
mÁg magam nem meredezem a vilÀgba ¢s bel¢m irÀnyzott kardod f´l-le nem jÀr bennem
k´ny´rg´m uram most hÃzd ki ¢s lassan nyomd vissza amilyen m¢lyre csak tudod
k´ny´rg´m uram most meg Ãjra d´fd bel¢m, ¢s hÃzd vissza a hegy¢ig
k´ny´rg´m k´ny´rg´m uram basszÀl meg engem a te ¢ned teljess¢g¢vel, k´ny´rg´m
  basszÀl K´ny´rg´m
Uram nyomd olyan m¢lyre hogy fÀjjon bÀrsonyos puhasÀga
FÀjjon k´ny´rg´m uram szeretkezz a seggemmel, tedd k´z¢pponttÀ a testet, ¢s basszÀl
  engem ´r´kk´n ´r´kk¢ basszÀl engem mint egy lÀnyt
lÀgyan ´lelj Àt k´ny´rg´m uram neked kÁnÀltam magamat ¢n,
¢s vezesd a hasamba ¢nazonossÀgod jel¢¡l ¢des hûrudadat
k¢zzel verted magadra hagyatva Denverben vagy Brooklynban vagy nûket kÃrtÀl vele
  pÀrizsi parkolÂgarÀzsokban
k´ny´rg´m uram vezesd bel¢m t¡zes jÀrgÀnyodat, a szerelmi kÀbulat test¢t, 
  az ¢desded dorongot,
megtestes¡lt kedvess¢gedet, Vesd oda nekem a kutyÀdnak basszÀl gyorsabban
k´ny´rg´m uram tedd hogy azt ny´gjem az asztalon fekve
ñ k´ny´rg´m uram basszÀl engem mindig Ãgy ahogy most
ritmikusan f´l-le nyilallva ¢s ki-be pattanva taszits alÀ a m¢lybe
mÁg segglukamat tÀgra nem nyitom ¢s egy kutya nem vonÁt az asztalon a gy´ny´r
  rettenet¢tûl hogy szeretik
K´ny´rg´m uram hÁvj engem kutyÀnak, ragadozÂ seggnek, csatakos seggluknak,
¢s basszÀl engem m¢g vadabbul, szememet takarja el koponyÀm szorÁtÂ tenyered
¢s egy irgalmatlan v¢gsû l´k¢ssel a cs´p´gû halat lûdd ki magadbÂl
¢s ´t percig jÀrj f´l-le bennem hogy bel¢m ¡rÁthesd hû magodat
f´l-le ¢s f´l-le, mozsÀrt´rûk¢nt mÁg ¢n a nevedet kiÀltozom ¢s azt hogy szeretlek
k´ny´rg´m Uram

OrbÀn OttÂ fordÁtÀsa

Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (III)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

Guermantes-n¢, megnyugodvÀn, hogy nem kell Swann-nal tÀrsalognia, most mÀr
csak arra volt kÁvÀncsi, hogy mirûl folyt a besz¢lget¢s k´zte ¢s a hÀz ura k´zt. ä Nem
tudja v¢letlen¡l, hogy mi volt a t¢ma? ä k¢rdezte a herceg Br¢aut¢t. ä ögy hallottam
ä vÀlaszolt a mÀrki ä, hogy egy kis jelenetrûl volt szÂ, amit Bergotte, az ÁrÂ, nÀluk
mutatott be. Egy¢bk¢nt elragadÂ kis jelenet. De ÀllÁtÂlag a szÁn¢sz pont olyanra masz-
kÁrozta magÀt, mint Gilbert, egy¢bk¢nt Bergotte uram t¢nyleg ût kÁvÀnta lefesteni. ä
Hm, szÁvesen megn¢ztem volna, ahogy kifigurÀzzÀk Gilbert-t ä mondta ÀlmodozÂ
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mosollyal a hercegnû. ä NahÀt, errûl a kis elûadÀsrÂl k¢rt felvilÀgosÁtÀst Gilbert ä foly-
tatta Br¢aut¢, elûmeresztve rÀgcsÀlÂÀllÀt ä, Swann pedig csak annyit felelt, amit min-
denki nagyon szellemesnek talÀlt, hogy: àUgyan, egy szikrÀnyit se hasonlÁt magÀra,
maga sokkal, de sokkal nevets¢gesebb.Ê ögy hÁrlik k¡l´nben ä mondta Br¢aut¢ a ma-
gÀ¢t ä, hogy elragadÂ kis darab. Mol¢n¢ ott volt, ¢s remek¡l szÂrakozott. ä Hogyhogy?
Mol¢n¢ odajÀr? ä csodÀlkozott a hercegnû. ä Na igen, biztosan M¢m¢ int¢zte Ágy a
dolgokat. Mindig ez a v¢ge az ilyen helyekkel. Egyszer csak mindenki elkezd odajÀ-
rogatni, ¢n pedig, aki ´nk¢nt, elvbûl kizÀrtam magam, unatkozhatom otthon. ä Br¢-
aut¢ beszÀmolÂja Âta Guermantes hercegnû, mint lÀtni valÂ, mÂdosÁtotta ÀllÀspontjÀt,
ha nem is a Swann-szalonrÂl, mindenesetre arrÂl, hogy mit csinÀljon, ha ´sszetalÀl-
kozna Swann-nal. ä Semmi valÂsÀgalapja sincs annak, amit ´n az elûbb elûadott ä
mondta Froberville ezredes Br¢aut¢nak. ä JÂ okom van rÀ, hogy ezt ÀllÁtsam. A herceg
eg¢sz egyszerüen kikelt Swann ellen, ¢s, atyÀink szavÀval, mondta n¢ki, hogy tekintettel
arra, hogy milyen n¢zeteket hirdet, a j´vûben kÁm¢lje meg a lÀtogatÀsaitÂl. Az a v¢le-
m¢nyem, hogy Gilbert nagybÀtyÀm teljes joggal kelt ki magÀbÂl, csak ¢ppen mÀr f¢l
¢vvel ezelûtt meg kellett volna szakÁtania minden kapcsolatot egy ilyen hÁrhedt Drey-
fus-pÀrtival.

Szerencs¢tlen Vaugoubert, aki gyatra teniszjÀt¢kosbÂl most tehetetlen teniszlabdÀ-
vÀ vÀltozott, amit kÁm¢letlen¡l ide-oda ¡tnek, Charlustûl Guermantes hercegnûh´z
rep¡lt. HÂdolattal ¡dv´z´lte, de hüv´s fogadtatÀsban r¢szes¡lt, Oriane-nak ugyanis
az volt a meggyûzûd¢se, hogy az û k´reiben megfordulÂ minden diplomata (¢s poli-
tikus) bÀrgyÃ alak.

Froberville k¢ts¢gkÁv¡l ¢lvezte annak a helyzetnek az elûnyeit, hogy egy idû Âta a
katonÀkat kegyesen fogadjÀk a tÀrsasÀgban. Olyan nû volt a feles¢ge, akit rokonsÀg
füz´tt ugyan a Guermantes-okhoz, de sajnos a csalÀd szeg¢ny ÀgÀhoz tartozott, ¢s mi-
vel û, Froberville is elvesztette vagyonÀt, a hÀzaspÀr nemigen dicsekedhetett kapcso-
latokkal, aff¢le elhanyagolt kis figurÀk voltak, akik csak azon szerencs¢s nagy esem¢-
nyek alkalmÀval jutottak n¢mi szerephez, ha temet¢se vagy esk¡vûje volt valakinek a
rokonsÀgbÂl. Olyankor v¢gre az elûkelûs¢gek k´z´ss¢g¢nek tagjaivÀ vÀltak, mint azok
a n¢vleges katolikusok, akik csak ¢vente egyszer Àldoznak meg. Anyagi helyzet¡k va-
lÂsÀggal gyÀszos lett volna, ha Saint-Euverte-n¢, hÁven Àpolva magÀban a n¢hai Fro-
berville generÀlis irÀnti ¢rzelmeit, nem segÁtette volna k¡l´nb´zû mÂdokon a hÀztar-
tÀst, ruhÀzva ¢s p¢nzelve a k¢t kislÀnyt. De az ezredes, bÀr der¢k ember hÁr¢ben Àllt,
nem volt hÀlÀs term¢szet. Irigykedett jÂtevûj¡k t¡nd´kl¢s¢re, amelyet az olyan m¢r-
t¢ktelen¡l ¡nnepelt ¢s hirdetett. A rendes ¢vi garden party csodÀlatos ¢lvezet volt ne-
ki, a feles¢g¢nek ¢s a gyerekeinek, amit a vilÀg minden kincs¢¢rt el nem mulasztottak
volna, de az ¢lvezetet megm¢rgezte az a tudat, hogy Saint-Euverte-n¢t micsoda bol-
dogsÀggal ¢s b¡szkes¢ggel t´lti el a siker. Az, hogy az ÃjsÀgok beharangoztÀk a garden
partyt, utÀna pedig r¢szletes beszÀmolÂt adtak rÂla, fondorlatosan hozzÀbiggyesztve:
àM¢g visszat¢r¡nk erre a sz¢p ¡nnep¢lyreÊ, a ruhak´ltem¢nyek napokon Àt tartÂ r¢sz-
letez¢se, mindez olyan fÀjdalmat okozott Froberville-¢knek, hogy bÀr igazÀn nem sok
r¢sz¡k volt eff¢le ¢lvezetekben, ¢s ´r¡lhettek, hogy legalÀbb ennek a rendezv¢nynek
az ÀllandÂ r¢sztvevûi lehetnek, minden ¢vben azon imÀdkoztak, hogy bÀrcsak rossz
idû lenne, lest¢k a barom¢tert, ¢s k¢jesen k¢pzelegtek rÂla, hogy mi lenne, ha egy jÂ
kis zÀpor elmosnÀ az eg¢szet.

ä Nem akarok politizÀlni magÀval, Froberville ä mondta Guermantes herceg ä, de
ami Swannt illeti, bÁzvÀst kijelenthetem, hogy minûsÁthetetlen¡l viselkedett vel¡nk.
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Annak idej¢n mi ¢s Chartres herceg pÀrtfogoltuk a tÀrsasÀgban, ¢s most azt kell hal-
lanom, hogy nyÁltan Dreyfus-pÀrti lett. Ezt sosem hittem volna rÂla, rÂla, aki oly jÂ
Ázl¢sü, helyesen gondolkozÂ, k´zmegbecs¡l¢snek ´rvendû ember, mügyüjtû, k´ny-
v¢sz, Jockey-tag, ismeri a legjobb helyeket, û k¡ldte nek¡nk a vilÀg legjobb portÂi bo-
rÀt, egy mükedvelû, egy csalÀdapa. Micsoda csalÂdÀs! °s nem is rÂlam van szÂ, rend-
ben van, ¢n egy v¢n szamÀr vagyok, egy senki, akinek nem szÀmÁt a v¢lem¢nye, de itt
Oriane-rÂl van szÂ, mÀr csak ûmiatta se lett volna szabad ezt csinÀlnia, hanem igenis
nyÁltan el kellett volna hatÀrolnia magÀt a zsidÂktÂl meg a Dreyfus-hÁvektûl... Igen,
igen, azok utÀn, hogy a feles¢gem kezdettûl fogva barÀtsÀgot tanÃsÁtott irÀnta ä foly-
tatta a herceg, aki azt tartotta volna term¢szetesnek, hogy az olyan ember, akit befo-
gadtak a Saint-Germain negyedbe, Dreyfus megtagadÀsÀval kimutassa a hÀlÀjÀt, m¢g
ha a lelke m¢ly¢n nem tartja is hazaÀrulÂnak az elÁt¢ltet ä, el kellett volna hatÀrolnia
magÀt Dreyfustûl. K¢rdezz¢k csak meg Oriane-t, hogy mennyire a barÀtjÀnak tekin-
tette! ä A hercegnû, Ãgy Át¢lve, hogy erûsÁti a drÀmai hatÀst, ha min¢l naivabban ¢s
nyugodtabban besz¢l, s csak a tekintet¢ben bujkÀl n¢mi m¢labÃ, iskolÀslÀnyka-han-
gon, ¢s Ãgy, mintha a szÁntiszta igazsÀg szavai csak Ãgy maguktÂl j´nn¢nek elû az ajkÀn,
azt mondta: ä HÀt igen, nincs okom titkolni, hogy ûszinte barÀti ¢rz¢ssel voltam
Charles irÀnt. ä Tess¢k! ezt nem ¢n mondom, ezt Oriane mondja. °s mindezek utÀn
odÀig megy a hÀlÀtlansÀgban, hogy beÀll a dreyfusistÀk k´z¢!

