcsösbe, egész egy nagy kőig – ott aztán lerogyott.

Körülnézett egy kicsit, amennyire az ágak engedték, látta a meredélyt és azon túl a már kékbe 
borult lapályt, rajta egy vékonyka, egyenes vonalat – a vasutat. Akkor hirtelen megszólalt benne 
egy hang: „Mit csinál? Mit csinál? Olyan jó volna, ha itt lenne velem.” Voltaképp elég jól el volt 
rejtőzködve, hogy meg ne lássák az úton jövő-menő népek. Csak ő nem jött! Azzal nyugtatta 
magát: „Én érkeztem túl korán.” De nem bírt egy helyben maradni: „Muszáj lesz megnéznem.” 
Ment is, a fák közt, egész a mezsgyéig; ott aztán hirtelen újra szemébe tűnt a falu, amely mintha 
hasra borulva bámulna fel a hegygerincre, tétova füstök jelzik kiterjedését – és akkor hirtelen meg-
látta a lányt: a kaszálókon keresztül közeledett.

Kitérővel jött: először elrejtőzött egy sövény mögé, majd elkezdett szaladni felé; akkor kilépett 
a fák közül, hogy megmutatkozzon, de rögtön vissza is lépett, a lány pedig, ahogy észrevette, tisz-
ta erejéből futott tovább felé. Milyen csinos volt! Csinos, magas, karcsú, még mindig a szép ruhá-
ja volt rajta a miséről, meg a csíkos köténye, meg a színes kendője, meg a kékszalagos ünneplő 
kalapja; egyszerre fogta fel minden részletét – mindent, amit többé nem lát.

Széthajtott két ágat – és már ott is volt a lány. Egy szót sem szóltak, csak nézték egymást, arca 
barna bőre egy kicsit elpirult, a lány meg szaporábban vette a levegőt, szája félig szétnyílt, haja 
pedig egy kicsit összekócolódott. Megfogta a kezét. Azt mondta: „Gyere gyorsan, mindjárt leül-
hetsz”, és arrébb vezette. A lány követte, csinos feje lecsüggedt, mintha súly húzná, és a karja is 
lógott a teste mellett; de ő nem engedte el a kezét, megszorította; a bögéhez értek, átugrotta, aztán 
a lány is, nyújtotta ugyan a kezét, de a lány ügyesen ugrott, biztos lábbal, így hát folytatták útju-
kat. Aztán megfogta és leült, szorosan mellé, odavonta magához, drága fejét a vállára vonta; a lány 
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hagyta magát, mintha világtalanul, a szemén könnycsepp ült, és miközben a szoknyáját igazgatta 
a térdén, rázkódott a vállkendő alatt.

– Martine!
Felé sem fordult.
– Martine? Egy kicsit sem szeretsz?
Bólintott.
– Ölelj meg!
A lány meg sem moccant, erre megölelte ő. Ah, milyen forró volt az arca! Úgy érezte, egyedül ül 

ott a lány mellett, és a lány is egymagában ül – és semmit sem tudott mondani. Az erdő védett szeg-
letében levél is alig moccant, üres volt a böge is még, nem csobogott, ahogy olyankor, amikor teli 
van – csak az ágak egyensúlyoztak, amikor madár szállt rájuk, és egy fatörzsön kis, fekete mókus 
suhant, mint a csuszka, hegyes karmaival kapaszkodott – és telt az idő, és akkor megszólalt megint:

– Martine!
De úgy eltöltötte a szorongás, hogy a hangja elváltozott, erre a lány fölállt és felé lépett, és ami-

kor felé tárta a karját, belé hanyatlott. Akkor minden megszűnt körülöttük. De csak egy nagyon 
rövid pillanatra. Aztán ott ültek megint egymás mellett, és megint egyedül. Akkor nagyon halkan 
megszólalt:

– Martine!
És még egyszer, nagyon halkan: – Martine! – De mintha nem is hallotta volna. Úgy görnyedt 

előre, mintha a nyakát szegte volna; és az óra elütötte a kettőt. Süketen, tompán kondult kettőt a 
harang, az erdő is beleremegett körülöttük, aztán újra a nagy csönd, és újra a két harangkondulás. 
Föl akart volna állni, de mintha a lába, a karja, minden ízülete darabokra ment volna – nem enge-
delmeskedtek neki. Aztán nagy nehezen mégis összeszedte magát és fölállt, de a lány még min-
dig a földön ült, meg sem mozdult, nem is látta, és akkor úgy érezte, hogy neki kell megszólalnia, 
hiszen ő a férfi, és a férfinak erősnek kell lennie a gyenge asszonynép mellett. Minden bátorságát 
összeszedte hát, és így szólt:

– Itt az idő.
És mivel a lány meg sem moccant:
– Majd visszajövök. Tudod? Hamar eltelik az idő.
Aztán megint:
– Martine, meg akarod fájdítani a szívem?
Akkor vette észre, hogy sír, hullámokban hömpölygött belőle a sokáig visszatartott zokogás, 

rázkódott a válla, rázkódott az egész teste. Odahajolt hozzá, letérdelt elé, úgy kérte: „Ne sírj, ne sírj 
már, Martine, mennem kell, kísérj el egy darabon!” De mintha nem is létezne, mintha csupán fáj-
dalmat jelentene a lánynak. Újra megszólalt: „Épp időben vagyok. Elmehetnénk együtt Revouire-
ig… Nem szabad így elválnunk! Martine!... Majd írunk… Aztán majd összeházasodunk… Majd 
csak megadják az engedélyt, ha látják…” De minden hiába.

Hirtelen kedve lett volna mindent odadobni érte, maradni, örökre, dacára az embereknek, dacá-
ra az életnek, de rögtön egy másik erő, egy másik sürgető igény is beléhasított, és azt morogta: 
„Muszáj!” Aztán hangosabban:

– Isten veled, Martine.
A kezét nyújtotta, de a lány meg sem mozdult, kezébe fogta hát a kezét, és megszorította, és 

ahogy eleresztette, érezte: lehanyatlik; és akkor elindult egyenesen lefelé a meredek hegyoldalon, 
a fácskák és a kerek bokrok között; kiért az útra, megállt és visszafordult, de a lány meg sem moc-
cant, szólította, de továbbra sem mozdult. Megint szólította, aztán indulnia kellett; kicsit távolabb, 
egy kanyarból látta utoljára. Akkor elfordította tőle a szívét. Aztán egy kicsit lejjebb újra megállt 
és elkiáltotta magát. Teljes erejéből kiabált, aztán hallgatózott: kétszer válaszolt a visszhang, aztán 
semmi; és mivel telt az idő, folytatta az útját, és minden lépéssel távolabb került tőle; saját akara-
tából indult messzire, és sehogy sem értette magát. Mert hiába szeret az ember, amennyire csak a 
szívéből kitelik, hiába tudja, hogy őt is szeretik, és nincs is más gondolata, csak a másik; úgy van 
vele a férfi és a nő, hogy minden pillanatban egymást kell látniuk, egymáshoz kell érniük, külön-
ben csak a fájdalom van.

Ereszkedett lefelé az úton, elnagyolt szőlősfalak mentén, a meleg kavicsok arrébb gördültek 
talpa alól; kicsit arrébb szembejött vele két kislány, fedeles kosárral; a hótól csillogó hegycsúcs 
fölött továbbra is jöttek-mentek a fellegek, akárcsak valami csöndkupolában.

Imreh András fordítása


