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A szÁv vÀltÂlÀza

MÀsodik meg¢rkez¢sem Balbecbe igencsak k¡l´nb´z´tt az elsûtûl. Szem¢lyesen a szÀl-
lodaigazgatÂ j´tt el¢m Pont-¥-Couleuvre-be, egyre hajtogatta, hogy mennyire fonto-
sak neki a t´rzs´k´s vend¢gek, s idûbe telt, mire rÀj´ttem, hogy nem nemesi rangot
adomÀnyoz nekem, hanem zavaros szÂk¢szlet¢ben a t´rzs´k´s vend¢g egyszerüen azt
jelenti: t´rzsvend¢g. Egy¢bk¢nt egyre Ãj nyelveket tanulva, felejtette a r¢gieket. K´-
z´lte, hogy a hotel legfelsû szintj¢n helyezett el. ä Rem¢lem ä mondta ä, nem az ud-
variatlansÀg hiÀnyÀt lÀtja ebben, sajnÀlom, hogy olyan szobÀt adok ´nnek, amelyhez
m¢ltatlan, de tekintettel voltam a zajra, mert Ágy, ugyebÀr, senki nem lesz a feje f´l´tt,
¢s semmi nem fogja hessegetni ä (hasogatni) ä a f¡l¢t. Nyugodt lehet, becsukatom az
ablakokat, hogy ne csapkolÂdjanak. Ez ¡gyben k¢rhetetlen vagyok. ä (NyilvÀn nem
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eg¢szen ezt gondolta, hanem azt, hogy k¢rlelhetetlen, a àk¢rhetetlens¢gÊ inkÀbb az
emeleti szem¢lyzetre volt ¢rv¢nyes.) A szobÀk egy¢bk¢nt ugyanazok voltak, mint ame-
lyekben elsû balbeci tartÂzkodÀsunk alatt laktunk. Nem ker¡ltek lejjebb, csak idûk´z-
ben ¢n ker¡ltem feljebb az igazgatÂ rangl¢trÀjÀn. Be is gyÃjtathatok, ha tetszik (orvosi
tanÀcsra r´gt´n hÃsv¢t utÀn elutaztam PÀrizsbÂl), de Âvatosan, mert nem tudja, nin-
csenek-e àreked¢sekÊ a mennyezeten. ä °s az a legfontosabb, hogy mielûtt rÀtenne,
vÀrja meg, hogy az elûzû elnyamvadjon ä (¢rtsd: elhamvadjon). ä Nehogy kigyulladjon
a kandallÂ, mÀr csak az¢rt se, mert a sz¢ps¢g v¢gett egy valÂdi kÁnai selyemk¢pmÀso-
latot tetettem f´l¢, ¢s m¢g t´nkremenne.

SzomorÃan tudatta velem, hogy meghalt a cherbourg-i ¡gyv¢di kamara eln´ke. ä
Nagy sz¢ltolÂ volt ä mondta (valÂszÁnüleg Ãgy ¢rtette, hogy csapta a szelet a nûknek),
¢s c¢lozgatott rÀ, hogy àdÀrdarÀzÂsÊ (vagyis dÀridÂzÂs) ¢letmÂdja okozta korai halÀlÀt.
ä MÀr egy ideje ¢szrevettem, hogy vacsora utÀn sunyÁt ä (szundÁt) ä a szalonban. Az
utÂbbi idûben aztÀn Ãgy megvÀltozott, hogy ha nem tudja az ember, hogy û az, hÀt
meg se ismerszik. ä (Meg se ismeri.)

Ezzel szemben a caeni bÁrÂsÀg eln´ke most kapta meg a Becs¡letrend parancsnoki
àkamÀslijÀtÊ (kravÀtlijÀt). ä Biztos nem ¢rdemtelen¡l, de az¢rt ÀllÁtÂlag a befolyÀsos,
impotens ä (potens) ä barÀtainak k´sz´nheti. ä A kit¡ntet¢srûl egy¢bk¢nt Árt az elûzû
napi Li'°cho de Paris is, amelynek û m¢g csak a àszÁnlapjÀtÊ (cÁmlapjÀt) lÀtta. JÂl meg-
adtÀk Caillaux politikÀjÀnak. ä Szerintem igazuk van ä mondta. ä Caillaux a n¢metek
malmÀra hajtja a t¡zet ä (a vizet). ä Minthogy kev¢ss¢ ¢rdekelt a t¢ma egy szÀllodÀs
elûadÀsÀban, nem figyeltem tovÀbb. Felid¢ztem magamban azokat a k¢peket, amelyek
Ãjra Balbecbe vonzottak. Az egykori ¢s a mostani k¢pek nagyon k¡l´nb´ztek egymÀs-
tÂl; amazok k´dbe veszûk, emezek vakÁtÂk voltak; ezek is, azok is kiÀbrÀndÁtÂnak bi-
zonyulnak. Az eml¢kezet vÀlasztotta k¢pek ¢ppolyan ́ nk¢nyesek ¢s szükek, ¢ppolyan
megfoghatatlanok, mint amelyeket a k¢pzelet teremt ¢s a valÂsÀg megsemmisÁt. Mi¢rt
v¢sûdne jobban az eml¢kezetbe a kÁv¡l¡nk l¢tezû vilÀg egy valÂsÀgos helyszÁne, mint
az Àlomk¢pekbe? °s lehet, hogy egy Ãj valÂsÀg feledteti, sût meggyül´lteti vel¡nk azo-
kat a vÀgyakat, amelyek miatt Ãtra kelt¡nk.

R¢szben az¢rt utaztam Balbecbe, mert Verdurin¢k (sosem ¢ltem a meghÁvÀsukkal,
¢s bizonyÀra szÁvesen fogadnak vid¢ken, ha elmegyek hozzÀjuk, ¢s kimentem magam,
ami¢rt egyszer sem lÀtogattam meg ûket PÀrizsban), tudva, hogy jÂ n¢hÀny hÁv¡k a
k´rny¢ken t´lti a nyarat, ¢s ez¢rt az eg¢sz szezonra kib¢relt¢k Cambremer mÀrki egyik
kast¢lyÀt, a Raspeliªre-t, meghÁvtÀk Putbus bÀrÂnût. Amikor ezt megtudtam (PÀrizs-
ban), valÂsÀggal megt¢bolyodtam, ¢s azonnal szalasztottam fiatal inasunkat, hogy tu-
dakolja meg, magÀval viszi-e Balbecbe a bÀrÂnû a szobalÀnyÀt. K¢sû este volt, tizenegy
Âra. A kapus sokÀra engedte be, de csodÀval hatÀros mÂdon nem hÁvott rendûrt, nem
k¡ldte a pokolba k¡ld´nc´met, csupÀncsak nagyon kelletlen¡l besz¢lt vele, de meg-
adta a kÁvÀnt tÀj¢koztatÀst. Azt mondta, hogy igen, az elsû szobalÀny elkÁs¢ri Ãrnûj¢t
el¢bb egy n¢metorszÀgi f¡rdûhelyre, aztÀn Biarritzba ¢s v¢g¡l Verdurin¢khez. El¢ge-
detten nyugtÀztam, hogy nem maradok ¢hkoppon. Nem kell az utcÀn koslatnom a
sz¢p lÀnyok utÀn, hiszen kivÀlÂ ajÀnlÂlevelem lesz a àgiorgion¢sÊ leÀnyzÂhoz, az, hogy
aznap este ott vacsorÀzom Verdurin¢kn¢l az Ãrnûj¢vel. °s tÀn m¢g jobb lesz rÂlam a
v¢lem¢nye, ha megtudja, hogy nemcsak a Raspeliªre polgÀr b¢rlûit ismerem, hanem
a tulajdonosait is, ¢s fûk¢nt Saint-Loup-t, aki ä ha mÀr a szobalÀnyhoz nem tudott a
tÀvolbÂl beajÀnlani, mivel az nem ismerte Robert nev¢t ä lelkes ajÀnlÂlevelet Árt Camb-
remer¢khez. ögy v¢lekedett, hogy nemcsak hasznomra lehetnek, de a fiatal Camb-
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remern¢, sz¡letett Ren¢e Legrandin, m¢g ¢rdekes besz¢lgetûtÀrs is lesz nekem. ä In-
telligens asszony ä ÀllÁtotta. ä Persze csak egy bizonyos fokig. Nem hallhatsz tûle meg-
fellebbezhetetlen dolgokat ä a àmegfellebbezhetetlenÊ kiszorÁtotta a àvilÀgmegvÀltÂtÊ
Robert szÂhasznÀlatÀban; ´t-hat ¢vente cser¢lûd´tt egy-egy kedvenc kifejez¢se, de a
legfontosabbak maradtak ä, de az¢rt valaki, van egy¢nis¢ge, van benne intuÁciÂ, talÀ-
lÂak a megjegyz¢sei. N¢ha idegesÁtû, butasÀgokat hord ´ssze szÁntiszta àpipisked¢s-
bûlÊ, ami mÀr csak az¢rt is nevets¢ges, mert a Cambremerek igazÀn nem valami finom
n¢pek, nem mindig naprak¢sz, de mindent ´sszevetve m¢g mindig az egyik legelvisel-
hetûbb partner.