ä Ha mÀr itt tartunk ä szÂlaltam meg ä, ÀllÁtÂlag Von herceg is Dreyfus-pÀrti. ä De
jÂ, hogy szÂba hozza! ä kiÀltott fel a herceg ä, eg¢sz kiment a fejembûl, hogy h¢tfûn
hivatalos vagyok hozzÀ vacsorÀra. De ha dreyfusista, ha nem, az engem egy cs´ppet
sem ¢rdekel, elv¢gre k¡lf´ldi. Felûlem azt csinÀl, amit akar. Egy francia, az mÀs. Igaz,
Swann zsidÂ. De mindmostanÀig... bocsÀsson meg, Froberville... azt hittem, hogy egy
zsidÂ is lehet jÂ francia, mÀrmint egy tekint¢lyes, tÀrsasÀgbeli zsidÂ. Nos, Swann a szÂ
minden ¢rtelm¢ben tÀrsasÀgbeli ember volt. °s most be kell lÀtnom, hogy t¢vedtem,
mert lÀm, kiÀll a mellett a Dreyfus mellett, aki bün´s vagy sem, az biztos, hogy nem
tartozik ugyanabba a k´rbe, s akivel mÀsk¡l´nben sohasem talÀlkozott volna, ¢s szem-
befordul azzal a tÀrsasÀggal, amely magÀhoz emelte, s Ãgy bÀnt vele, mintha a sajÀt
sz¡l´tte volna. Mondanom se kell, mindnyÀjan kezeskedt¡nk Swann¢rt, biztos voltam
benne, hogy ¢ppÃgy szereti a hazÀt, mint jÂmagam. HÀt Ágy hÀlÀlta meg, amit ¢rte
tett¡nk! Ezt igazÀn nem vÀrtam tûle. Sokkal jobb v¢lem¢nnyel voltam rÂla. Okos em-
ber volt... na persze a maga mÂdjÀn. JÂ, tudom, ûr¡lts¢get csinÀlt azzal a sz¢gyenletes
hÀzassÀgÀval. °s tudjÀk, kinek okozta vele a legnagyobb szomorÃsÀgot? A feles¢gem-
nek. Oriane gyakran lÀtszik, hogy Ãgy mondjam, ¢rz¢ketlennek. De igazÀbÂl nagyon
is m¢lyen Àt¢rzi a dolgokat. ä A hercegnû el volt ragadtatva az elemz¢stûl, szÂtlanul
hallgatta a dicshimnuszokat, szer¢nys¢ge tiltvÀn, hogy helyeseljen, ¢s fûleg mert nem
akarta f¢lbeszakÁtani. Ha Guermantes egy Âra hosszat besz¢lt volna a t¢mÀrÂl, û azt is
szÁvesen elhallgatta volna, ¢s legalÀbb akkora ÀhÁtattal, mint egy zenemüvet. ä Eml¢k-
szem, amikor meghallotta, hogy Swann kit vett feles¢g¡l, nagyon megbÀntÂdott, Ãgy
talÀlta, hogy ez csÃnya dolog egy olyan ember r¢sz¢rûl, akit mi annyira a barÀtsÀgunk-
ba fogadtunk. Nagyon kedvelte Swannt, ¢s nagyon-nagyon bÀnkÂdott miatta. Igaz,
Oriane? ä A hercegnû Ãgy ¢rezte, hogy vÀlaszolnia kell a hozzÀ int¢zett hatÀrozott
k¢rd¢sre, mÀr csak az¢rt is, hogy a hivalkodÀs lÀtszata n¢lk¡l szentesÁthesse az û (hi-
hetûleg mÀr nem folytatÂdÂ) magasztalÀsÀt. àM¢ly Àt¢rz¢stÊ t¡kr´zû, de nagyon is àki-
tanultÊ csendes tartÂzkodÀssal, egyszerüen, mÀr-mÀr f¢l¢nken csak ennyit mondott:
ä Igen, Basinnak igaza van. ä Na de az¢rt az mÀs dolog volt. A szerelem, az szerelem,
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habÀr nekem az a v¢lem¢nyem, hogy annak is meg kell maradnia bizonyos hatÀrok
k´z´tt. Egy taknyos kis fiatalembernek m¢g csak-csak megbocsÀtanÀm, ha megbolon-
dul valami politikai agyr¢mtûl. De Swann intelligens ember, aki nemegyszer bizony-
sÀgÀt adta, hogy van benne lelki finomsÀg, a fest¢szet nagyszerü ismerûje, Chartres
herceg, sût Gilbert bizalmas jÂ barÀtja! ä Guermantes egy¢bk¢nt nagyon rokonszenves
hangot ¡t´tt meg, ezÃttal gondosan ker¡lte a rÀ jellemzû durvasÀgokat. Egy kicsit in-
ger¡lt szomorÃsÀg ¢rzûd´tt a hangjÀn, ¢s az a szelÁd komolysÀg, ami olyan varÀzsos
pÀtoszt ad Rembrandt n¢mely alakjÀnak, p¢ldÀul Six polgÀrmesternek. A herceg
szemlÀtomÀst olyan nyilvÀnvalÂnak tartotta, hogy Swann erk´lcstelen¡l viselkedett az
ºgyben, hogy ezzel nem is foglalkozott; annak az apÀnak a fÀjdalmÀt szenvedte el mi-
atta, aki hiÀba hozta meg a legnagyobb Àldozatokat, hogy a gyermekei jÂ nevel¢st kap-
janak, egyik¡k szÀntszÀnd¢kkal romba d´nti az eg¢sz nagyszerü ¢pÁtm¢nyt, ¢s a csalÀd
elvei vagy elûÁt¢letei szerint elfogadhatatlan kileng¢sekkel gyalÀzatot hoz a makulÀtlan
n¢vre. Igaz, Basin de Guermantes nem mutatott volt ilyen m¢ly d´bbenetet ¢s fÀjdal-
mat, amikor megtudta, hogy Saint-Loup Dreyfus-pÀrti. De elûsz´r is: az unoka´ccs¢t
olyan fiatalembernek tartotta, aki rossz Ãtra t¢vedt, ¢s akitûl minden kitelik, m¢g az
is, hogy megjavuljon, Swannt viszont azok k´z¢ sorolta, akiket Ãgy nevezett: àmeg-
fontolt, be¢rkezett emberÊ. TovÀbbÀ, ¢s ez m¢g fontosabb: volt egy el¢g hosszÃ idûszak,
amelynek sorÀn az esem¢nyek jÂr¢szt a Dreyfus-pÀrtiak v¢lem¢ny¢t lÀtszottak igazol-
ni, de ez csak hevÁtette a Dreyfus-ellenesek harci kedv¢t, ¢s kezdetben tisztÀn politikai
ÀllÀspontjuk tÀrsadalmivÀ vÀlt. Itt mÀr a honv¢delemrûl meg a hazafisÀgrÂl volt szÂ,
¢s felkorbÀcsolÂdtak a tÀrsadalomban l¢vû indulatok (amik¢nt a vihar is csak n¢mi
idû mÃltÀn ¢ri el tetûfokÀt). ä Ha belegondolunk ä folytatta Guermantes ä, Swann
azzal, hogy mindenÀron v¢delmezi a drÀgalÀtos zsidÂit, m¢g az û szempontjukbÂl is
belÀthatatlan k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ balfogÀst k´vet el. Azt bizonyÁtja, hogy titkos
sz´vets¢g k´ti ´ssze ûket, ¢s valamik¢ppen k¢nytelenek segÁts¢get adni a fajtÀjukbeli-
eknek, m¢g ha nem ismerik, akkor is. Ez k´zvesz¢lyes dolog. Mi persze tÃlsÀgosan
elûz¢kenyek voltunk, ¢s Swann ostoba ball¢p¢s¢nek mÀr csak az¢rt is nagy visszhangja
lesz, mert ût megbecs¡lte, sût befogadta a tÀrsasÀg, ¢s gyakorlatilag û volt az egyetlen
zsidÂ, akit ismert¡nk. Mindenkinek az lesz a v¢lem¢nye: Ab uno disce omnes. (Guer-
mantes Ãgy meg´r¡lt, hogy a kellû pillanatban ilyen talÀlÂ id¢zet jutott esz¢be, hogy
ä most elûsz´r ä b¡szke mosoly derengett Àt az elÀrult nagyÃr bÀnatÀn.)

Furdalt a kÁvÀncsisÀg, hogy vajon mi t´rt¢nt pontosan Gilbert de Guermantes ¢s
Swann k´zt, ¢s nagyon szerettem volna talÀlkozni a bÀrÂval, de nem tudtam, hogy
egyÀltalÀn ott van-e m¢g az est¢lyen. ä Meg kell mondanom magÀnak ä vÀlaszolt a
hercegnû, akinek elÀrultam, hogy mit szeretn¢k ä, hogy ¢n a legkev¢sb¢ sem vÀgyom
talÀlkozni vele, mert ÀllÁtÂlag, legalÀbbis ezt hallottam ma Saint-Euverte-n¢n¢l, Swann
szeretn¢, hogy mielûtt meghalna, megismerkedjem a feles¢g¢vel ¢s a lÀnyÀval. Jaj, is-
tenem, borzasztÂan elszomorÁt, hogy Charles beteg, de hÀt nagyon rem¢lem, hogy
az¢rt nem annyira sÃlyos a baj. Meg aztÀn ez nem is ¢rv, nem lehet Ágy felfogni a dol-
gokat. Mert akkor egy tehets¢gtelen ÁrÂ azt mondhatnÀ: àSzavazzÀtok meg az akad¢-
miai tagsÀgomat, mert a feles¢gem nemsokÀra meghal, ¢s ¢n m¢g szeretn¢m neki
megadni ezt az ´r´met.Ê Mi lenne a szalonokbÂl, ha minden haldoklÂval k´teles-
s¢g¡nk lenne ´sszeismerkedni? A kocsisom azzal Àllhatna el¢m: àA lÀnyom nagyon
rosszul van, int¢zze el nekem, hogy fogadjon a parmai hercegnû!Ê ImÀdom Charles-t,
nagy fÀjdalmat okozna, ha el kellene utasÁtanom, ez¢rt jobb szeretn¢m elker¡lni, hogy
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megk¢rjen. Tiszta szÁvembûl rem¢lem, hogy nem halÀlos beteg, mint ahogy mondja,
de ha m¢gis bek´vetkezne a legrosszabb, egy okkal t´bb, hogy ne ismerkedjem meg
azzal a k¢t teremt¢ssel, aki tizen´t ¢vre megfosztott a legkellemesebb barÀtomtÂl, ¢s
akik itt maradnÀnak a nyakamon, amikor mÀr annyi hasznom se lenne belûle, hogy
Charles-lal talÀlkozzam, hiszen û akkor mÀr halott lesz.

