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I

Először jelennek meg a nő-férfiak, Szodoma azon lakóinak leszármazottai, akiket nem pusztított
el a kénköves és tüzes eső

„Gomorráé a nő, Szodomáé a férfi” 
(Alfréd de Vigny)

Aznap tehát, a Marié de Guermantes hercegné estélyének napján, mielőtt megláto
gattam volna, ahogy azt az előzőekben elbeszéltem, Basin de Guermantes herceget és 
Oriane-t, lestem a hazatérésüket, és miközben lesben álltam, rádöbbentem valamire, 
mégpedig Charlus báróra vonatkozóan, csakhogy ezt a felfedezésemet önmagában is 
olyan fontosnak tartottam, hogy mind ez ideig halogattam felidézni, hogy megadhas
sam neki az illő helyet és terjedelmet. Elhagytam, mint mondtam volt, kényelmes ma
gaslati őrhelyemet, ahonnan remekül belátni a Bréquigny-palotáig felhullámzó emel
kedőt, amelyet olaszos vidámsággal cicomáz a Frécourt márki kocsiszínjének rózsaszín 
kampaniléja. Alkalmasabbnak láttam, tudván, hogy Oriane és a herceg most már ha
marosan megjön, ha a lépcsőn foglalok el megfigyelőállást. Egy kicsit sajnáltam el
hagyni a kis szobát. De azon az órán, ebéd után, kevesebb volt a sajnálnivalóm, hiszen 
úgyse láthattam volna, amit reggel láttam: a Bréquigny-palota inasait (messziről egy 
festmény parányi alakjainak tetszettek), amint a piros falakra áttetsző négyzeteket ra- 
gyogtató kitárt máriaüveg ablakszárnyak közt, tollseprűvel a kezükben kaptatnak föl
felé a lépcsőn. A geológusi szemlélődéstől megfosztatva a botanikuséval kárpótolhat
tam magam, és a lépcsőházi zsalugáter résein át szemügyre vettem Oriane de Guer
mantes kis cserjéjét meg azt a becses növényt, amelyeket olyan állhatatosan tettek ki 
az udvarra, ahogy az egymásnak szánt fiatalokat igyekeznek összeboronálni, és eltű
nődtem, hogy vajon leszáll-e valaha is egy gondviselés küldte véletlen rovar megpró
bálni a feltárulkozó, árválkodó bibét. A kíváncsiságtól nekibátorodva lementem a föld
szinti ablakhoz, mely szintén nyitva volt, a zsaluszárnyak is csak félig behajtva. Tisztán 
hallottam, ahogy Jupien induláshoz készülődik, ő viszont nem fedezhetett fel engem 
a zsalugáter mögött, ahol mozdulatlanul álltam egy darabig, de hirtelen oldalt szök
kentem, hogy meg ne lásson Charlus, ki Villeparisis-néhoz menet lassan haladt át az 
udvaron; pocakosodó, őszülő férfi az éles, öregítő fényben. Villeparisis-né gyengél
kedése kellett hozzá (Fierbois márki betegségének következménye), hogy Charlus, 
egyébként örök haragban a márkival, ilyentájt menjen vizitbe, talán életében először. 
Merthogy, mint a többi különc Guermantes-ok is, akik nem voltak hajlandók alkal
mazkodni a nagyvilági élet szabályaihoz, hanem azokat hajlították a tulajdon szoká
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saikhoz (melyekről úgy gondolták, hogy nem nagyvilágiak, következésképp méltók 
rá, hogy semmibe vegyék azt az értéktelen valamit, ami a nagyvilágiság -  ezért, hogy 
Marsantes-nénak nem volt fogadónapja, de minden délelőtt tíztől délig nyitva volt az 
ajtaja a barátnői előtt), a báró ezt az időszakot olvasással szokta tölteni, vagy régi cse
csebecsék meg effélék után járkált, és kizárólag négy és hat óra közt ment látogatóba. 