Cambremer¢k, amint megkaptÀk Robert ajÀnlÂ sorait ä vagy sznobizmusbÂl, ami
arra k¢sztette ûket, hogy k´zvetve szolgÀlatot tegyenek Saint-Loup-nak, vagy hÀlÀbÂl,
ami¢rt Robert rendes volt egy unoka´ccs¡kh´z Donciªres-ben, vagy, ¢s ez a legvalÂ-
szÁnübb, vend¢gszeretetbûl ä, hosszÃ leveleket Ártak, felajÀnlottÀk, hogy lakjam nÀluk,
vagy, ha nagyobb f¡ggetlens¢get Âhajtok, keresnek megfelelû lakÀst. Amikor Saint-
Loup viszonvÀlaszÀbÂl megtudtÀk, hogy a balbeci NagyszÀllÂban fogok lakni, azt ÁrtÀk,
hogy akkor legalÀbb lÀtogassam meg ûket, mihelyt meg¢rkezem, ¢s ha sokÀig k¢sle-
kedn¢k, ûk fognak felkeresni, hogy meghÁvjanak a garden partykra.

NyilvÀnvalÂ, hogy semmi sem k´t´tte Putbusn¢ szobalÀnyÀt Balbechez ¢s k´rny¢-
k¢hez; nem lesz foghatÂ ahhoz a parasztlÀnyhoz, akit, egyed¡l a m¢s¢glise-i Ãton, oly
sokszor szÂlÁtottam vÀgyam minden erej¢vel, s mindig hiÀba.

De mÀr r¢g nem t´rekedtem rÀ, mint ha n¢gyzetgy´k´t vonva, hogy megtalÀljam
egy nûben az ismeretlent, mert annak a hiÀnya t´bbnyire mÀr a bemutatkozÀs alkal-
mÀval megmutatkozott. Most, Balbecben, ahol mÀr r¢gÂta nem jÀrtam, legalÀbb meg-
lesz az az elûny´m ä nem l¢v¢n kapcsolat a hely ¢s a nû (a szobalÀny) k´zt ä, hogy a
valÂsÀg ¢rz¢s¢t nem fogja elnyomni a megszokÀs, mint PÀrizsban, ahol a sajÀt hÀzam-
ban vagy egy ismerûs szobÀban a nûkkel valÂ egy¡ttl¢t ¢lvezete a mindennapi dolgok
k´rnyezet¢ben egy pillanatra sem adta meg az illÃziÂ ´r´m¢t, ¢s most majd Ãj ¢let
nyÁlik meg elûttem. (Mert a megszokÀs mint mÀsodik term¢szet¡nk akadÀlyozza, hogy
megismerj¡k a valÂdit, minthogy mind a kegyetlens¢g, mind az elragadtatÀs hiÀnyzik
belûle.) Nos, rem¢lhettem, hogy talÀn megadatik nekem az illÃziÂ az Ãj k´rnyezetben,
ahol ÃjjÀsz¡letik az ¢rz¢kenys¢g, akÀr egy napsugÀr lÀttÀra is, ¢s ahol a rajongÀsig fel-
t¡zel a szobalÀny, akire vÀgyom; nos, a k´r¡lm¢nyek ́ sszejÀtszÀsa folytÀn az a nû nem
j´tt el Balbecbe, sût ¢n magam semmitûl se f¢ltem jobban, mint hogy elj´n, vagyis
nemhogy nem ¢rtem el utam fû c¢ljÀt, de nem is akartam el¢rni. Igaz, Putbusn¢t nem
a szezon legelej¢re vÀrtÀk Verdurin¢khez, de hÀt akÀr tÀvoliak is lehetnek a magunk
vÀlasztotta ¢lvezetek, ha biztosnak Ág¢rkeznek, ¢s ha vÀrakozÀs k´zben Àtadhatjuk ma-
gunkat a tetszvÀgy ¢s a szeretetlens¢g m¢lasÀgÀnak. °s most nem is voltam olyan Àr-
tatlanul gyakorlatiatlan, mint amikor elûsz´r jÀrtam Balbecben; a tiszta k¢pzeletben
mindig kevesebb az ´nz¢s, mint az eml¢kezetben; ¢s tudtam, hogy olyan helyre me-
gyek, ahol bûv¢ben vannak a sz¢ps¢ges ismeretlenek, a tengerparton is, a bÀlokon is,
¢s arra gondoltam, hogy ott s¢tÀlgatok majd a hotel elûtt, a parton, azzal a fajta ¢lve-
zettel, amelyet Oriane de Guermantes szerezhetett volna nekem, ha nem f¢nyes va-
csorÀkra hÁv meg, hanem sürübben felv¢teti a nevem a tÀncest¢lyeket adÂ h´lgyek
tÀncoslistÀjÀra. Most ¢ppolyan k´nnyü lesz nûkkel ismerkednem Balbecben, amilyen
bajos volt elsû tartÂzkodÀsom idej¢n, hiszen most olyan sok az ismerûs´m ¢s tÀmo-
gatÂm, mint amennyire hÁjÀn voltam elsû utam idej¢n.