Br¢aut¢ m¢g mindig azon rÀgÂdott, hogy Froberville ezredes meghazudtolta ût. ä
Nem vonom k¢ts¢gbe, hogy pontosak az ÀllÁtÀsai, kedves barÀtom ä mondta ä, de az
¢rtes¡l¢sem igazÀn jÂ forrÀsbÂl szÀrmazott. La Tour d'Auvergne herceg besz¢lte el
nekem az elûzm¢nyeket. ä CsodÀlkozom, hogy egy olyan tÀj¢kozott f¢rfiÃ, mint ´n,
m¢g mindig La Tour d'Auvergne hercegnek nevezi azt az embert ä vÀgott a szavÀba
Guermantes herceg ä, nyilvÀn tudja, hogy û csak bitorolja a nevet ¢s a cÁmet. Egyetlen
tagja maradt a csalÀdnak, m¢gpedig Oriane nagybÀtyja, Bouillon herceg. ä Villepa-
risis mÀrkin¢ fiv¢re? ä k¢rdeztem, mert eszembe jutott, hogy a h´lgy Bouillon lÀny. ä
ögy van. Lambresacn¢ k´sz´n magÀnak, Oriane.

Lambresac hercegn¢ orcÀjÀn csakugyan halvÀny mosoly jelent meg ¢s suhant v¢gig,
mint egy hullÂcsillag; a h´lgy Ágy jelezte, ha megismert valakit. De az a mosoly nem
erûs´d´tt pontos ÀllÁtÀssÀ, nem volt n¢ma, de vilÀgos jelbesz¢d, hanem szinte azonnal
tompa r¢v¡lett¢ olvadt, amit egy ¡dv´z¡lt, kegyes fûhajtÀs kÁs¢rt, aff¢le taglejt¢s, ami-
lyennel a mÀr egy kicsit agyalÀgyult fûpap oszt ÀldÀst az ÀldozÂ sokasÀgnak. Lambre-
sacn¢ nem volt agyalÀgyult. JÂl ismertem ezt a fajta furcsa, r¢gimÂdi elûkelûsk´d¢st.
A nagyanyÀm ´sszes barÀtnûi, Combrayban is, PÀrizsban is, olyan l¢giesen szoktak
meghajolni ¡dv´zl¢s gyanÀnt a tÀrsasÀgi ´sszej´veteleken, mintha a templomban ör-
felmutatÀs k´zben vagy egy temet¢sen megpillantanÀnak egy ismerûst, ¢s bÀgyadtan
inten¢nek neki, azonnal visszamer¡lve az imÀdkozÀsba. Guermantes herceg mondata
v¢gk¢pp megerûsÁtette bennem a hasonlÂsÀg ¢rzet¢t: ä De hiszen maga talÀlkozott is
Bouillon herceggel ä mondta ä, û volt az az ûsz hajÃ, alacsony Ãriember, aki ¢ppen
akkor ment ki a k´nyvtÀrszobÀmbÂl, amikor maga meg¢rkezett. ä SzÂval ûrÂla gon-
doltam, hogy egy combrayi kispolgÀr! Most, jobban belegondolva, csakugyan lÀttam
hasonlÂsÀgot k´zte ¢s Villeparisis-n¢ k´zt. Roppant ¢rdekesnek talÀltam, hogy Lamb-
resac hercegn¢ ugyanolyan r´pke ¡dv´zl¢st vet oda, mint a nagyanyÀm barÀtn¢i; azt
bizonyÁtotta, hogy a szigorÃan zÀrt kis k´z´ss¢gekben ä mindegy, hogy kispolgÀri vagy
arisztokrata tÀrsasÀgrÂl van-e szÂ ä Àt´r´klûdnek a r¢gi viselked¢si mÂdok, s kik´vet-
keztethetû belûl¡k, akÀrcsak egy r¢g¢sz szÀmÀra, hogy milyen lehetett a nevel¢s ¢s a
szellemi k´zeg, amit t¡kr´z, d'Arlincourt mÀrki ¢s Lo«sa Puget korÀban. Hogy Bou-
illon herceg ennyire hasonlÁt egy velekorÃ combrayi polgÀrra, arra figyelmeztetett (s
ez d´bbentett meg annak idej¢n Saint-Loup atyai nagyapja, La Rochefoucauld herceg
egy dagerrotÁpiÀjÀt lÀtva is, amelyen ́ lt´zk´d¢sre, arckifejez¢sre, testtartÀsra szakasz-
tott olyan volt, mint d¢dnagybÀtyÀm), hogy bizonyos tÀvlatbÂl szeml¢lve a tÀrsadalmi,
sût az egy¢ni k¡l´nbs¢gek is feloldÂdnak a korszak egynemüs¢g¢ben. Igen, az ́ lt´z¢k
hasonlatossÀga, ¢s az is, ahogy a kor lelk¡lete visszat¡kr´zûdik az arcon, annyival, de
annyival fontosabb, mint az, hogy ki milyen kasztba tartozik, aminek csak az ¢rdekelt
hiÃsÀga ¢s a kÁv¡lÀllÂk k¢pzelete tulajdonÁt nagy jelentûs¢get, hogy nem kell v¢gig-
jÀrni a Louvre termeit, hogy megÀllapÁtsa az ember: egy Lajos-F¡l´p korabeli nemes-
Ãr kev¢sb¢ k¡l´nb´zik egy Lajos-F¡l´p korabeli polgÀrtÂl, mint egy XV. Lajos kora-
beli nemesÃrtÂl.

Ekkor egy hosszÃ hajÃ bajor zen¢sz, Marie-Gilbert de Guermantes pÀrtfogoltja, ha-
jolt meg Oriane elûtt. A hercegnû ¢pp csak visszabiccentett neki, de Basin ä d¡h´sen,
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ami¢rt a feles¢ge ¡dv´z´lt valakit, akit û nem ismer, akinek fura a megjelen¢se, ¢s
akinek, legalÀbbis ahogy a herceg tudni v¢lte, igen rossz a hÁre ä szÃrÂs, vizsga tekin-
tettel meredt a feles¢g¢re, mintha azt k¢rdezn¢: àHÀt ez meg kicsoda, ez a bÀrdolat-
lan teuton?Ê ä Szeg¢ny Guermantes hercegnûnek en¢lk¡l is ¢pp el¢g bonyolult volt
a helyzete, ¢s a muzsikus, ha lett volna benne egy szemernyi irgalom a meggy´t´rt
asszony irÀnt, bizonyÀra gyorsan od¢bbÀll. De vagy az¢rt, mert nem akarta annyiban
hagyni a megalÀztatÀst, amelyet nyilvÀnosan kellett elszenvednie a herceg k´r¢hez tar-
tozÂ legr¢gibb barÀtok elûtt, akiknek a jelenl¢te talÀn ́ szt´n´zte is, hogy n¢mÀn meg-
hajtsa magÀt, s mert mutatni akarta, hogy joggal ¢s nem ismeretlen¡l ¡dv´z´lte Ori-
ane de Guermantes-ot, avagy az¢rt, mert titokzatos ¢s ellenÀllhatatlan sugallatnak en-
gedelmeskedve ä holott e percben inkÀbb a jÂzan esz¢re kellett volna hallgatnia ä az
illem Árott szabÀlyait k´vette, mindenesetre m¢g k´zelebb l¢pett Guermantes-n¢hoz,
¢s Ágy szÂlt: ä HÂdolattal k¢rem, fens¢ges asszonyom, kegyeskedjen bemutatni a her-
cegnek. ä Oriane nagyon boldogtalan volt. De hÀt ha megcsalt hitves volt is, m¢giscsak
û volt Guermantes hercegnû, ¢s nem ker¡lhetett olyan lÀtszatba, mintha nem volna
joga hozzÀ, hogy bemutasson a f¢rj¢nek egy olyan szem¢lyt, akit ismer. ä Basin ä
mondta ä, engedje meg, hogy bemutassam Herweck urat. ä Nem is k¢rdem, hogy
elmegy-e holnap Saint-Euverte mÀrkin¢hoz ä mondta Froberville ezredes Guer-
mantes hercegnûnek, hogy elterelje a figyelmet Herweck rosszkor j´tt k¢relm¢rûl, ¢s
hogy oszlatni prÂbÀlja a kÁnos hangulatot. ä Mindenki ott lesz, aki szÀmÁt. Ezenk´zben
Guermantes herceg, mereven, mint egy kût´mb, de hatalmas lend¡lettel a tapintatlan
zen¢sz fel¢ fordult, d¡htûl tajt¢kozva, mint a haragvÂ Jupiter, d´bbenten, n¢mÀn ¢s
fens¢gesen, moccanatlanul tornyosult elûtte n¢hÀny mÀsodpercig, a szeme lÀngcsÂvÀ-
kat vetett, s m¢g a bodorÁtott haja is mintha egy tüzhÀnyÂ krÀter¢bûl tekergûz´tt volna
elû. AztÀn kihÁvÂ viselked¢s¢vel kellûk¢ppen bizonyÁtvÀn az ´sszes jelenl¢vûk elûtt,
hogy nem ismeri a bajor muzsikust, ¢s mintha csak a heves indulattÂl elragadtatva
tudna eleget tenni a hozzÀ int¢zett k¢r¢snek, ́ sszekulcsolta feh¢r kesztyüs kez¢t a hÀta
m´g´tt, megd´nt´tte a t´rzs¢t, ¢s m¢ly meghajlÀst vÀgott ki Herweck elûtt, akkora
d´bbenetrûl ¢s d¡hrûl ÀrulkodÂ, olyan vÀratlan ¢s heves meghajlÀst, hogy a megret-
tent müv¢sz nyakÀt behÃzva elhÀtrÀlt, nehogy a hasÀba vÀgÂdjon a herceg feje. ä Saj-
nos nem leszek PÀrizsban ä vÀlaszolt a hercegnû Froberville ezredesnek. ä ElÀrulom
magÀnak, pedig inkÀbb hallgatnom illene rÂla, hogy Ãgy ¢ltem le eg¢sz eddigi ¢lete-
met, hogy nem lÀttam Montfort-l'Amaury templomÀnak ¡vegfestm¢nyeit. Sz¢gyel-
lem, de ez a valÂsÀg. ögyhogy megfogadtam magamban, hogy holnap elmegyek, ¢s
jÂvÀteszem bün´s tudatlansÀgomat. ä Br¢aut¢ halvÀnyan elmosolyodott. R´gt´n tud-
ta, hogy ha mÀr a hercegnû mind ez idÀig kibÁrta a montfort-l'amauryi szÁnes ¡vegab-
lakok n¢lk¡l, a müismereti lÀtogatÀs, miutÀn t´bb mint huszon´t ¢vet vÀratott magÀra,
nem vÀlhatott egyszeriben olyan à¢getûenÊ s¡rgûss¢, hogy ne lehetne huszonn¢gy
ÂrÀval elhalasztani. A hercegnû eltervezett programja egyszerüen azt a rendeletet volt
hivatva, a Guermantes-ok mÂdjÀn, kinyilvÀnÁtani, amely szerint a Saint-Euverte-sza-
lon nem tartozik a legjobbak k´z¢, olyan hÀz, ahovÀ az¢rt hÁvjÀk az embert, hogy hi-
valkodhassanak vele a Gaulois tudÂsÁtÀsÀban, s a legmagasabb rendü elûkelûs¢g tanÃ-
sÁtvÀnyÀt szerzik meg azok a h´lgyek (vagy szerzi meg egyed¡l û, ha nem k´vetn¢k a
p¢ldÀjÀt), akik tÀvol maradnak. Br¢aut¢ diszkr¢ten kajÀn ́ r´me, s hozzÀ az a po¢tikus
¢lvezet, amellyel a magafajta vilÀgfik eln¢zt¢k, ahogy Guermantes-n¢ olyasmiket csi-
nÀl, amiket ûk, szer¢nyebb helyzetüek nem engedhetnek meg maguknak, de amiken
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csak mosolyogni tudtak, olyasformÀn, mint a r´gh´z k´t´tt paraszt, ha lÀtja, meny-
nyivel jobb dolga van szabadabb ¢s szerencs¢sebb embertÀrsainak, nos, ennek a diszk-
r¢t ¢lvezetnek vajmi kev¢s k´ze volt ahhoz a f¢ktelen, bÀr palÀstolt elragadtatÀshoz,
amely Froberville-t t´lt´tte el.