Hatkor a Jockeyba indult, vagy sétálni a Bois de Boulogne-ba. Egy kis idő múlva hát
rébb húzódtam, nehogy Jupien meglásson: nemsokára indul a hivatalba, és csak va
csoraidőre jön meg, de az se biztos már egy hete, amióta az unokahúga vidékre utazott 
a tanonckisasszonyokkal, hogy elvégezze az utolsó simításokat egy ruhán. Aztán, úgy 
ítélve, hogy most már nem láthatnak meg, veszteg maradtam, nehogy elmulasszam, 
ha bekövetkezne az alig remélhető csoda, ha a régóta epekedő szűzhöz akadályokat, 
távolságot, ártalmakat, veszedelmeket leküzdve mégis-mégis elérkezne a messziség 
küldte rovar. Tudtam, hogy a várakozás éppolyan gyötrelmes a hímvirágnak is, mely 
önkéntelenül nyújtogatja porzószálait, hogy a bogár, hajön, minél könnyebben be
fogadhassa őt; és hasonlóképpen, a nővirág is kacéran íveltetné bibeszálait, és -  hogy 
minél jobban beléhatoljon a bogár-úgy kelletné magát, akár egy képmutató, de tüzes 
süldő leány. A növényvilág törvényeit is egyre magasabb rendű törvények irányítják. 
A virág megtermékenyítéséhez azért van általában szükség a rovarra, vagyis a másik 
virág porának átvitelére, mert az önmegtermékenyítés, vagyis a virág önbeporzása, 
akárcsak a sorozatos családon belüli házasodás, elfajuláshoz, meddőséghez vezetne, a 
rovarok közvetítette keresztezések viszont korábban nem ismert életerőt adnak egy
azon faj következő nemzedékeinek. A fejlődés azonban szertelen is lehet, túlbuijánzik 
a faj, s akkor -  mint ahogy az antitoxin véd a betegségtől, a pajzsmirigy szabályozza a 
hízást, a kudarc megbüntet a kevélységért, a csömör a kéjért, és mint ahogy az alvás 
pihentet a fáradtság után -  a kellő pillanatban kivételesen megvalósul az önmegter
mékenyítés aktusa, mely megfékezi és a helyes útra téríti az eltévelyedett növényt. 
Gondolataim pályáját majd még megrajzolom, egyelőre csak annyit, hogy párhuza
mot vontam a virágok látható cselszövése és az irodalmi alkotás tudattalan tartománya 
közt, hanem egyszer csak azt láttam, hogy Gharlus jön kifelé a márkinétól. Alig néhány 
percet töltött odabent. Lehet, hogy magától, öreg rokonától, az is lehet, hogy csak a 
személyzet valamely tagjától szerzett tudomást róla, hogy Villeparisis-né lábadozik, 
sőt talán már ki is gyógyult a betegségből, amely valójában csak afféle rossz közérzet 
volt. Gharlus, nem gyanítván, hogy bárki is láthatja, belehunyorgott a napba, és eler
nyesztette az arcvonásait, kikapcsolta azt a mesterkélt elevenséget, amelyet csak a tár
salgás feszültsége meg az akaraterő táplált. Halovány volt, mint a márvány, az orra 
idomtalan, máskor erőt sugárzó tekintete most nem kölcsönzött sajátos kifejezést fi
nom metszésű arcának, elváltoztatva eredeti szép vonásait; most csak egy Guermantes 
volt, önnön szobormása, a XV. Palamédeszé, a combrayi kápolnában. De azért a csa
ládivonások mégiscsak átszellemültebbek voltak az ő arcán, s főleg lágyabbak. Sajnál
tam érte, hogy rendesen annyi kellemetlen erőszakossággal és különcséggel, üres fe
csegéssel, keménységgel, sértődősséggel és pökhendiséggel palástolja, hogy színlelt 
durvaság mögé rejti kedvességét és jóságát, amely most, kilépve Villeparisis-nétól, 
olyan nyíltan elömlött az arcán. Ahogy halványan mosolyogva belehunyorgott a nap
ba, olyan békés és természetes volt az arca, annyira gyöngéd és fegyvertelen, hogy 
önkéntelenül arra gondoltam: Charlus nyilván nagyon zokon venné, ha tudná, hogy 
nézik, merthogy ez a férfi, aki olyan kérkedőn és hivalkodón férfias volt, aki mindenki
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mást olyan szégyenletesen nőiesnek tartott, nos, ez a férfi, az elváltozott arckifejezése, 
a mosolya, most -  igen -  nőre emlékeztetett.