Az igazgatÂ hangja riasztott fel az ÀlmodozÀsbÂl. Nem figyeltem politikai eszmefut-
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tatÀsÀra, de most t¢mÀt vÀltva k´z´lte, hogy a bÁrÂsÀgi eln´k Ãr mennyire ´r¡lt, ami-
kor hÁr¢t vette ¢rkez¢semnek, ¢s m¢g ma este tisztelet¢t teszi a szobÀmban. Ettûl
annyira megr¢m¡ltem, mivel mÀr kezdett ÃrrÀ lenni rajtam a fÀradtsÀg, hogy meg-
k¢rtem, akadÀlyozza meg a lÀtogatÀst (megÁg¢rte), ¢s a nagyobb biztonsÀg v¢gett az
elsû este ÀllÁttasson ûrs¢get az emeletemen. LÀtszott, hogy nemigen kedveli a beosz-
tottjait: ä Folyton a nyomukban kell lennem, mert hÀt nem teng tÃl benn¡k a tunya-
sÀg. Ha nem vagyok mellett¡k, semmit se csinÀlnak. Az ¡gyeletes liftesfiÃt fogom az
ajtajÀba ÀllÁtani. ä K¢rdeztem, hogy v¢gre àboy-fûn´kÊ lett-e. ä M¢g nincs el¢g r¢gen
a hÀzban ä vÀlaszolta. ä Vannak nÀla idûsebbek is a boyoknÀl, Ãgyhogy nem venn¢ jÂl
ki magÀt. Lassan jÀrj, hamarabb meg´regszel. JÂl v¢gzi a liftess¢get, kihÁvta ä (kivÁvta)
ä elismer¢semet. De m¢g egy kicsit fiatal a helyzethez. A rangidûsebbekn¢l rossz v¢rt
okozna. M¢g komolyodnia kell, ez alapvetû k´vetkezm¢ny ä (k´vetelm¢ny). ä VÀrjuk
meg, hogy benûj´n az agya ä (feje) ä lÀgya. K¡l´nben bÁzza csak rÀm magÀt. Tudom
¢n, hogy megy ez. Mielûtt hoteligazgatÂsÀgig felvittem a dolgom, Paillard Ãr alatt szu-
szogtam mint kezdû pinc¢r PÀrizsban. ä çmultam a pÀrhuzamon, ¢s megk´sz´ntem,
hogy szem¢lyesen j´tt el¢m Pont-¥-Couleuvre-be. ä ñ, semmis¢g. Ennyi igazÀn kit´lti
az idûm. ä (Gondolom, azt akarta mondani, hogy kitelik az idej¢bûl.) AmÃgy pedig
meg¢rkezt¡nk.

°s eg¢sz mivoltom kifordult ´nmagÀbÂl. Az elsû ¢jszakÀn szÁvgyenges¢g lett ÃrrÀ
rajtam, ¢s hogy f¢ken tartsam a fÀjdalmat, lassan, Âvatosan hajoltam levenni a cipûm.
De ¢ppen csak meg¢rintettem az elsû cipûgombot, amikor valami ismeretlen mennyei
jelenl¢ttûl tÀgulni kezdett a keblem, felzokogtam, kicsordultak k´nnyeim. Az a l¢ny
j´tt segÁts¢gemre, az mentett meg a l¢lek szikkadÀsÀtÂl, aki n¢hÀny ¢vvel korÀbban a
magÀny ¢s a cs¡gged¢s egy hasonlÂ ÂrÀjÀban, azon az ÂrÀn, amikor semmim se maradt
magambÂl, bel¢pett a szobÀmba, ¢s visszaadott ́ nmagamnak, mert û volt ¢n, sût t´bb,
mint ¢n (hiszen a tartalmazÂ nagyobb, mint a tartalom). FÀradtsÀgomba r¢v¡lve meg-
lÀttam eml¢kezetemben a nagymama gondterhes ¢s csalÂdott, szelÁd arcÀt, amilyen
az ¢rkez¢s¡nk est¢j¢n volt; nem az¢t a nagyanyÀm¢t, aki utÀn legnagyobb csodÀlko-
zÀsomra ¢s lelkifurdalÀsomra olyan kev¢ss¢ bÀnkÂdtam, ¢s akinek mÀr csak a neve
maradt meg, hanem az igazi nagyanyÀm¢t, akit, amiÂta rohama volt a Champs-°ly-
s¢es-n, a maga eleven valÂsÀgÀban most lÀttam meg elûsz´r, egy akaratlan ¢s teljes
eml¢kben. Ez a valÂsÀg nincs is, mÁg Ãjra nem teremtj¡k gondolatban (mÀsk¡l´nben
azok a f¢rfiak, akik valaha is gigÀszi csatÀba keveredtek, mind nagy epikus k´ltûk vol-
nÀnak); ¢s csak Ágy, attÂl az ûr¡lt vÀgytÂl hajtva, hogy a karjaiba vessem magam, most
ä a miatt az anakronizmus miatt, mely oly gyakran elk¡l´nb´zteti az ¢rzelmeket a t¢ny-
szerü naptÀrtÂl, t´bb mint egy ¢vvel a temet¢se utÀn ä, most tudtam meg, hogy meg-
halt. Sokszor besz¢ltem rÂla, ¢s sokszor gondoltam is rÀ azÂta, de hÀlÀtlan, ´nzû ¢s
kegyetlen fiatalember l¢v¢n, semmi sem volt a szavaim m´g´tt ¢s a gondolataimban,
ami hasonlÁtott volna nagymamÀra, s ÀllhatatlansÀgom miatt, s mert hajszoltam az ¢l-
vezeteket, ¢s mert megszoktam, hogy betegnek lÀssam, csak lappangott bennem va-
lÂdi voltÀnak eml¢ke. A teljes lelk¡nknek, bÀrmikor vizsgÀljuk is, csak majdhogynem
fiktÁv ¢rt¢ke van, mivel hiÀba is vessz¡k szÀmba kincseit, hol emezek, hol amazok hoz-
zÀf¢rhetetlenek, ¢s ugyan mindegy, hogy valÂdi vagy k¢pzeletbeli kincsekrûl van-e
szÂ, az ¢n esetemben p¢ldÀul a r¢gi Guermantes n¢vrûl, vagy ami sokkal-sokkal fon-
tosabb, nagymama igazi eml¢k¢rûl. Mert az eml¢kezet zavarai ́ sszef¡ggnek a szÁv vÀl-
tÂlÀzÀval. Alighanem a test¡nk valÂsÀga az ä hasonlatosan egy olyan ed¢nyhez, amely-
be mintha be volna zÀrva a szellem¡nk ä, mely arra a felt¢telez¢sre hajlÁt benn¡nket,
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hogy lelk¡nk kincsei, tünt ́ r´meink, fÀjdalmaink mindig a birtokunkban vannak. Ta-
lÀn ¢ppilyen t¢ves azt hinni, hogy kisz´knek belûl¡nk, visszat¢rnek. Mindenesetre,
ha benn¡nk maradnak, t´bbnyire egy ismeretlen tartomÀnyban, ahol semmi hasz-
nunk belûl¡k, ¢s ahol a leghasznÀlatosabbakat is elfojtjÀk mÀs jellegü eml¢kek, ame-
lyek minden vel¡k valÂ tudatb¢li egyidejüs¢get kizÀrnak. De ha Ãjra az ûket ûrzû ¢r-
zethalmaz kerekedik fel¡l, nekik is megvan az a hatalmuk, hogy kirekesszenek min-
dent, ami nem illeszkedik hozzÀjuk, egyed¡lvalÂvÀ tegy¢k benn¡nk azt az ¢nt, amely
meg¢lte ûket. MÀrpedig minthogy az az ¢n, akiv¢ most egyszeriben visszavÀltoztam,
azÂta se l¢tezett, hogy azon a tÀvoli est¢n, a Balbecbe valÂ ¢rkez¢sem est¢j¢n, nagy-
anyÀm levetkûztetett, ¢s minthogy persze az az ¢n mit sem tudott a mostani naprÂl,
folytonossÀgi hiÀny n¢lk¡l ä mintha elk¡l´n¡lû, pÀrhuzamos sÁkok futnÀnak az idûben
ä k´zvetlen¡l ahhoz a r¢gi pillanathoz kapcsolÂdtam, amikor nagymama f´l¢m hajolt.
Az az ¢n, aki akkor voltam, ¢s aki oly hosszÃ idûre eleny¢szett, most ism¢t olyan k´zeli
volt, hogy a f¡lemben csengtek a megelûzû szavak, melyek pedig csak Àlombeliek vol-
tak, mint amikor ¢bredezik az ember, ¢s k´zvetlen k´zelbûl v¢li hallani illanÂ Àlma
hangjait. Az a l¢ny voltam immÀr, ¢s csak az, aki nagyanyja karjaiban vÀgyott mene-
d¢kre, aki szerette volna csÂkjaival let´r´lni arcÀrÂl az aggÂdÀs nyomait, az a l¢ny vol-
tam, akit ¢ppen annyira neh¢z lett volna felid¢znem magamban az eltelt esztendûk-
ben, amikor vÀltoz¢kony ¢neim k´vett¢k egymÀst, amennyire most ä amÃgy meddû
ä erûfeszÁt¢sembe ker¡lt volna Ãjra Àt¢reznem egy olyan ¢nem vÀgyait ¢s ́ r´meit, aki,
legalÀbbis egy idûre, mÀr nem voltam. Eml¢keztem, hogy egy ÂrÀval azelûtt, hogy
nagyanyÀm, a szÁnes pongyolÀjÀban, a cipûm f´l¢ hajolt, Ãgy ¢reztem a hûs¢gtûl ful-
ladozÂ utcÀn kÂszÀlva, a cukrÀszda elûtt: annyira vÀgyom megcsÂkolni ût, hogy nem
bÁrom ki azt az ÂrÀt, amelyet m¢g n¢lk¡le kell elt´ltenem. °s most, hogy ÃjjÀsz¡letett
a r¢gi vÀgy, a r¢gi sz¡ks¢g, tudtam, hogy hiÀba vÀrok ÂrÀkat ¢s ÂrÀkat, soha t´bb¢
nem lesz mellettem, mert most, hogy v¢gre megleltem ût, s elûsz´r ¢reztem szÁvemet
szakasztÂan elevennek, valÂsÀgosnak, most d´bbentem rÀ, hogy ´r´kre elvesztettem.
¹r´kre elvesztettem; nem ¢rtettem ¢s prÂbÀltam megem¢szteni a fÀjdalmas ellent-
mondÀst, hogy r¢szint Ãgy ¢l bennem eg¢sz l¢nye, odaadÂ gy´ng¢ds¢ge, amilyennek
akkoron ismertem, vagyis hogy ¢rtem van, hogy szeretet¢nek olyannyira ¢n vagyok
a tÀrgya, c¢lja, ÀllandÂ irÀnya, hogy a nagy emberek lÀngelm¢je, valamennyi lÀngelme,
aki csak volt a vilÀg kezdete Âta, nem ¢rt annyit a nagymama szem¢ben, mint az ¢n
valamely fogyat¢kossÀgom, r¢szint pedig hogy mihelyt Ãjra¢lem, jelen idejük¢nt, ezt
a boldogsÀgot, Àthatol rajta, mint fel-felnyilallÂ testi fÀjdalom, a semmi bizonyossÀga,
a semmi¢, mely kit´r´lte k¢pemet a szeretet¢bûl, sz¢troncsolta l¢ny¢t, visszamenûleg
megsemmisÁtette k´lcs´n´s predestinÀciÂnkat, s ¢pp amikor Ãjra megjelenik elûttem
a nagyanyÀm, mint ha t¡k´rben, idegen emberr¢ vÀltoztatja ût, akit a v¢letlen sodort
n¢hÀny ¢vre mell¢m, de bÀrki mÀs mell¢ is odasodorhatta volna, ¢s akinek, annak
elûtte ¢s annak utÀna, semmi voltam, semmiv¢ leszek.