A nagy erûfeszÁt¢stûl, hogy ki ne t´rj´n belûle a nevet¢s, Froberville veres lett, mint
a kakastar¢j, ¢s csukladozott a jÂkedvtûl, mik´zben szÁnleg szÀnakozva Ágy kiÀltott: ä
ñ, szeg¢ny Saint-Euverte n¢ni! HÀt ebbe bele fog betegedni! Nem lesz ott a hercegnûje
a boldogtalannak, micsoda csapÀs!... M¢g az is lehet, hogy belegebed ä tette hozzÀ a
hasÀt fogva. Sût mÀmorÀban d´rzs´lte a kez¢t, ¢s dobogott a lÀbÀval. Guermantes her-
cegnû ¢rt¢kelte Froberville jÂ szÀnd¢kÀt, de halÀlosan unta is, f¢l szemmel ¢s ajka sz´g-
let¢vel rÀmosolygott hÀt az ezredesre, ¢s Ãgy d´nt´tt, hogy fak¢pn¢l hagyja.

ä Most mÀr k¢nytelen vagyok elbÃcsÃzni ´ntûl ä Àllt fel m¢la bÀnattal, s mintha le
volna sÃjtva a bÃcsÃ miatt. Ahogy az ember ig¢zû k¢k szem¢be n¢zett, egy t¡nd¢r lÀ-
gyan zengû panaszÀt v¢lte hallani. ä Basin megk¢rt, hogy besz¢lgessek egy kicsit Ma-
rie-val.

ValÂjÀban megel¢gelte Froberville locsogÀsÀt, unta, hogy egyre csak azt hajtogatja,
mennyire irigyli ût, ami¢rt Montfort-l'Amauryba megy, holott nyilvÀnvalÂ volt, hogy
most hall elûsz´r azokrÂl a szÁnes ¡vegablakokrÂl, ¢s k¡l´nben is, a vilÀg minden kin-
cs¢¢rt le nem mondana a Saint-Euverte-n¢ garden partyjÀrÂl. ä Isten Àldja, alig tud-
tunk besz¢lgetni, de hÀt hiÀba, nincs idû, hogy az emberek talÀlkozzanak, elmondjÀk,
amit mondani szeretn¢nek, mÀr csak Ágy van ez a nagyvilÀgi ¢letben. Rem¢lj¡k, a tÃl-
vilÀgon jobban vannak elrendezve a dolgok. MÀr az is valami, hogy nem kell majd
folyton est¢lyi ruhÀt viselni. HabÀr ki tudja! Lehet, hogy a nagy alkalmakra ott is k´z-
szeml¢re tessz¡k a csontjainkat meg a kukacokat. Mi¢rt is ne? Tess¢k, n¢zze meg azt
a v¢ns¢ges Rampillonn¢t! Maga szerint olyan nagy a k¡l´nbs¢g k´zte meg egy dekol-
tÀlt ruhÀs csontvÀz k´zt? Igaz, nem ¢rheti szÂ, hiszen megvan vagy szÀz¢ves. MÀr akkor
is ott volt a szent sz´rnyetegek k´zt, akik elûtt nem voltam hajlandÂ meghajolni, ami-
kor az elsû l¢p¢seimet tettem a tÀrsasÀgban. Azt hittem, r¢ges-r¢gen meghalt, egy¢b-
k¢nt az volna az egyetlen elfogadhatÂ magyarÀzat rÀ, hogy mi¢rt ´rvendeztet meg
benn¡nket ezzel a lÀtvÀnnyal. Lenyüg´zû ¢s liturgikus. Mintha egy àCampo SantoÊ
sÁrjÀbÂl mÀszott volna ki. ä A hercegnû otthagyta Froberville-t; az ezredes ment utÀna:
ä M¢g valamit szeretn¢k mondani ´nnek. ä Nos? ä n¢zett rÀ fensûbbs¢gesen Guer-
mantes-n¢. Froberville pedig azt mondta, f¢lve, hogy a hercegnû az utolsÂ pillanatban
m¢giscsak lemondja a montfort-l'amauryi kirÀndulÀst: ä Nem mertem szÂlni rÂla,
mert nem akartam bÀnatot okozni Saint-Euverte-n¢nek, de ha mÀr Ãgyse megy el
hozzÀ, hadd mondjam meg: ´r¡l´k, hogy Ágy d´nt´tt, mert kanyarÂs van a hÀzban.
ä Jaj, istenem! ä kiÀltott fel Oriane, aki nagyon f¢lt a betegs¢gektûl. ä RÀm k¡l´nben
nem vesz¢lyes, ¢n mÀr Àtestem rajta. K¢tszer nem lehet megkapni. ä çh, ezt csak az
orvosok ÀllÁtjÀk, ismerek olyanokat, akik n¢gyszer is megkaptÀk. No, mindegy, ¢n min-
denesetre figyelmeztettem! ä Ami mÀrmost Froberville-t illeti, û legfeljebb akkor mu-
lasztotta volna el, hogy ott legyen a hÂnapok Âta vÀrva vÀrt Saint-Euverte-¡nnep¢lyen,
ha az a bizonyos k¢pzelete sz¡lte kanyarÂ valÂsÀgosan megfertûzi ¢s Àgyhoz szegezi.
Mennyi-mennyi elûkelûs¢ggel lesz alkalma talÀlkozni! °s m¢g nagyobb ´r´m lesz lÀt-
ni, ha valami rosszul siker¡l, ¢s kivÀlt, hogy sokÀig dicsekedhet majd, micsoda vÀlo-
gatott szem¢lyis¢gekkel tÀrsalgott û, ¢s hogy sajnÀlkozva beszÀmolhat a fogadÀs bal-
fogÀsairÂl, tÂdÁtva rajtuk vagy egyenesen maga talÀlva ki ûket.
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°ltem az alkalommal, hogy a hercegnû od¢bbs¢tÀl, s felÀlltam magam is, indultam
a dohÀnyzÂszalonba tÀj¢kozÂdni Swann felûl. ä Egy szÂt se higgyen el a Babal mes¢-
j¢bûl ä mondta Oriane. ä Fogadok, hogy a kis Mol¢n¢ nem Àrtotta bele magÀt ebbe a
dologba. Csak az¢rt mondtÀk, hogy imponÀljanak nek¡nk. Mol¢¢k senkit se fogad-
nak, ¢s senki sem hÁvja meg ûket. MagÀtÂl Mol¢ grÂftÂl hallottam: àMi ki se mozdu-
lunk a kuckÂnkbÂl.Ê Mindig t´bbes szÀm elsû szem¢lyben besz¢l, nem kirÀlyi t´bbes-
ben, hanem a feles¢ge nev¢ben is, Ãgyhogy kÀr a szÂ¢rt, tudom, amit tudok. ä Szem-
bej´tt vel¡nk k¢t fiÃ; feltünû, de nagyon k¡l´nb´zû sz¢ps¢g¡k ugyanazon asszonytÂl
szÀrmazott. Surgis-n¢nek, Basin de Guermantes legÃjabb szeretûj¢nek a fiai voltak.
Mindketten t¡nd´klûen sz¢p anyjukra ¡t´ttek, de mÀs-mÀs mÂdon. Egyik¡k Surgis-
n¢ kirÀlynûi termet¢t kapta ´r´k¡l f¢rfitestt¢ Àtl¢nyegÁtve, s anya ¢s fia gy´ngyhÀzf¢-
nyü, mÀrvÀnyhideg arcÀn ugyanaz a halvÀny pÁr derengett, a mÀsikuk viszont az anyja
g´r´g´s homlokÀt, t´k¢letes metsz¢sü orrÀt, tÀgra nyÁlt szem¢t, szoborszerü nyakÀt
´r´k´lte; az embert megmagyarÀzhatatlan ´r´m fogta el arra gondolva, hogy nem
bel¡lrûl j´n ez a kettûs sz¢ps¢g, hanem az istennû k¡l´nb-k¡l´nb ajÀnd¢kaibÂl van
teremtve, mintha k¢t k¡l´nb´zû testben sz¡lettek volna ÃjjÀ anyjuk attribÃtumai, az
egyikben a termete ¢s a szÁnei, a mÀsikban a tekintete, amik¢nt Marsban Jupiter ereje,
Venusban a sz¢ps¢ge. Nagyon tisztelt¢k Guermantes herceget (àA sz¡leink nagy ba-
rÀtjaÊ ä mondogattÀk rÂla), az elsûsz¡l´tt fiÃ m¢gis jÂnak lÀtta, ha nem jÀrul ¡dv´z-
l¢sre a hercegnûh´z, mert tudta, ha talÀn nem ¢rtette is az okÀt, hogy az ellens¢gesen
viseltetik anyja irÀnt, s lÀttunkra enyh¢n elfordÁtotta a fej¢t. Az ́ ccse, aki mindig min-
denben utÀnozta, mert buta volt, rÀadÀsul r´vidlÀtÂ is, ¢s semmirûl nem volt ´nÀllÂ
v¢lem¢nye, ugyanolyan sz´gben fordÁtotta el az arcÀt, ¢s a k¢t fiv¢r (mint k¢t allego-
rikus alak), el´l a nagy, nyomÀban a kicsi, elosont a jÀt¢kszalon fel¢.