Már nekikészültem, hogy ismét helyet változtassak, nehogy észrevegyen, de nem 
maradt rá időm, és fölösleges is lett volna. Mit nem látok! Szemtől szembe az udvaron, 
ahol hihetőleg sohasem találkoztak (Charlus csak délután járt a Guermantes-palotába, 
és olyankor Jupien a hivatalban volt), a báró félig hunyt pilláit tágra nyitva rendkívüli 
figy elemmel nézte a boltja küszöbén álló egykori mellénykészítő mestert, Jupiennek 
pedig szemlátomást földbe gyökerezett a lába Charlus láttára, és ámuló tekintete rá
tapadt az öregedő báró pocakjára. De ami még meghökkentőbb volt: ahogy a Charlus 
viselkedése megváltozott, a Jupiené, akárha egy titkos praktika törvényeinek enge
delmeskedne, tüstént idomult hozzá. A báró most már megpróbálta palástolni, hogy 
milyen érzések lettek úrrá rajta, és közönyösséget erőltetett magára, hanem azért lát
hatólag nehezére esett elszakadni Jupientől, távolodott-visszatért, merengve nézett el 
a semmibe, hogy minél jobban lássék a szeme szépsége; szánalmas, nyegle önhittség 
ömlött el az arcán. Jupien azonnal levedletté megszokott jámborságát és szerénységét, 
és -  tökéletes szimmetriában a báróval -  felszegte a fejét, kihúzta magát, esetlenül, de 
kihívóan csípőre tette a kezét; kidüllesztette a fenekét; afféle kacérsággal viselkedett, 
amilyennel az orchidea fogadná a gondviselés küldte rovart. Nem is gyanítottam, 
hogy ilyen ellenszenves tud lenni. Mint ahogy azt se, hogy ilyen jól tudja játszani a 
szerepét ebben a némajátékban, amelyet -  bár most először találkoztak, ő meg Charlus 
-  mintha már sokszor próbáltak volna; külföldön összeakadó honfitársak közt jön létre 
ilyen rögtönzött összhangzat: még sosem találkoztak ugyan, az egyformán idegen kör
nyezetben mégis azonnal rokonra ismernek egymásban, és olyan a jelenet, mintha 
begyakorolták volna.

A jelenet különben nem vált nevetségessé, volt benne valami különös vagy inkább 
természetes, amitől nőttön-nőtt a szépsége. Charlus hiába próbált fesztelenül visel
kedni, félig lehunyt szeméből el-elillant a közöny, és fürkész pillantásokat lövellt Ju- 
pienre. De (részint olyan okokból, melyeket később fogunk részletezni, részint a világ 
dolgai múlandóságának érzetéből, ami miatt mindig olyan eltökélten célratörők va
gyunk, és ami a szerelem látványát mindig olyan megindítóvá teszi) Charlus nyilván 
úgy gondolta, hogy ezen a helyen nem lehet a végtelenségig elnyújtani egy efféle je 
lenetet, ezért valahányszor Jupienre nézett, azt a látszatot keltette, mintha pillantását 
szavakkal kísérné, s emiatt a tekintete igen-igen különbözött az olyan tekintettől, ami
lyennel egy ismeretlenre vagy távoli ismerősre néz az ember; úgy meredt Jupienre, 
mint aki mindjárt azt mondja: „Bocsásson meg a tapintatlanságomért, de egy hosszú 
fehér cérna van a hátán”, vagy „Hajói sejtem, uraságod is Zürichbe való, úgy rémlik, 
gyakran találkoztunk a régiségkereskedőnél”. Charlus, a tekintetével, újra és újra 
ugyanazt a kérdést szegezte Jupiennek, olyanformán, ahogy Beethoven ismételgeti 
szüntelenül ugyanazt a kérdőfrázist, túlzott fényűzéssel készítve elő egy-egy új motí
vumot, hangváltást, „újrabelépést”. Csakhogy Charlus és Jupien pillantásaiban épp 
az volt a szép, hogy -  legalábbis egyelőre -  nem voltak célirányosak. E szépségnek a 
báró és Jupien soha korábban nem adta tanújelét. Mindkettőjük szemében ott fénylett 
az ég, nem Zürich ege, hanem egy keleti városé, amelynek akkor még nem jöttem rá 