Azok helyett az ¢lvezetek helyett, amelyekben egy idû Âta r¢szem volt, most egyet-
lenegyre vÀgytam, arra, hogy kiigazÁtva a mÃltat, enyhÁtsem nagyanyÀm egykori bÀ-
natÀt. MÀr nemcsak magam elûtt lÀttam abban a pongyolÀban, amely, mÀr-mÀr jel-
k¢pszerüen, hozzÀtartozott a bizonyÀra Àrtalmas, de oly ¢des gondoskodÀshoz,
amellyel k´r¡lvett; lassank¢nt felid¢zûdtek bennem mindazok az alkalmak is, amikor
mutogattam neki ä ha sz¡ks¢g¢t ¢reztem, eltÃlozva ä a fÀjdalmaimat, amikor bÀnatot
okoztam neki, melyet aztÀn feledtetni hittem a csÂkjaimmal, mintha a gy´ng¢ds¢gem
¢ppÃgy ́ r´met szerezhetett volna neki, mint az ́ r´mem; ¢s mi rosszabb, ¢n, aki most
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csak arra ÀhÁtoztam, hogy eml¢keimben sz¢tter¡lni lÀssam az ´r´met azon a gy´n-
g¢ds¢gtûl meggyürt ¢s megszomorÁtott arcon, most visszaeml¢keztem, hogy milyen
esztelen d¡hvel igyekeztem kicsiholni minden aprÂ ¢lvezetet, mint p¢ldÀul amikor
Saint-Loup lef¢nyk¢pezte nagymamÀt, ¢s alig tudvÀn leplezni, hogy milyen gyerekes-
nek, majdhogynem nevets¢gesnek tartom, ahogy a sz¢les karimÀjÃ kalapjÀban kac¢-
ran pÂzol a jÂt¢kony f¢lÀrny¢kban, arra vetemedtem, hogy n¢hÀny t¡relmetlen ¢s
bÀntÂ szÂt morogjak, s azok a szavak ä lÀttam, ahogy megrÀndul az arca ä c¢lba talÀltak,
megsebezt¢k, s most engem marcangoltak, most, hogy soha t´bb¢ nem vigasztalhatom
ût csÂkjaimmal.