A jÀt¢kterem ajtajÀnÀl megÀllÁtott a m¢g mindig sz¢p, de a gyül´lk´d¢stûl fogÀt csi-
korgatÂ Citri mÀrkin¢. Maga is jÂ hÀzbÂl valÂ volt, ¢s siker¡lt, ahogy eltervezte volt,
nagyon jÂ hÀzassÀgot k´tnie. Citri mÀrkihoz ment nû¡l, akinek a d¢danyja valÂdi
Aumale-Lorraine volt. De alighogy megszerezte, amit akart, tagadÂ szelleme ki¡tk´z-
v¢n, fenekedni kezdett az elûkelû tÀrsasÀg tagjaira, ami azonban nem akadÀlyozta meg
benne, hogy r¢szt vegyen a tÀrsasÀgi ¢letben. Mindenkirûl leszedte a keresztvizet egy-
egy est¢lyen, de a gÃnyolÂdÀsa olyan acsarkodÀssÀ fajult, hogy mÀr nem is keserü ne-
vet¢s j´tt ki a torkÀn, hanem fr´cs´gû h´rg¢s. ä NahÀt ä szÂlÁtott meg Citrin¢ a tÀvo-
lodÂ Guermantes hercegnûre mutatva ä, fel nem foghatom, hogy bÁr ilyen ¢letet ¢lni!
ä Egy szent ûr¡lt besz¢lt-e belûle, akit megd´bbent, hogy a pogÀnyok nem t¢rnek ma-
guktÂl igaz hitre, vagy egy v¢rengzû kedvü anarchista? Nem tudom. De az biztos, hogy
ez a megjegyz¢s vajmi kev¢ss¢ volt jogos. Elûsz´r is Guermantes-n¢ nagyon hasonlÂ
¢letet ¢lt, mint Citrin¢, legfeljebb az volt a k¡l´nbs¢g, hogy û nem m¢ltatlankodott
miatta. Citrin¢ el volt Àmulva, hogy a hercegnû k¢pes ekkora nagy Àldozatot hozni:
megjelenni Marie-Gilbert est¢ly¢n. A szÂban forgÂ esetet illetûen megjegyzendû, hogy
Citrin¢ kedvelte Marie-Gilbert de Guermantes-ot, aki csakugyan jÂt¢t l¢lek volt, ¢s
tudta, hogy ´r´met szerez neki, ha elj´n az est¢lyre. M¢g arra is hajlandÂ volt a ked-
v¢¢rt, hogy lemondjon egy szerinte zseniÀlis tÀncosnût, aki beavatta volna az orosz
koreogrÀfia rejtelmeibe. Egy mÀsik ok, amely n¢mik¢pp hiteltelenn¢ tette Citrin¢
d¡hrohamÀt, amit az vÀltott ki, hogy Oriane oda-odak´sz´nt egy-egy vend¢gnek:
Guermantes hercegnû ä igaz, jÂval kev¢sb¢ kifejlett formÀban ä ugyanannak a kÂrnak
a t¡neteit mutatta, amely ût, Citrin¢t gy´t´rte. MÀr volt szÂ rÂla, hogy a betegs¢g csÁrÀi
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sz¡let¢s¢tûl fogva ott lappangtak benne. V¢geredm¢nyben Guermantes-n¢nak, intel-
ligensebb l¢v¢n, mint Citrin¢, t´bb oka lett volna erre a nihilizmusra (amely nem csak
a tÀrsasÀgi ¢letre vonatkozott), de hÀt bizonyos er¢nyek inkÀbb segÁtenek türni a mÀ-
sok hibÀit, mintsem megnehezÁten¢k az elvisel¢s¡ket, s ÀltalÀban Ãgy van, hogy a te-
hets¢ges ember kev¢sb¢ figyel oda embertÀrsai ostobasÀgaira, mint az ostoba. El¢g
hosszan taglaltuk a hercegnû gondolkozÀsÀt, hogy bizonyÁtottnak tekinthess¡k: nem
volt nagy elme, de volt benne szellem, arra alkalmas szellem, hogy (mint egy fordÁtÂ)
¡gyesen szerkessze meg a mondatokat. Citrin¢ viszont nem b¡szk¢lkedhetett eff¢le
adottsÀggal, tehÀt semmi sem jogosÁtotta fel, hogy becsm¢reljen olyan tulajdonsÀ-
gokat, amelyeknek û maga is bûviben volt. Mindenkit ostobÀnak talÀlt, de a besz¢-
d¢ben, a leveleiben igencsak gyarlÂbbnak mutatkozott, mint akiket olyan kÁm¢let-
len megvet¢ssel sÃjtott. Egy¢bk¢nt olyan erûs volt benne a rombolÂ´szt´n, hogy
t´bb¢-kev¢sb¢ kivonulvÀn a tÀrsasÀgi ¢letbûl, hiÀba keresett mÀs ́ r´mforrÀsokat, nem
nyughatott, mÁg azokat is sorra be nem omlasztotta. Alighogy ÀtpÀrtolt a zen¢hez:
àMaga szeret zen¢t hallgatni?... Hogy ¢n? AttÂl f¡gg. De idûnk¢nt sz´rnyü unalmas.
Beethoven! huhh!Ê Wagnert, aztÀn C¢sar Franckot, Debussyt mÀr egy àhuhhÊ-ra se
m¢ltatta, csak undorral legyintett. Hamarosan mindent megunt. àSz´rnyen unalma-
sak ezek a sz¢p dolgok! A festm¢nyek! nahÀt, azoktÂl megh¡ly¡l az ember... Milyen
igaza van! sz´rnyü unalmas levelet Árni.Ê V¢g¡l odÀig jutott, hogy az eg¢sz ¢letet nyil-
vÀnÁtotta àsz´rnyü unalmasÊ-nak, azt persze nem lehetett tudni, hogy mi a hasonlÁtott
fogalom.

Nem tudom, hogy amiatt-e, amit Oriane m¢g akkor mondott a dohÀnyzÂ- vagy
jÀt¢kszalonrÂl, amikor legelûsz´r nÀla vacsorÀztam, mindenesetre a terem, a dÁszes
k´vezete, a hÀromlÀbÃ sz¢kei, az emberrel farkasszemet n¢zû isten- ¢s ÀllatfigurÀk, a
zs´lly¢k karfÀjÀn elnyÃjtÂzÂ szfinxek ¢s fûleg a hatalmas mÀrvÀny- ¢s zomÀncmozaik
asztal, melyet az etruszk meg az egyiptomi müv¢szet szimbolikus jeleit utÀnzÂ ÀbrÀk
borÁtottak, ez a jÀt¢kterem olyan hatÀssal volt rÀm, mintha egy jÂsdÀba l¢pn¢k. °s
Charlus, ahogy ott ¡lt a csillogÂ augurasztal mellett (nem nyÃlt kÀrtyÀhoz, nem is lÀtta,
hogy mi t´rt¢nik k´r¡l´tte, m¢g azt se vette ¢szre, hogy bel¢ptem), szakasztott olyan
volt, mint egy mÀgus, aki minden akaraterej¢t ¢s Át¢lûk¢pess¢g¢t arra ´sszpontosÁtja,
hogy olvasson a csillagokbÂl. ögy meregette a szem¢t, akÀrcsak a jÂssz¢k¢n ¡lû P¡thia,
¢s hogy semmi se vonja el a figyelm¢t a teljes mozdulatlansÀgot k´vetelû nagy mun-
kÀtÂl (ahogy a szÀmtanp¢ldÀn t´prengû ember kirekeszti a k¡lvilÀgot, amÁg meg nem
oldja a feladatot), m¢g a szivart is letette, mert arra se maradt szellemi energiÀja, hogy
dohÀnyozzon. Azt hihette volna az ember, hogy a bÀrÂ a vele szemk´zt l¢vû karossz¢k
mitologikus istens¢geire f¡ggeszti a tekintet¢t, ¢s a Szfinx titkÀt prÂbÀlja megfejteni,
ha nem ¡lt volna a mondott karossz¢kben, kÀrtyÀval a kez¢ben, egy hÃs-v¢r ifjÃ
Oidipusz. Nem, nem olyan ÀbrÀzatra koncentrÀlta minden figyelm¢t Charlus, amelyet
ÀltalÀban more geometrico vizsgÀl az ember, mert az az arc az ifjÃ Surgis mÀrki¢ volt, ¢s
a bÀrÂ olyan elm¢ly¡lten kutatta a vonÀsait, mintha valami rejtv¢nyt, ¢kiratot, mate-
matikai feladvÀnyt akarna megfejteni. Az asztal Szibilla-jelei ¢s ÀbrÀi mintha t´rv¢ny-
tÀblÀkra rÂtt titkos ig¢k volnÀnak, melyekbûl û, az ´reg boszorkÀnymester kiolvasni
k¢sz¡l, hogy milyen j´vût tartogat a sors az ifjÃnak. Charlus hirtelen ¢szrevette, hogy
n¢zem, Ãgy kapta fel a fej¢t, mintha ÀlombÂl riadna, rÀm mosolygott, ¢s elv´r´s´d´tt.
Ebben a percben odaj´tt Surgis-n¢ mÀsik fia, ¢s belen¢zett a fiv¢re lapjaiba. Charlus,
megtudva tûlem, hogy testv¢rek, nem tudta leplezni ÀmulatÀt, amit az keltett benne,
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hogy egyazon csalÀd ilyen t¡nd´kletes ¢s ennyire k¡l´nb´zû remekmüveket terem-
tett. °s m¢g nagyobb lett a bÀrÂ lelkesed¢se, hallvÀn, hogy Surgis-le-Ducn¢ fiai nem-
csak egyazon anyÀtÂl, hanem egyazon apÀtÂl is szÀrmaznak. Zeusz gyermekei sem ha-
sonlÁtanak egymÀsra, de az¢rt nem, mert Zeusz elûsz´r M¢tiszt vette nû¡l (akinek
megadatott, hogy b´lcs gyerekeket hozzon vilÀgra), aztÀn Themiszt, Eur¡nom¢t,
Mn¢mosz¡n¢t, L¢tÂt ¢s csak legv¢g¡l H¢rÀt, Surgis-n¢ viszont egyazon frigyben sz¡lte
meg a fiait, s azok ´r´k´lt¢k ugyan a sz¢ps¢g¢t, de mÀs-mÀs sz¢ps¢get.