a nevére. Valami visszatartotta Charlust és Jupient, de már láthatólag egyezségre ju 
tottak, felesleges szemezésük csak afféle szertartásos előjáték volt, mint az eljegyzés a 
már elhatározott házasság előtt. A természetből választva példát -  e hasonlatok sokfé
lesége már csak azért is természetes, mert ugyanazt az embert, ha néhány percig jól
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megfigyeljük, először embernek látjuk, aztán madár-embernek, aztán hal-embernek, 
aztán rovar-embernek - , olyanok voltak, mint két madár, egy hím meg egy tojó: a 
hím közelebb akar férkőzni, a nőstény -  Jupien -  pedig lesimítja a tollazatát, és semmi 
egyéb jellel nem viszonozza a mesterkedést, csak mozdulatlanul, rezzenetlenül néz új 
barátjára, ezt a viselkedést ítélve a legnyugtalanítőbbnak és az egyedül üdvösnek, ha 
már a hím megtette az első lépéseket. Jupien, úgy ítélvén, hogy tartózkodó viselke
désével már elérte, amit elérhetett -  a hódítástól már csak egy lépés az udvaroltatás 
és a kívánta tás - , végre rászánta magát, hogy munkába induljon, és kiment a kapun. 
Mindazáltal persze vissza-visszatekingetett, a báró pedig (hivalkodóan fütyörészve, és 
nem mulasztva el, hogy elmentében be ne kiáltson a házmesternek, aki meglehetősen 
részeg lévén és vendégeket fogadván a konyhaelőtérben, nem is hallotta a köszönését), 
a báró, reszketve, hogy szem elől téveszti Jupient, utánasietett az utcára. Mihelyt Char- 
lus, döngicsélve, mint egy nagy dongó, kilépett a kapun, beszállt az udvarra egy méh, 
egy igazi poszméh. Talán éppen az, amelyet oly régóta várt az orchidea, s talán most 
hozza neki azt a ritka virágport, amely nélkül érintetlen maradna. De nem sokáig kö
vettem a rovar mozgását, mert nyomban Jupien vonta magára a figyelmemet; talán 
egy csomagért jött vissza, amelyet a Charlus megjelenése okozta izgalomban otthon 
felejtett, de az is lehet, hogy természetesebb oka volt a visszatértének; mindenesetre 
visszajött, nyomában a báróval. Charlus, elhatározva, hogy felgyorsítja az eseménye
ket, tüzet kért a mellény készítőtől, de tüstént hozzáfűzte: „Ejnye! tüzet kérek magától, 
de most veszem észre, hogy nincs nálam szivar.” A vendégszeretet törvényei diadal
maskodtak a kacérság szabályain. „Állok szolgálatára, fáradjon be, kérem” -  mondta 
Jupien, és arcáról eltűnt a gőg, átadva helyét az örömnek. Becsukódott mögöttük a 
boltajtó, és nem hallottam egyebet. Szem elől vesztettem a poszméhet, nem tudtam 
meg, hogy ő kellett-e az orchideának, de már nem kételkedtem benne: igenis van esély 
rá, hogy bekövetkezzen a csoda, egymásra találjon egy ritka rovar meg egy rab virág, 
elvégre Charlus (ezt csak a gondviselésszerű véletleneket összehasonlítandó mondom, 
és nem mintha valami tudományos céltól vezéreltetve párhuzamba akarnám állítani 
a botanika bizonyos törvényeit és azt, amit -  igen helytelenül -  homoszexualitásnak 
szokás nevezni), aki évek óta csakis olyankor járt a házban, amikor Jupien nem tar
tózkodott otthon, most egy véletlen, Villeparisis-né gyöngélkedése, folytán találkozott 
a mellénykészítővel és vele azzal a szerelmi kalanddal, amelyben olyan lények részel
tetik a báróféle férfiakat, akik némelyike -  mint látni fogjuk -  sokkal fiatalabb és szebb, 
mint Jupien, az a teremtmény, aki arra rendeltetett, hogy gyönyörben részesítse e 
földön: a férfi, aki csak az öregurakat szereti.