De soha nem feledtethetem arcÀnak ́ sszerÀndulÀsÀt, szÁv¢nek fÀjdalmÀt, vagyis in-
kÀbb az ¢n szÁvem¢t, hiszen minthogy csak benn¡nk ¢lnek halottaink, magunkat ver-
j¡k szakadatlanul, amikor rÀjuk m¢rt ¡t¢seinket makacsul felid¢zz¡k. BÀrmily kegyet-
len volt is a fÀjdalom, minden erûmmel belekapaszkodtam, mert ¢reztem, hogy nagy-
anyÀm eml¢ke okozza, s mert bizonyÁt¢k volt rÀ, hogy az az eml¢k elevenen ¢l bennem.
°reztem, hogy igazÀbÂl csakis a fÀjdalom Àltal tudok eml¢kezni rÀ, ¢s azt akartam,
hogy eml¢kezet¢nek vasszegei m¢g m¢lyebbre veressenek bel¢m. Nem prÂbÀltam
megszelÁdÁteni, megsz¢pÁteni a szenved¢st; azt szÁnlelve, hogy nagyanyÀm csak tÀvol
van, ¢s egy ideig nem lÀthatom, nem besz¢ltem ¢s imÀdkoztam a f¢nyk¢p¢hez (ahhoz,
amelyet Saint-Loup k¢szÁtett, ¢s amely most is velem volt), ahogy olyankor szokÀs, ha
el vagyunk vÀlasztva valakitûl, de az a l¢ny, megmaradva annak, aki volt, ismer ben-
n¡nket, ¢s akivel tovÀbbra is ´sszefüznek a romolhatatlan harmÂnia szÀlai. Nem tet-
tem ilyet, mert nemcsak a szenved¢shez ragaszkodtam, hanem ahhoz is, hogy meg-
maradjon az eredetis¢ge, azt akartam, hogy az akaratlan fÀjdalmat, mely elûsz´r be-
l¢m hasÁtott, a maga t´rv¢nyei szerint ¢lhessem Àt Ãjra s Ãjra, valahÀnyszor felmer¡l
bennem az egymÀst keresztezû tÃl¢let ¢s megsemmis¡l¢s k¡l´n´s ellentmondÀsa.
Nem tudtam, hogy a fÀjdalmas ¢s egyelûre felfoghatatlan ¢rz¢sbûl siker¡l-e egyszer
majd valami kis igazsÀgot kiszabadÁtanom, de azt igen, hogy ha valaha is felszÁnre ho-
zok valami kis igazsÀgot, azt csakis ebbûl az oly k¡l´n´s, spontÀn ¢rz¢sbûl, melyet nem
az ¢rtelmem rajzolt elû, s nem gy´ngÁtett, tompÁtott a kishitüs¢gem, hanem maga a
halÀl, a halÀl villÀmf¢nyü kinyilatkozÀsa vÀjt bel¢m, mint titokzatos kettûs barÀzdÀt,
egy term¢szetf´l´tti ¢s embertelen g´rbe szerint. (Arra m¢g csak nem is gondoltam,
hogy nagyanyÀm feled¢s¢bûl, amelyben mostanÀig leledztem, kicsiholhatok bÀrmi
igazsÀgot, mivel az ´nmagÀban puszta tagadÀs volt, a gondolkozÀs renyhes¢ge, mely
alkalmatlan rÀ, hogy Ãjrateremtse az ¢let egyetlen valÂsÀgos mozzanatÀt is, k¢nytelen
hÀt elkoptatott ¢s k´z´mb´s k¢pekkel helyettesÁteni.) Lehet azonban, hogy mÀris meg-
kezdte hasznos ¢s Àldatlan munkÀlkodÀsÀt a l¢tfenntartÀsi ´szt´n, az ¢sz fondorlata,
hogy megÂvjon benn¡nket a fÀjdalomtÂl, s mÀr alapozta az Ãj falakat a f¡st´lgû ro-
mokon: elandalodva id¢ztem fel magamban az imÀdott l¢ny n¢mely v¢lem¢ny¢t,
mintha m¢g most is v¢lelmezhetne, mintha m¢g ¢lne, ¢s ¢n tovÀbbra is ¢ln¢k ûbenne.
De amint siker¡lt elaludnom az igazsÀghoz m¢giscsak k´zelÁtû k¢sei ÂrÀn, s lehunyt
szemem kirekesztette a k¡lvilÀgot, az Àlom birodalmÀnak hatÀrvid¢kein, hol az idû-
legesen megb¢nult ¢sz ¢s akarat mÀr nem tartÂztathatta fel igazi ¢rz¢seim kegyetlen-
s¢g¢t, az Àlom visszat¡kr´zte, megjelenÁtette a tÃl¢let ¢s a megsemmis¡l¢s fÀjdalmas
szint¢zis¢t titokzatos f¢nyess¢gtûl Àttetszûv¢ vÀlt zsigereim m¢lys¢geiben. çlom biro-
dalma, melyben belsû tudÀsunk, szerveink mük´d¢si zavarainak alÀrendelve, felgyor-
sÁtja a szÁvver¢st meg a l¢gz¢st, mert ugyanazon r¢m¡let-, bÀnat-, lelkifurdalÀs-dÂzis-
nak szÀzszoros a hatÀsa, ha Ágy fecskendeztetik a v¢nÀnkba; mihelyt, bejÀrni a f´ld
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alatti vÀros art¢riÀit, hajÂra szÀllunk tulajdon v¢r¡nk ä sebes sodrÃ L¢th¢ ä fekete hab-
jain, nagy, ¡nnep¢lyes alakok jelennek meg elûtt¡nk, mell¢nk sodrÂdnak, elsuhan-
nak, s mi, elhagyatva, k´nnyez¡nk. Partot ¢rtem a s´t¢t boltozatÃ csarnokban, s nagy-
anyÀm alakjÀt kutattam, mindhiÀba; pedig tudtam, hogy nem eny¢szett el eg¢szen,
¢l, ha sorvadva ¢s fakulva is, mint az eml¢k; sürüs´d´tt a s´t¢t, erûs´d´tt a sz¢l; m¢g
mindig nem j´tt apÀm, hogy hozzÀ vezetne. °s hirtelen kihagyott a l¢legzetem,
´sszeszorult a szÁvem; most jutott eszembe, hogy hetek Âta nem Ártam nagymamÀnak.
Mit gondolhat rÂlam? àIstenem! ä gondoltam ä, milyen boldogtalan lehet abban a kis
szobÀban, amelyet kib¢relt¡nk neki, s amely csak akkorka, mint egy kiszolgÀlt csel¢d¢,
egyed¡l van az ÀpolÂnûvel, ¢s mozdulni se tud, mert m¢g mindig b¢na egy kicsit, ¢s
nem is akart felkelni, egyetlenegyszer sem! Biztos azt hiszi, hogy nem gondolok rÀ,
amiÂta meghalt, milyen magÀnyosnak ¢s elhagyottnak ¢rezheti magÀt! ñ! szaladnom
kell, hogy talÀlkozzam vele, nem vÀrhatok apÀmra, de hol keressem? hogy felejt-
hettem el a cÁmet? csak megismerjen! Hogy feledkezhettem meg rÂla hÂnapokig?Ê
S´t¢t van, nem fogom megtalÀlni, nem tudok haladni a sz¢l miatt, de nicsak, apÀm
s¢tÀl elûttem, kiÀltok neki: ä Hol van nagymama? Mondd a cÁm¢t! JÂl van? Biztos,
hogy megvan mindene? ä Biztos ä mondja apÀm ä, nyugodt lehetsz. Az ÀpolÂnûje
nagyon rendes. Idûnk¢nt k¡ld¡nk neki egy kis p¢nzt, abbÂl meg lehet vÀsÀrolni, ami
kev¢sre sz¡ks¢ge van. N¢ha k¢rdezi, hogy mi van veled. Azt is mondtuk neki, hogy
k´nyvet k¢sz¡lsz Árni. LÀtszott, hogy ´r¡l neki. Egy k´nnycseppet is ejtett. ä Eszembe
jutott, vagy legalÀbbis Ãgy eml¢keztem, hogy nem sokkal a halÀla utÀn nagyanyÀm
k´nnyezve ¢s alÀzatosan, mint egy elzavart ´reg csel¢d, mint egy idegen, azt mondta:
ä Ugye, az¢rt lÀthatlak majd n¢ha-n¢ha, meglÀtogatsz, nem maradsz el ¢vekig? Jusson
eszedbe, hogy az unokÀm voltÀl, ¢s hogy a nagymamÀk nem felejtenek. ä Magam elûtt
lÀtva akkori oly igen alÀzatos, boldogtalan ¢s szelÁd arcÀt, szerettem volna nyomban
odafutni, megmondani neki, amit akkor kellett volna: ä De hÀt nagymama! Annyiszor
talÀlkozhatsz velem, ahÀnyszor csak akarod, csak te vagy nekem az eg¢sz vilÀgon, soha
t´bb¢ nem hagylak el. ä Mennyit sÁrhatott szeg¢ny, hogy hÂnapok Âta nem jelentke-
zem, nem voltam ott, ahol fekszik. Mit gondolhatott magÀban? °s ¢n is zokogva mond-
tam apÀmnak: ä Gyorsan, gyorsan a cÁm¢t! Vezess! ä De û: ä HÀt szÂval... nem tudom,
hogy talÀlkozhatsz-e vele. Meg aztÀn, tudod, nagyon gy´nge, nagyon gy´nge, mÀr
nem ́ nmaga, azt hiszem, megviselne, ha lÀtnÀd. °s nem is eml¢kszem a s¢tÀny pontos
cÁm¢re. ä De legalÀbb mondd meg nekem, hiszen te tudod: ugye, nem igaz, hogy a
halottak nem ¢lnek? Ugye, nem igaz, hiÀba mondjÀk? Hiszen nagymama is ¢l! ä ApÀm
szomorÃan mosolygott: ä HÀt, tudod, nem nagyon, nem nagyon. Azt hiszem, jobban
tenn¢d, ha nem menn¢l oda. Mindene megvan. Most csinÀlnak rendet nÀla. ä De
gyakran van egyed¡l, nem? ä De igen, de jobb Ágy. Jobb, hogy nem gondolkozik, az
csak bÀnatot okozna neki. A gondolkozÀs gyakran fÀjdalmas dolog. Egy¢bk¢nt ¢pp
csak pislÀkol benne az ¢let. Megadhatom a pontos cÁmet, hogy meglÀtogathasd, de
nemigen tudom, mi keresnivalÂd lenne ott, ¢s nem hiszem, hogy az ÀpolÂnû a k´ze-
l¢be engedne. ä De hÀt tudod, hogy eg¢sz ¢letemben mellette maradok, szarvasok,
szarvasok, Francis Jammes, villa. ä De mÀr visszat¢rtem a kanyargÂ, s´t¢t folyÂn, fel-
mer¡ltem az ¢lûk birodalmÀba, ¢s hiÀba ism¢telgettem: àFrancis Jammes, szarvasok,
szarvasokÊ, ez a szÂsorozat mÀr nem volt olyan vilÀgos ¢s magÀtÂl ¢rtetûdû, mint ke-
v¢ssel korÀbban, ¢s nem tudtam felid¢zni, hogy mi az ¢rtelme. Azt se ¢rtettem, hogy
az apÀm hasznÀlta Aiasz szÂ mi¢rt jelentette azonnal ¢s egy¢rtelmüen: àVigyÀzz, ne-
hogy meghülj!Ê Elfelejtettem behÃzni a zsalut, ¢s nyilvÀn a verûf¢ny ¢bresztett fel. De
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elviselhetetlen volt lÀtnom a tenger hullÀmait, melyekben nagyanyÀm, akkor, r¢gen,
ÂrÀk hosszÀt gy´ny´rk´d´tt; k´z´ny´s sz¢ps¢g¡k Ãj lÀtvÀnyÀhoz t¡st¢nt az a gondolat
tÀrsult, hogy nagymama most nem lÀtja ûket; legszÁvesebben bedugtam volna a f¡lem,
hogy ne halljam zajgÀsukat, mert most a tengerpart f¢nylû teljess¢ge ürt vÀjt a szÁ-
vembe; Ãgy ¢reztem, hogy minden ugyanazt mondogatja, amit annak a parknak a
s¢tÀnyai ¢s pÀzsitos terei, ahol egyszer kisgyerek koromban elvesztettem ût: àNem lÀt-
tukÊ, ¢s fuldokoltam a sÀpadt, fens¢ges ¢gboltozat alatt, mintha egy hatalmas k¢klû
harang alatt voln¢k, mely lezÀrja a lÀtÂhatÀrt, s melyben nincs ott nagymama. Hogy
semmit se lÀssak, a fal fel¢ fordultam, de jaj!, az a fal ugyanaz a vÀlaszfal volt, mely
egykor reggeli hÁrvivû volt k´zt¡nk, az a vÀlaszfal, amely engedelmesen, akÀr az ¢r-
zelmek minden ÀrnyalatÀt visszaadÂ hegedü, pontosan k´zvetÁtette nagyanyÀmnak:
f¢lek, nehogy fel¢bresszem, ha pedig mÀr ¢bren volna, csak nem mer mozdulni, f¢lek,
hogy nem hallja, ¢s mÀris, mintha a hegedünek felelû hangszer volna, vissza¡zent,
hogy j´n, vÀrjak nyugodtan. Nem mer¢szkedtem a vÀlaszfal k´zel¢be, mert olyan volt
nekem, mint egy zongora, melynek m¢g mindig remeg a hÃrja a nagyanyÀm jÀt¢ka
nyomÀn. Tudtam, hogy most hiÀba kopogtatok akÀrmilyen erûsen is, nem ¢bresztem
fel soha t´bb¢, nem kapok vÀlaszt, nagymama nem j´n t´bb¢ Àt hozzÀm. °s az volt az
egyetlen kÁvÀnsÀgom Istenhez, hogy ha van mennyorszÀg, hadd kopogtassak Àt oda
ezen a vÀlaszfalon, s nagyanyÀm ezer k´z¡l is megismerve a hÀrom kis koppantÀst,
kopogva vissza¡zenhessen: àNyugalom, kis bogaram, meg¢rtem, hogy t¡relmetlen-
kedsz, de mindjÀrt ott vagyokÊ, ¢s hadd maradjak vele az idûk v¢gezet¢ig, hiszen ket-
tesben nagymamÀval az ´r´kk¢valÂsÀg se lenne hosszÃ.