¹r´mmel lÀttam, hogy Swann jelenik meg az ajtÂban, de amilyen hatalmas volt a
szalon, û nem vett ¢szre engem. ¹r´m´mbe szomorÃsÀg vegy¡lt, szomorÃsÀg, amely-
ben a t´bbi vend¢g alkalmasint nem osztozott: ûk megig¢zve n¢zt¢k, hogy milyen
meglepû ¢s k¡l´n´s vÀltozÀsok mennek v¢gbe egy arcon, ha ä ahogy a n¢p mondja ä
àki¡l rÀ a halÀlÊ. °s minden tekintet rideg d´bbenettel ä amelyben tolakodÂ ¢s ke-
gyetlen kÁvÀncsisÀg volt, meg az is, ahogy megk´nnyebb¡lve, de az¢rt gondterhesen
gyors ´nvizsgÀlatot tartanak (àa suave mari magno ¢s a memento quia pulvis elegyeÊ,
mondta volna Robert) ä szegezûd´tt arra az arcra, amelyet annyira sz¢troncsolt a be-
tegs¢g, hogy mÀr olyan horpadt volt, mint a fogyÂ hold, ¢s, kiv¢ve talÀn egy bizonyos
sz´gbûl, abbÂl, amelybûl bizonyÀra Swann n¢zte magÀt, egyszer csak hirtelen v¢get
¢rt, mint a gyatra dÁszlet, amelyet csak optikai csalÂdÀsbÂl lÀtunk hÀromdimenziÂs-
nak. Swann krumpliorra, amely r¢gebben beleolvadt a kellemes arcba, most ä talÀn
mert eltünt az arc, ¢s nem volt, ami kisebbnek mutassa, talÀn mert az ¢relmeszesed¢s
miatt, ami maga is m¢rgez¢s, olyan v´r´s volt, mint ha iszÀkossÀgtÂl, ¢s olyan torz,
mint ha morfiumtÂl ä, most hatalmas volt, duzzadt, szederjes, inkÀbb hasonlÁtott egy
Âtestamentumi alak orrÀra, mintsem egy k¡l´n´s Valois sarj¢ra. K¡l´nben lehet, hogy
az utÂbbi napokban az¢rt is ¡tk´ztek ki Swannon a korÀbbinÀl is ¢lesebben a jellegzetes
testi fajtajegyek, mert a t´bbi zsidÂkkal valÂ, mind ez idÀig lÀtszÂlag elfelejtett, szuny -
nyadÂ ́ sszetartozÀs-¢rz¢st most fel¢bresztette benne ä egymÀsba oltva ¢s egymÀst erû-
sÁtve ä a halÀlos kÂr, a Dreyfus-¡gy meg az antiszemita propaganda. Vannak olyan
izraelitÀk, legyenek bÀr finom ¢s jÂ Ázl¢sü vilÀgfiak, akikben ott rejtezik, akÀr egy szÁn-
darabban a kulisszÀk m´g´tt, vÀrva, hogy a megfelelû pillanatban szÁnre l¢pjen, egy
bugris ¢s egy prÂf¢ta. Swann prÂf¢takorba l¢pett. LÀtszott az arcÀn is, amelyrûl eg¢sz
r¢tegeket mÀllasztott le a betegs¢g, ahogy az olvadÂ j¢gt´mbrûl hasadnak le a tÀblÀk,
lÀtszott, hogy mennyire megvÀltozott. De Àmulva kellett megÀllapÁtanom magamban,
hogy m¢g jobban megvÀltozott az ¢n Swannhoz valÂ viszonyom. Most, bÀr ´r¡ltem,
hogy talÀlkozom vele, elk¢pzelni se tudtam, mi¢rt volt rÀm olyan rejt¢lyes hatÀssal ez
a kitünû, müvelt ember, hogy mÀr attÂl is kalimpÀlni kezdett a szÁvem, ha meglÀttam
ût a Champs-°lys¢es-n, ¢s restelltem a selyemb¢l¢sü k´rgall¢rt viselû rendkÁv¡li l¢ny
k´zel¢be mer¢szkedni, a lakÀsa ajtajÀnÀl pedig v¢gtelen zavar ¢s retteg¢s fogott el, ha
cs´ngetnem kellett; most mindez eltünt, a hÀzÀtÂl ¢s a szem¢ly¢tûl valÂ f¢lelem is, ¢s
meg se horzsolta az idegeimet az a (mindegy, hogy kellemes vagy kellemetlen) gon-
dolat, hogy besz¢lgessek vele.

°s hogy megvÀltozott mÀr csak d¢lutÀn Âta is, vagyis n¢hÀny r´pke Âra alatt, azÂta,
hogy talÀlkoztam vele Basin de Guermantes dolgozÂszobÀjÀban! Vajon csakugyan ve-
szekedtek, ¢s az rÀzta volna meg? Nem kellett okvetlen¡l ilyesmire gyanakodni. A
nagybeteget a legcsek¢lyebb erûfeszÁt¢s is rettenetesen kimerÁtheti. Elegendû ä kivÀlt,
ha amÃgy is fÀradt ä ha el kell viselnie a meleget valami est¢lyen, ¢s az arca mÀris
elvÀltozik, sz¢tfolyik, mint alig egy nap alatt a tÃl¢rett k´rte vagy a megsavanyodott
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tej. RÀadÀsul Swann haja foltokban ritkult (àszücs utÀn kiÀltÊ ä mondta Guermantes-
n¢), mint a rosszul kik¢szÁtett szûrme. Indultam Swann fel¢ Àt a dohÀnyzÂszalonon,
de sajnos valaki rÀcsapott a vÀllamra: ä Szervusz, fiacskÀm! K¢t napra felugrottam
PÀrizsba. Voltam nÀlad, mondtÀk, hogy itt vagy, szÂval neked k´sz´nheti a nagyn¢-
n¢m, hogy megtisztelem jelenl¢temmel az est¢ly¢t. ä Saint-Loup volt az. Mondtam
neki, hogy milyen sz¢pnek talÀlom a Guermantes-palotÀt. ä HÀt igen, Ãgy n¢z ki, mint
egy t´rt¢nelmi müeml¢k. Szerintem nyomasztÂ. Ne ker¡lj¡nk Palam¢desz bÀcsikÀm
k´zel¢be, mert lecsap rÀnk. Az elûbb ment el Mol¢n¢ (ha nem tudnÀd, mostanÀban û
van a lista ¢l¢n), Ãgyhogy elÀrvult a bÀcsi. çllÁtÂlag gy´ny´rü jelenet volt, egy percre
nem tÀgÁtott mellûle, csak akkor engedte el a szoknyÀjÀt, amikor kocsiba tette. °n nem
haragszom a nagybÀtyÀmra, csak azt furcsÀllom, hogy a csalÀdi v¢szt´rv¢nysz¢k, ame-
lyik mindig olyan szigorÃ volt velem, pont olyan rokonokbÂl Àll, akik a legviharosabb
¢letet ¢lt¢k, kezdve a legnagyobb lumppal, Charlus bÀcsikÀmmal, az ¢n hivatalos gyÀ-
mommal, akinek annyi szeretûje volt, mint Don Juannak, ¢s aki m¢g most is hajku-
rÀssza a nûket, pedig mÀr benne van a korban. M¢g arrÂl is szÂ volt, hogy nagykorÃ
l¢temre kirendelt gyÀmot ¡ltetnek a nyakamra. Szerintem valahÀnyszor ´sszej´ttek a
v¢n szoknyavadÀszok, hogy megvizsgÀljÀk a k¢rd¢st, ¢s maguk el¢ id¢ztek, ¢s erk´lcsi
pr¢dikÀciÂban r¢szesÁtettek mint anyaszomorÁtÂt, szÂval nem hiszem, hogy megÀlltÀk
nevet¢s n¢lk¡l, ha egymÀsra n¢ztek. N¢zd csak meg, hogy kik voltak a bÁrÀim! Mintha
szÀntszÀnd¢kkal azokat vÀlogattÀk volna ́ ssze, akik a legnagyobb szoknyapec¢rek vol-
tak. ä Eltekintve is Charlustûl, akivel kapcsolatban megalapozatlannak talÀltam a ba-
rÀtom megbotrÀnkozÀsÀt, csak mÀs okbÂl, mely okot egy¢bk¢nt utÂbb mÂdosÁtottam
magamban, Robert-nak egy cseppet se volt igaza, hogy furcsÀllta, ami¢rt olyan roko-
nok intenek b´lcs ´nm¢rs¢kletre egy fiatalembert, akik maguk is meg¢rt¢k ¢s talÀn
most is meg¢rik a p¢nz¡ket.

Ha csak valami csalÀdi vonÀs, atavizmus van a dolgok hÀtter¢ben, a pr¢dikÀlÂ nagy-
bÀcsinak Âhatatlanul hasonlÂk a hibÀi, mint az unoka´csnek, akinek a megdorgÀlÀsÀra
megbÁzÀst kapott. K¡l´nben nem szenteskedik Àm az idûsebb rokon, egyszerüen csak
szokÀs szerint minden alkalommal beleesik abba a t¢ved¢sbe, hogy azt hiszi, àmÀsrÂl
van szÂÊ, ÀltalÀnos emberi tulajdonsÀg ez, ami miatt ki-ki Âhatatlanul ugyanazokat a
müv¢szi, politikai vagy egy¢b hibÀkat k´veti el, melyeket tÁz esztendûvel korÀbban el-
k´vetett, amikor igazsÀgnak fogadott el olyasmit, amibûl k¢sûbb egy Ázl¢s¢tûl idegen
fest¢szeti irÀnyzat vagy gyül´letes politikai ¡gy kapcsÀn kiÀbrÀndult, ¢s amit utÂbb
Ãjra felt¢tel n¢lk¡l a magÀ¢vÀ tett, nem ismerve fel, hogy ugyanarrÂl van szÂ, csak
mÀs k´nt´sben. Egy¢bk¢nt k¡l´nb´zzenek bÀr a nagybÀcsi ¢s az unoka´cs hibÀi, az¢rt
m¢g bizonyos m¢rt¢kig lehetnek ´r´kletes oksÀgi viszonyban, mivel az okozat nem
mindig hasonlÁt az okra, ahogy a mÀsolat se az eredetire, sût az is lehet, hogy a nagy-
bÀcsi hibÀi a nagyobbak, ¢s û m¢gis kev¢sb¢ sÃlyosnak hiszi ûket.

Amikor Charlus keserü szemrehÀnyÀssal illette Robert-t, aki egy¢bk¢nt nem is tu-
dott akkoriban a nagybÀtyja valÂdi hajlamÀrÂl, de m¢g ha avval b¢lyegezte volna is
meg, ami pedig a tulajdon hajlama volt, hihetûleg t´k¢letesen ûszinte volt, hiszen egy
elûkelû ember szempontjÀbÂl Robert büne ́ sszehasonlÁthatatlanul nagyobb volt, mint
az ´v¢. Vagy nem Ãgy Àllt-e a helyzet, amikor û, Charlus megbÁzatott, hogy jobb be-
lÀtÀsra bÁrja Robert-t, hogy a fiÃt majdnem kirekesztett¢k a jobb k´r´kbûl, kis hÁjÀn
kigolyÂztÀk a JockeybÂl? nem volt-e k´znevets¢g tÀrgya, ami¢rt ûr¡lt k´lts¢gekbe veri
magÀt egy igen k´z´ns¢ges nû miatt, mindenf¢l¢kkel barÀtkozik, j´ttment ÁrÂkkal, szÁ-
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n¢szekkel, zsidÂkkal, semmivel se k¡l´nb n¢zeteket vall, mint a honvesztû ÀrulÂk,
m¢lys¢ges fÀjdalmat okoz az ́ v¢inek? Ugyan hogy emlÁthetû egy napon ez a botrÀnyos
¢let a Charlus¢vel, aki a Guermantes-okhoz m¢ltÂan nemcsak hogy megûrizte, meg
is erûsÁtette pozÁciÂjÀt, hiszen megk¡l´nb´ztetett tiszteletnek ́ rvend a legkivÀlÂbb tÀr-
sasÀgban, valÂsÀggal bÀlvÀnyozzÀk, ¢s aki egy Bourbon hercegnût vett feles¢g¡l, bol-
doggÀ tudta tenni az ¢rdemdÃs asszonyt, majd pedig buzgÂbb ¢s hitelesebb kultusszal
adÂzott az eml¢k¢nek, mint az az û k´reiben szokÀs, vagyis ¢ppolyan jÂ f¢rjnek bizo-
nyult, mint fiÃnak?

ä Biztos vagy benne, hogy olyan sok nûje volt Charlus Ãrnak? ä k¢rdeztem, nem
mintha az az ´rd´gi szÀnd¢k vez¢relt volna, hogy felfedjem Robert elûtt a titkot,
amelynek birtokÀba jutottam, hanem csak mert bosszantott, hogy olyan hatÀrozottan
¢s ́ ntelten hangoztat egy t¢ved¢st. Azt hitte, hogy naivsÀgbÂl k¢rdezem, ¢s vÀlasz gya-
nÀnt megvonta a vÀllÀt. ä K¡l´nben nem Át¢lem ¢n el miatta, szerintem nagyon is jÂl
teszi. ä °s fejtegetni kezdett egy elm¢letet (amelyet pedig annak idej¢n Balbecban
igen-igen gyül´letesnek talÀlt volna, hiszen nemcsak hogy megb¢lyegezte a gaz csÀ-
bÁtÂkat, hanem egyenesen a halÀlt tartotta bün¡k egyetlen m¢ltÂ b¡ntet¢s¢nek). No
persze akkoriban m¢g szerelmes volt ¢s f¢lt¢keny. Most meg a nyilvÀnoshÀzak dicsû-
s¢g¢t zengte. ä Csakis ott talÀl az ember igazÀn nekivalÂt, szabvÀnyosat, ahogy kato-
nÀ¢knÀl mondjuk. ä MÀr nem undorodott az eff¢le helyektûl, mint Balbecban, amikor
pedzegettem a t¢mÀt, ¢s most meg is mondtam neki, hogy Bloch elvitt egy nyilvÀnos-
hÀzba, de Robert azt felelte, hogy ahova Bloch vitt, àaz nyilvÀn Âcska hely volt, szeg¢-
nyek mennyorszÀga...Ê ä Persze nem biztos. Hol volt az a hely? ä Nem adtam pontos
vÀlaszt, mert eszembe jutott, hogy ott Àrulta magÀt hÃsz frank¢rt Rachel, akibe Robert
szerelmes volt. ä Na, mindegy, mindenesetre ¢n sokkal jobb helyekre foglak elvinni,
ahol fantasztikus nûk vannak. ä Megk¢rtem, hogy mihamarabb vigyen el azokra a he-
lyekre, amelyek t¢nyleg biztos sokkal jobbak, mint az, amelyet Bloch ajÀnlott, mire
ûszint¢n sajnÀlkozott, hogy ezÃttal nem tud eleget tenni a k¢r¢semnek, mert mÀsnap
reggel vissza kell mennie. ä Majd ha legk´zelebb j´v´k ä mondta. ä Majd meglÀtod...
m¢g kisasszonykÀk is vannak ä tette hozzÀ titokzatos k¢ppel. ä Az egyik egy d'Orgeville
vagy milyen lÀny, majd pontosan megmondom, mindenesetre igen elûkelû szÀrmazÀs,
az anyja sz¡letett La Croix-l'°v¨que vagy mi, m¢g rokona is szegrûl-v¢grûl, ha igaz,
Oriane n¢n¢mnek. Egy¢bk¢nt el¢g rÀn¢zni a kicsik¢re, r´gt´n lÀtni rajta, hogy jÂ hÀz-
bÂl valÂ. ä Robert hangjÀban egy pillanatra ott ¢reztem a Guermantes-szellemet, de
mÀris tovÀbbsuhant, mint egy magasan jÀrÂ k´nnyü felhû. ä CsudÀlatos az eg¢sz. A
sz¡lei folyton betegek, ¢s nincs idej¡k foglalkozni vele. HÀt istenem, a kicsike el akarja
verni az unalmÀt, ¢s ́ r¡ln¢k, ha szÂrakoztatnÀd szeg¢nyk¢t. ä ñ! °s mikor j´ssz Ãjra?
ä M¢g nem tudom... Ha pedig nem ragaszkodsz a hercegnûkh´z ä az arisztokratÀk
szem¢ben a hercegnûi rang az egyed¡l igazÀn csillogÂ, ahogy a n¢p a grÂfnût emlegeti
mint az elûkelûs¢g netovÀbbjÀt ä, egy mÀsik müfajban ott van a Putbus bÀrÂn¢ elsû
szobalÀnya.

Surgis-n¢ l¢pett be a jÀt¢kszalonba, a fiait kereste. Charlus azonnal ¢szrevette, ¢s
odament hozzÀ, m¢gpedig olyan szÁv¢lyesen, hogy a mÀrkin¢ nagyon kellemesen
meglepûd´tt, annÀl is inkÀbb, mivel az ellenkezûj¢re szÀmÁtott, hiszen a bÀrÂ mindig
is az Oriane pÀrtfogÂja szerep¢ben tetszelgett, s û volt az egyetlen a famÁliÀban ä a
csalÀd ÀltalÀban eln¢zte a herceg kileng¢seit, r¢szint az ´r´ks¢ge miatt, r¢szint mert
irigykedtek Oriane-ra ä, aki k´ny´rtelen¡l tÀvol tartotta magÀtÂl a fiv¢re szeretûit.
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Surgis-n¢ tehÀt t´k¢letesen meg¢rtette volna, ha a bÀrÂ ellens¢gesen viselkedik vele,
ahogy vÀrta is, de fogalma se lehetett rÂla, hogy mi rejlik a nyÀjas fogadtatÀs m´g´tt.
Charlus nagy csodÀlattal nyilatkozott a r¢gi portr¢jÀrÂl, amelyet Jacquet festett. A cso-
dÀlat aztÀn lelkes¡lts¢gg¢ fokozÂdott, ¢s ha volt is szÀmÁtÀs a lelkesed¢s¢ben ä az
ugyanis, hogy Charlus Ágy akarta tartÂztatni a mÀrkin¢t, vagyis Robert szavÀval àle-
k´t´tteÊ, ahogy az ellens¢ges csapatokat k´ti le a hadvezet¢s, amikor meg akarja aka-
dÀlyozni, hogy mÀshol vethess¢k be ûket ä, talÀn ûszinte is volt. Mert mindenki mÀs
a mÀrkin¢ szem¢t ¢s kirÀlynûi termet¢t csodÀlta a Surgis fiÃkban, a bÀrÂ viszont a for-
dÁtottjÀt csodÀlta (bÀr semmivel se kev¢sb¢); a fiÃk sz¢ps¢g¢t egy nyalÀbba gyüjtve az
anyjukban, akÀr egy portr¢t, amely ´nmagÀban nem ajzza fel a vÀgyat, de tÀplÀlja, az
Àltala keltett eszt¢tikai ¢lvezet Àltal, azokat a vÀgyakat, amelyeket f´l¢breszt. Azok a
vÀgyak pedig, visszahatÂan, gy´ny´rteli sz¢ps¢get k´lcs´n´ztek a Jacquet festette
portr¢nak, ¢s a bÀrÂ most boldogan megszerezte volna a portr¢t, hogy tanulmÀnyozza
rajta a k¢t Surgis fiÃ fiziolÂgiai csalÀdfÀjÀt.

ä Na, ugye, hogy nem tÃloztam? ä mondta Robert. ä N¢zd csak, hogy csapja a szelet
a bÀcsikÀm Surgis-n¢nek! CsodÀlkozom is. Oriane d¡h´ngene, ha megtudnÀ. Annyi
nû van a vilÀgon, minek neki ¢pp erre rÀtenni a c¢lt? ä tette hozzÀ. Mint mindenki,
aki nem szerelmes, Ãgy k¢pzelte, hogy az ember hosszas megfontolÀs utÀn ¢s minden-
f¢le illem szabta er¢nyek alapjÀn vÀlasztja ki azt, akit szeret. Meg k¡l´nben is, Robert
nemcsak rosszul Át¢lte meg Charlust (azt hitte, hogy ¢l-hal a nûk¢rt), de irÀnta valÂ
haragjÀban nagyon nyegl¢n is besz¢lt rÂla. Van az Ãgy, hogy megfizet ¢rte az ember,
hogy ki a nagybÀtyja. Igen gyakran az û k´zvetÁt¢s¢vel ¡tk´zik ki elûbb-utÂbb egy-egy
´r´klûdû vonÀs. Eg¢sz arck¢pcsarnokot lehetne ´sszeÀllÁtani, k´lcs´nv¢ve a n¢met
szÁndarab cÁm¢t: NagybÀcsi ¢s unoka´cs, ¢s abban ott lenne annak a nagybÀcsinak a port-
r¢ja, aki, ha akaratlanul is, minden tûle telhetût megtesz, hogy az unoka´ccse rÀ ha-
sonlÁtson. HozzÀteszem, hogy a gyüjtem¢ny hiÀnyos lenne, ha kimaradnÀnak belûle
a nem v¢r szerinti nagybÀcsik, minthogy az unoka´cs feles¢g¢vel vannak rokonsÀg-
ban. A Charlus-f¢le urak olyan m¢lys¢gesen meg vannak gyûzûdve rÂla, hogy kÁv¡l¡k
nincs is jÂ f¢rj a vilÀgon, s hogy csakis ûrÀjuk nem kell f¢lt¢kenykednie a hitvesnek,
hogy ä puszta szeretetbûl ä ÀltalÀban egy Charlusszel boronÀljÀk ´ssze az unokahÃ-
gukat. Ami aztÀn jÂl ´sszekuszÀlja a hasonlÂsÀgok szÀlait. °s az unokahÃg irÀnti sze-
retet olykor kieg¢sz¡l a vûleg¢nye irÀnti vonzalommal. Nem ritkÀk az eff¢le hÀzassÀ-
gok, ¢s jÂ r¢sz¡k Ãgynevezett boldog hÀzassÀg.

ä Mirûl is besz¢lt¡nk? Aha! ArrÂl a magas szûk¢rûl, aki a Putbusn¢ szobalÀnya. A
nûket is szereti, de, gondolom, ez nem zavar t¢ged, amÃgy pedig mondhatom: a leg-
szebb teremt¢s, akit valaha lÀttam. ä Olyan lehet, mintha Giorgione festette volna,
nem? ä De, de, pontosan olyan! Ej, bÀrcsak t´bb idût t´lthetn¢k PÀrizsban, micsoda
remek dolgokat lehet itt csinÀlni! °s aztÀn Àt egy mÀsik nûh´z! Mert a szerelem, tudod,
az dajkamese, kinûttem belûle. ä CsodÀlkozva tapasztaltam aztÀn, hogy az irodalomtÂl
is elpÀrtolt, pedig elûzû talÀlkozÀsunk alkalmÀval m¢g csak az irodalmÀrokbÂl volt ki-
ÀbrÀndulva (àSzinte egytûl egyig c¢g¢res gazemberekÊ ä mondta), ami ¢rthetû is volt
azok utÀn, hogy teljes joggal meggyül´lte Rachel egyes barÀtait. Azok ugyanis meg-
gyûzt¢k Rachelt, hogy sose lesz belûle tehets¢ges szÁn¢sznû, ha a àmÀs fajtÀhoz tartozÂÊ
Robert befolyÀsa alÀ ker¡l, ¢s Rachellal egyet¢rt¢sben gÃnyoltÀk Saint-Loup-t azokon
a vacsorÀkon, amelyeken û lÀtta vend¢g¡l a tÀrsasÀgot. Az is igaz, hogy Robert iroda-
lomszeretete eleve felszÁnes volt, nem a term¢szet¢bûl fakadt, hanem csak a Rachel
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irÀnti szerelme mell¢kterm¢ke volt, ¢s nyomtalanul eltünt, akÀrcsak az ¢lvhajhÀsz em-
berektûl valÂ iszonyodÀsa ¢s a nûi er¢ny irÀnt valÂ ÀhÁtatos tisztelete.