J´tt a szÀllodaigazgatÂ, megk¢rdezte, nincs-e kedvem lemenni. A biztonsÀg kedv¢-
¢rt gondja volt az àelhelyez¢semreÊ az ¢tteremben. Hogy nem lÀtott az asztalomnÀl,
megijedt, hogy megint fulladok, mint annak idej¢n. De rem¢lte, hogy ez most csak
egy aprÂcska àtorokfÀjdalomÊ, ¢s biztosÁtott rÂla, hogy Ãgy hallotta: nagyon jÂt tesz
neki a àzeukaliptuszÊ.

çtadott egy lev¢lk¢t Albertine-tÂl. ögy volt, hogy id¢n nem j´n Balbecbe, de meg-
vÀltoztatta a programjÀt, ¢s mÀr hÀrom napja itt volt, nem Balbecben, hanem a kis-
vonattal tÁzpercnyire, egy szomsz¢dos ¡d¡lûhelyen. F¢lt, hogy kifÀrasztott az utazÀs,
ez¢rt nem jelentkezett mindjÀrt az elsû este, de k¢rdezteti, mikor fogadnÀm. Tuda-
koltam, hogy szem¢lyesen j´tt-e el, nem mintha talÀlkozni akartam volna vele, hanem
hogy Ãgy int¢zzem, hogy ne kelljen talÀlkoznom vele. ä ñ, hogyne! ä felelte az igaz-
gatÂ. ä Nagyon szeretne mihamarÀbb talÀlkozni ´nnel, hacsak nincs valami kizÀrÂla-
gos ä (kizÀrÂ) ä ok. Mint lÀthatja ä vonta le a v¢gk´vetkeztet¢st ä, itt v¢gsû soron min-
denki ÀhÁtozik ´nre. ä De ¢n senkivel se ÀhÁtottam talÀlkozni.