ä Milyen furcsa az a k¢t fiatalember! N¢zze, asszonyom, micsoda jÀt¢kszenved¢ly
lobog benn¡k! ä mondta Charlus, ¢s Ãgy mutatott a k¢t Surgis fiÃra, mintha fogalma
se volna, hogy kik azok. ä LÀtszik a vonÀsaikon, hogy valami keleti orszÀgbÂl j´ttek,
talÀn t´r´k´k ä tette hozzÀ, hogy m¢g hitelesebb¢ tegye mÁmelt ÀrtatlansÀgÀt ¢s kimu-
tassa idegenked¢s¢t, amely majd kedvess¢gbe fordul, ¢s bizonyÁt¢k lesz rÀ, hogy a fiÃk
csak azzal ¢rdemlik ki a rokonszenv¢t, hogy a Surgis-n¢ gyermekei. Persze az is lehet,
hogy a bÀrÂ, akinek alaptulajdonsÀga volt a kajÀn p´khendis¢g, ¢s boldogan gyako-
rolta is ebb¢li tehets¢g¢t, kihasznÀlta a r´vidke idût, ami alatt azt szÁnlelhette, hogy
nem tudja, kicsoda a k¢t fiatalember, ¢s szokÀsos gunyoros modorÀban elszÂrakozott
egy kicsit Surgis-n¢vel, ahogy Scapin jÂl elnÀspÀngolja a gazdÀjÀt, kihasznÀlva, hogy
az ÀlruhÀt visel.

ä A fiaim ä mondta Surgis-n¢, ¢s elpirult, ami, ha eszesebb (s nem is okvetlen¡l
er¢nyesebb) lett volna, biztos nem t´rt¢nik meg vele. Akkor r´gt´n tudta volna, hogy
a t´k¢letes k´z´ny vagy a gÃny, amit Charlus egy fiatalember irÀnt mutat, ¢ppÃgy
hamis, mint ahogy egy asszony irÀnt tanÃsÁtott lÀtszÂlagos csodÀlata sem fejezi ki a
valÂsÀgos term¢szet¢t. A nû, akit akÀr ÂrÀk hosszat elhalmozott hÂdolÂ szavakkal, bÁz-
vÀst f¢lt¢kenny¢ vÀlhatott volna, ha rajtakapja, hogy mik´zben vele tÀrsalog, micsoda
pillantÀst l´vell egy f¢rfira, akit aztÀn lÀtszÂlag megismerni se hajlandÂ. Mert az a te-
kintet mÀs volt, mint amilyen szemmel Charlus egy nûre n¢zett; titkokat rejtû k¡l´n´s
tekintet, amelyet m¢g az est¢lyeken is ´nk¢ntelen¡l rÀ-rÀvillantott az ifjakra, ahogy
egy nûi szabÂ, Âhatatlanul elÀrulva, hogy mi a mesters¢ge, nem tudja megÀllni, hogy
ne a ruhÀkon legeltesse a szem¢t.

ä ñ, mily k¡l´n´s! ä vÀlaszolta arcÀtlanul Charlus, ¢s Ãgy tett, mintha a gondola-
tainak hosszÃ-hosszÃ utat kellene bejÀrniuk, hogy a szÁnlelt felt¢telez¢stûl eljussanak
a felfedett valÂsÀgig. ä Persze nem is ismerem ûket ä füzte hozzÀ f¢lve, hogy netalÀn
tÃlfeszÁtette a hÃrt, ¢s a mÀrkin¢, az û ellenszenv-nyilvÀnÁtÀsa miatt, visszariad tûle,
hogy megejtse a bemutatÀst. ä Megengedi, hogy bemutassam ´nnek a fiaimat ä k¢r-
dezte f¢l¢nken Surgis-n¢. ä ñ, hogyne, nagyon ́ rvendek, csak f¢lek, hogy nem vagyok
valami szÂrakoztatÂ tÀrsasÀg az ilyen ifjÃ embereknek ä darÀlta Charlus k¢nyszeredett
¢s hüv´s udvariassÀggal. ä Arnulphe! Victurnien! Gyertek gyorsan! ä mondta Surgis-
n¢. Victurnien hatÀrozott mozdulattal Àllt fel az asztaltÂl. Arnulphe, mint rendesen,
engedelmesen k´vette a bÀtyjÀt.

ä Na tess¢k! most a fiÃkon a sor ä mondta Robert. ä HÀt nem nevets¢ges? M¢g a
hÀzûrzû kutyÀnak is tetszeni akar. °s az a legmulatsÀgosabb az eg¢szben, hogy a bÀ-
csikÀm utÀlja az ilyen kis piperkûc´ket. N¢zd, milyen komolyan hallgatja ûket! Ha ¢n
akarnÀm bemutatni ûket, elk¡ldene a fen¢be. Na jÂ, muszÀj odamennem Oriane-hoz.
Olyan kev¢s az idûm PÀrizsban, hogy most megprÂbÀlok mindenkivel talÀlkozni, aki-
n¢l amÃgy k¡l´n-k¡l´n kellene tiszteletemet tenni. ä Milyen jÂl nevelt fiÃk, milyen
finoman viselkednek! ä mondta ¢ppen Charlus. ä Csakugyan Ãgy talÀlja? ä felelte bol-
dogan Surgis-n¢.

Swann ¢szrevett, ¢s odaj´tt Saint-Loup-hoz meg hozzÀm. Swann-nak nem volt fej-
lett a zsidÂ humora, inkÀbb a tÀrsasÀgi ¢lcelûd¢sben jeleskedett. ä JÂ est¢t ä mondta.
ä Atyaisten! MeglÀtnak benn¡nket Ágy hÀrmasban, m¢g azt hiszik, hogy szindikÀtusi
gyül¢st tartunk. A v¢g¢n m¢g a p¢nztÀrt fogjÀk keresni. ä Nem vette ¢szre, hogy
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Beauserfeuil ott Àll m´g´tte, ¢s minden szavÀt hallja. A tÀbornok ´nk¢ntelen¡l ´sz-
szevonta a szem´ld´k¢t. Charlus hangja hallatszott a k´zelbûl: ä Nocsak! Victurnien-
nek hÁvjÀk, ahogy a R¢gis¢gtÀr hûs¢t? ä mondta a bÀrÂ, hogy szÂval tartsa a k¢t fiatal-
embert. ä Igen, mint a Balzac-reg¢nyben ä vÀlaszolt az idûsebbik Surgis fiv¢r, aki soha
egyetlen sorÀt nem olvasta az ÁrÂnak, de v¢letlen¡l ¢pp n¢hÀny napja hallotta a tanÀ-
rÀtÂl, hogy ugyanaz a keresztneve, mint Esgrignonnak. Surgis-n¢ ragyogott a boldog-
sÀgtÂl, hogy ilyen nagyszerüen szerepel a fiacskÀja, ¢s Charlus el van ragadtatva a nagy
tudomÀnyÀtÂl.

ä Biztos forrÀsbÂl hallottam, hogy Loubet benn¡nket tÀmogat ä mondta Saint-
Loup-nak (de most mÀr halkabban, hogy a tÀbornok ne hallja) Swann, akinek a sze-
m¢ben fel¢rt¢kelûdtek a feles¢ge republikÀnus kapcsolatai, amiÂta a Dreyfus-¡gy ke-
r¡lt az ¢rdeklûd¢se k´z¢ppontjÀba. ä Csak az¢rt mondom ezt magÀnak, mert tudom,
hogy szÁvvel-l¢lekkel vel¡nk van.

ä Nana! ez vaskos t¢ved¢s ä vÀlaszolt Robert. ä Ez az ¡gy eleve el volt rontva, nagyon
sajnÀlom, hogy belekeveredtem. Nem kellett volna bele¡tn´m az orrom. A mai eszem-
mel tÀvol maradn¢k az eg¢sztûl. Katona vagyok, ¢s a hadsereg mindenn¢l fontosabb...
Ha itt maradsz m¢g egy kicsit Swann Ãrral, k¢sûbb talÀlkozunk, most oda kell mennem
a nagyn¢n¢mhez. ä De lÀttam, hogy Ambresac kisasszonnyal kezd tÀrsalogni, ¢s elszo-
morÁtott, hogy hazudott nekem, amikor tagadta esetleges eljegyz¢s¡ket, sût m¢g azt
is, hogy ismeri a lÀnyt. Hamarosan megnyugodhattam, mert kider¡lt, hogy alig egy
f¢lÂrÀja mutatta be egymÀsnak ûket Marsantes-n¢, aki csakugyan szerette volna, ha
az û Robert fia egy gazdag Ambresac lÀnyt vesz feles¢g¡l.

ä V¢gre egy müvelt fiatalember, aki olvasta, aki ismeri Balzacot! ä mondta Charlus
Surgis-n¢nek. ä °s k¡l´n ´r´m, hogy abban a k´rben talÀlkozom vele, ahol mÀra ez
a legritkÀbb er¢ny lett, a velem egyenrangÃak, a mieink k´z´tt ä füzte hozzÀ jÂl meg-
nyomva az utolsÂ szavakat. A Guermantes-ok Ãgy tettek ugyan, mintha minden em-
bert egyenlûnek tartanÀnak, hanem az¢rt ¡nnepi alkalmakon, ha csupa àjÂ szÀrma-
zÀsÃÊ ember gyült egybe, s kivÀlt, ha k´zt¡k àkev¢sb¢ jÂ szÀrmazÀsÃakÊ is, akiknek
legyezgetni akartÀk a hiÃsÀgÀt, nem habozta elûvenni a r¢gi csalÀdi k´zhelyeket. ä
Arisztokrata ä folytatta a bÀrÂ ä: ez r¢gen azt jelentette, hogy legkivÀlÂbb, szÁv ¢s
¢rtelem szerint. Most pedig ez a fiatalember az elsû k´zt¡nk, aki tudja, ki az a Victur-
nien d'Esgrignon. Rosszul mondom, nem az elsû. Egy Polignac ¢s egy Montesquiou
is tudta ä tette hozzÀ Charlus, tudvÀn tudva, hogy a vel¡k valÂ tÀrsÁtÀs mÀmorossÀ
teszi a mÀrkin¢t. ä Egy¢bk¢nt a fiainak volt kitûl ́ r´k´lni¡k a müvelts¢g¡ket, elv¢gre
az anyai nagyatyjuknak hÁres XVIII. szÀzadi k´nyvgyüjtem¢nye volt. SzÁvesen
megmutatom magÀnak az eny¢met, ha valamelyik nap elj´n eb¢dre hozzÀm ä fordult
Victurnienhez ä, nagyon ´r¡ln¢k neki. Mutatok majd egy igen ¢rdekes kiadÀst a R¢-
gis¢gtÀrbÂl Balzac sajÀt kezü javÁtÀsaival. Boldog lenn¢k, ha ́ sszehozhatnÀm a k¢t Vic-
turnient.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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