Pedig az elûzû napon, ¢rkez¢sem napjÀn, Ãgy ¢reztem, Ãjra rabul ejt a tengeri ¡d¡-
lûhelyek l¢ha varÀzsa. A r¢gi liftesfiÃ nyomta meg a gombot, most is ugyanolyan n¢-
mÀn, mint r¢gen, csak most tiszteletbûl ¢s nem len¢z¢sbûl hallgatott, ¢s piros volt az
arca az ́ r´mtûl. Ahogy emelkedtem f´lfel¢ a vezet¢kek ment¢n, eszembe jutott, hogy
milyen titokzatos vilÀg volt nekem egy ismeretlen szÀlloda, milyen ¢rz¢s, hogy amikor
pÀrtfogÂ ¢s tekint¢ly n¢lk¡li turistak¢nt meg¢rkezik az ember, olyan pillantÀsokat vet-
nek rÀ a szobÀjukba visszat¢rû t´rzsvend¢gek, a vacsorÀzni menû lÀnyok, a furcsÀn
elmosÂdÂ folyosÂkon elhaladÂ csel¢dek ¢s az a kisasszony is, aki AmerikÀbÂl j´tt a tÀr-
salkodÂnûj¢vel, ¢s most lemegy vacsorÀzni, olyan pillantÀsokat vetnek rÀ, amelyekbûl
nem az olvashatÂ ki, amire szÀmÁtott. Most viszont, ellenkezûleg, abban a tÃlontÃl an-
dalÁtÂ ¢lvezetben volt r¢szem, hogy ismerûs, otthonos szÀllodÀban emelkedhettem f´l-

760 ã Marcel Proust: Szodoma ¢s Gomorra (VII)



fel¢, s hajthattam v¢gre, mint oly sokszor, azt a mindig Ãjrakezdendû, szemh¢jkifor-
dÁtÀsnÀl hosszabb ¢s nehezebb müveletet, mely abban Àll, hogy a minek¡nk kedves
l¢lekkel ruhÀzzuk fel a dolgokat, ¢s nem az ´v¢kkel, amely r¢miszt benn¡nket. Nem
sejtve, hogy hamarosan milyen hirtelen vÀltozÀs megy v¢gbe a lelkemben, arra gon-
doltam: vajon k¢nytelen leszek-e most mÀr mindig Ãj szÀllodÀkba menni, ahol m¢g
sosem vacsorÀztam, ahol a megszokÀs m¢g nem ´lte meg minden emeleten, minden
ajtÂ elûtt a f¢lelmetes sÀrkÀnyt, amely egy-egy elvarÀzsolt l¢tet lÀtszik ûrizni, s ahol
olyan ismeretlen nûket kell s lehet megk´zelÁtenem, akiket ä mint hatalmas medÃza-
telepek ä csak egybegyüjtenek, egy¡tt ¢ltetnek az elûkelû f¡rdûk, hotelok, kaszinÂk?

M¢g az is ´r´met szerzett, hogy az unalmas bÁrÂsÀgi eln´knek olyan s¡rgûs, hogy
talÀlkozzon velem; s ahogy elûsz´r kezet mostam a NagyszÀllÂ szappanÀval, ¢s hosszÃ
idû utÀn Ãjra meg¢reztem a tÃl füszeres, jellegzetes illatot, egyszeriben megjelent
elûttem a tenger, lÀttam hullÀmzÂ k¢k hegylÀncait, gleccserfalait ¢s zuhatagait, lÀttam,
ahogy felemelkedik, ¢s m¢ltÂsÀgteljesen, hanyagul elnyÃjtÂzik, s ez egyszerre tartozott
a mostani perchez ¢s a r¢gi ittl¢temhez, Ãgy lebegett a kettû k´zt, mint egy olyan bü-
v´s-valÂsÀgos magÀnl¢t, ahovÀ csak nyakkendût cser¢lni l¢p be az ember. MÀskor el-
kedvetlenÁtett volna, hogy v¢kony, k´nnyü anyagbÂl van az Àgynemü, s hogy a huzat-
k¢nt szolgÀlÂ nagy f´lsû lepedût lehetetlen betürni a matrac alÀ, r´gt´n kicsÃszik, ¢s
lÀgyan felhullÀmzik, redûzik a takarÂ k´r¡l. Most az elsû reggel diadalmas ¢s rem¢-
nyekkel teli napjÀt ringattÀk m¢goly k¢nyelmetlen, dagadÂ vitorlÀik ´bl¢ben. De az a
nap nem j´tt f´l. °jjel feltÀmadt a kÁnzÂ ¢s csodÀlatos jelen¢s. Megk¢rtem az igazgatÂt,
hogy hagyjon magamra, s gondoskodjon rÂla, hogy senki ne j´jj´n a szobÀmba. Azt
mondtam neki, hogy Àgyban maradok, ¢s elhÀrÁtottam, hogy elk¡ldessen a patikÀba
a kivÀlÂ gyÂgyszer¢rt. El volt ragadtatva, hogy nem ¢lek az ajÀnlatÀval, mert f¢lt, hogy
a t´bbi vend¢get zavarnÀ a àzeukaliptuszÊ szaga. Meg is jutalmazott egy dics¢rettel: ä
Meg¢rt¢ssel vagyok a d´nt¢se irÀnt ä (azaz: àmeg¢rtem, hogy Ágy d´nt´ttÊ), ¢s egy jÂ
tanÀccsal: ä VigyÀzzon, be ne piszkolja magÀt az ajtÂval, mivel tekintettel a zÀrakra
bezsÁroztattam olajjal... Ha valamelyik szÀllodai alkalmazott kopogni mer¢szelne a szo-
bÀjÀn, adn¢k neki apait-anyait a fej¢re. Ezt jÂ, ha megjegyzik maguknak, mert nem
szeretek a falnak menni. ä (Ami bizonyÀra azt jelentette, hogy nem szereti, ha a falnak
besz¢l.) ä Hanem nem kÁvÀn-e egy kis r¢gi ¢vjÀratÃ Âbort, az biztos jÂt tenne, van m¢g
egy hordÂcskÀval odalent. Nem ez¡sttÀlon hozom, mint Keresztelû JÂnÀs fej¢t, ¢s nem
is ch£teau-laffite-i medoc, de semmivel sem alÀvalÂbb ä (alÀbbvalÂ). °s hogy egyen is
valami k´nnyüt, kis¡ttethetek egy nyelvhallat. ä Nem k¢rtem semmit, de azon az
elûzm¢nyek hallatÀn is elcsudÀlkoztam, hogy egy olyan ember, aki bizonyÀra sokszor
rendelt a vend¢geknek nyelvhalat, m¢g ezt se tudja helyesen ejteni.

Az igazgatÂ fogadkozÀsa ellen¢re kisvÀrtatva behoztÀk Cambremer mÀrkin¢ sza-
mÀrf¡les vizitkÀrtyÀjÀt. Az ´reg h´lgy elj´tt meglÀtogatni, de megtudva, hogy csak
tegnap ¢rkeztem, ¢s gy´ng¢lkedem, nem akart zavarni, ¢s (bÀr valÂszÁnüleg m¢g meg-
Àllt egy percre a patika vagy a rûf´s¡zlet elûtt, ¢s az inasa, leugorva a bakrÂl, bement
kiegyenlÁteni egy szÀmlÀt vagy elhozni valamit) visszahajtott a F¢terne-kast¢lyba k¢t-
lovas, nyolcrugÂs hintajÀn. Az ÀmulnivalÂan dÁszes r¢ges-r¢gi fogat d¡b´rg¢se egy¢b-
k¢nt gyakorta felhangzott Balbec utcÀin meg a F¢terne ¢s Balbec k´zt l¢vû tengerparti
kis helys¢gekben. Nem, nem az Àrubeszerz¢s volt a kiruccanÀsok c¢lja: a mÀrkin¢
uzsonnÀra, garden partyra ment egy rangjÀn aluli parlagi nemeshez vagy polgÀrhoz.
°s bÀr szÀrmazÀsa ¢s vagyona r¢v¢n magasan a helyb¢li nemess¢g f´l´tt Àllt, olyan
makulÀtlanul tiszta, jÂ l¢lek volt, hogy egyetlen meghÁvÂjÀnak sem akarvÀn csalÂdÀst
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okozni, a legjelent¢ktelenebb tÀrsasÀgi ´sszej´vetelre is elment. NyilvÀnvalÂ, hogy
mintsem fÀrasztÂ Ãt utÀn v¢gighallgasson egy levegûtlen kis szalonban valami jobbÀra
tehets¢gtelen ¢nekesnût, akit aztÀn mint a k´rny¢k nagyasszonyÀnak ¢s hÁres zene¢r-
tûnek m¢g mÂdfelett meg is kell dics¢rnie, Cambremer mÀrkin¢ inkÀbb s¢tÀlgatott
volna, vagy otthon marad a kast¢ly gy´ny´rü parkjÀban, amelynek v¢g¢ben egy kis
tenger´b´l szelÁd hullÀmai simulnak a virÀgos parthoz. De tudta, hogy a hÀzigazda ä
egy maineville-la-teinturiªre-i vagy chattoncourt-l'orgueilleux-i kisnemes vagy ûsho-
nos polgÀr ä mÀr bejelentette, hogy valÂszÁnüleg û is ott lesz. MÀrpedig ha Cambremer
mÀrkin¢ aznap kimozdult volna otthonrÂl, ¢s m¢gse tiszteln¢ meg jelenl¢t¢vel az ¡n-
neps¢get, biztosan akad vend¢g, aki lÀtta, hallotta a hintajÀt az egyik kis parti f¡rdû-
helyen, ¢s û nem menthetn¢ ki magÀt azzal, hogy nem volt mÂdja elhagyni a F¢terne-
kast¢lyt. K¡l´nben a hÀzigazdÀk Ãgy Át¢lt¢k ugyan, hogy Cambremer mÀrkin¢ olyan
n¢pekhez is elmegy koncertre, akikhez nem kellene, ¢s ez egy kicsit cs´kkentette sze-
m¡kben a jÂt¢t l¢lek tekint¢ly¢t, de az nyomban helyreÀllt, ha ûk adtak fogadÀst, ¢s
lÀzasan latolgattÀk, hogy vajon ott lesz-e az elûkelû h´lgy is. Micsoda megnyugvÀs a
t´bbnapos izgalom utÀn, ha lÀnyuk vagy egy mükedvelû nyaralÂvend¢g elsû ¢nekszÀ-
ma elhangoztÀval valaki odasÃgta ä csalhatatlan jel, hogy a mÀrkin¢ nem marad tÀvol
ä, hogy lÀtta a hÁres-nevezetes fogatot az ÂrÀsmester mühelye vagy a patika elûtt! Ak-
kor aztÀn Cambremer mÀrkin¢ (aki csakugyan hamarost meg¢rkezett, s vend¢glÀtÂi
nagyon is szÁves engedelm¢vel magÀval hozta a meny¢t meg az ¢ppen F¢terne-ben
tartÂzkodÂ vend¢geit), a mÀrkin¢ Ãjra felt¡nd´k´lt a hÀzigazdÀk szem¢ben, hiszen
legfûk¢ppen, bÀr bevallatlanul, elj´vetel¢nek rem¢ny¢ben hatÀroztÀk el egy hÂnappal
korÀbban, hogy vÀllaljÀk a àmatin¢Ê megrendez¢s¢nek fÀradalmait ¢s k´lts¢geit. Hogy
a mÀrkin¢ megjelent az uzsonnÀjukon, mÀr nem az jutott esz¡kbe, hogy kÀr volt le-
ereszkednie az ¢rdemtelen szomsz¢dokhoz, hanem az, hogy milyen ûsi a csalÀdja,
f¢nyüzû a kast¢lya, s hogy a meny¢nek, annak a Legrandin lÀnynak a neveletlens¢ge
¢s fennh¢jÀzÀsa milyen kiÀltÂ ellent¢tben van az û mesterk¢letlen, bÀr egy kicsit talÀn
unalmas szÁv¢lyess¢g¢vel. Lelki szemeik elûtt mÀris megjelent a Gaulois tÀrsasÀgi ro-
vata, a kisded tudÂsÁtÀs, amelyet nagy titokban, minden ajtÂt kulcsra zÀrva, a csalÀd
hoz ´ssze àBretagne egy kies zugÀrÂl, ahol pompÀs tÀrsasÀgi ¢let zajlikÊ, àa pÀratlan
zenei matin¢rÂl, amelynek vÀlogatott vend¢gei szent¡l megfogadtattÀk a hÀzigazdÀk-
kal, hogy hamarosan Ãjra rendeznek egy hasonlÂ esem¢nytÊ. Mindennap lest¢k az
ÃjsÀgot, hogy benne van-e v¢gre a àmatin¢jukrÂlÊ valÂ hÁradÀs, ¢s reszkettek, hogy
Cambremer mÀrkin¢ csupÀn a vend¢geik ¢s nem az olvasÂk sokasÀga szÀmÀra jelent
meg otthonukban. V¢gre felvirradt a nagy nap: àEz id¢n kiv¢telesen f¢nyes a szezon
Balbecben. Divatba j´ttek a d¢lutÀni hÀzi koncertekÊ sat. HÀla istennek helyesen ÁrtÀk
a àtalÀlomraÊ (de elsûk¢nt) emlÁtett Cambremern¢ nev¢t. MÀr csak az maradt hÀtra,
hogy szÁnleg bosszankodjanak az ÃjsÀgok indiszkr¢ciÂja miatt, amely megronthatja a
viszonyt azokkal, akiket nem tudtak meghÁvni, ¢s, Cambremer mÀrkin¢ jelenl¢t¢ben,
k¢pmutatÂan megk¢rdezt¢k, hogy vajon ki lehetett az az Àlnok, aki tudÂsÁtotta a la-
pokat, amire a jÀmbor lelkü nagyasszony azt mondta: ä Meg¢rtem, hogy kellemetlen
´n´knek, de nekem csak ´r´m, hogy nyilvÀnosan a vend¢g¡k lehettem.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

762 ã Marcel Proust: Szodoma ¢s Gomorra (VII)