Egyébként azt, amit most elmondtam, csak némi idő múltán fogtam fel, mivel a 
valóságnak az a velejárója, hogy láthatatlan, amíg valami körülmény le nem hántja 
róla a burkot. Mindenesetre egyelőre igencsak bosszantott, hogy nem hallom az egy
kori mellénykészítő és a báró beszélgetését. Hirtelen megakadt a szemem a kiadó üz
lethelyiségen, amelyet csak egy vékony fal választott el a Jupienétől. Könnyűszerrel 
odajuthattam; csak föl kell mennem a lakásunkba, be a konyhába, lemenni a cseléd
lépcsőn a pincébe, végighaladni az udvar alatt húzódó folyosón, és az alagsornak ah
hoz a részéhez érve, ahol a műbútorasztalos, még néhány hónapja is, a fát tárolta, és 
amelyet Jupien szenespincének akart használni, fölmenni a bolthelyiségbe vezető né
hány lépcsőfokon. Ily módon fedezékben tehetem meg az utat, nem láthat meg senki. 
Ez lett volna a legjobb megoldás. Mégse ezt választottam, hanem a fal mellett osonva 
megkerültem a fél udvart, igyekezve észrevétlen maradni. Hogy sikerült, az sokkal
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inkább a véletlennek köszönhető, mintsem az ügyességemnek. Három dolog indo
kolta -  ha ugyan indokolta bármi is hogy ilyen óvatlanul jártam el, holott a pincén 
át minden kockázat nélkül célba érhettem volna. Először is a türelmetlenségem. Má
sodszor talán a montjouvaini jelenet elmosódó emlékképe: ahogy ott rejtőzöm a Vin- 
teuil kisasszony ablaka előtt. Szó, ami szó, minden efféle dolog, aminek valaha is ré
szese lehettem, oktalanul és valószerűtlenül volt elrendezve, mintha a legnagyobb fel
fedezésekhez csak roppant -  bár részben rejtett -  kockázatok jutalmaképpen juthatna 
az ember. És végül alig merem a gyerekessége miatt bevallani a harmadik okot, amely 
pedig tudtomon kívül valószínűleg meghatározó volt. Amióta nekiveselkedtem, hogy 
tanulmányozzam -  és cáfolva lássam -  Saint-Loup hadtudományi elméletét, s evégből 
minden részletre kiterjedő figyelemmel követtem a búr háborút, újraolvastam régi 
felfedezők és utazók könyveit. Rajongtam azokért az elbeszélésekért, lelkierőt merí
tettem belőlük a való életben. Amikor válságos állapotban napokat álmatlanul, sőt tal
pon töltöttem, nem ettem, nem ittam, és már-már kibírhatatlannak éreztem a kime
rültséget és a kínt, arra a partra vetett utazóra gondoltam, aki tengervíztől lucskos 
ruhában, ártalmas növényektől megmérgezve láztól vacog, két nap múlva mégis erőre 
kap, és vaktában nekivág, hogy felkutasson ismeretlen, netalán emberevő bennszü
lötteket. Az ilyen férfiak példája megerősített hitemben és reménységemben, és elszé
gyelltem, hogy egy időre úrrá lett rajtam a csüggedés. Most a búrokra gondoltam, 
akik, ha kellett, fittyet hányva az angol csapatok tüzének, átvágtak a nyílt terepen: „Jól 
néznénk ki -  gondoltam - , ha én, aki többször is vitézül párbajoztam a Dreyfus-pör 
idején, most nem mernék kilépni a saját udvarunk hadszínterére, ahol legfeljebb a 
szomszédok tekintete fúródhat belém, de azoknak meg van jobb dolguk, mint kibá
mulni az udvarra.”

De amikor már bent voltam az üzletben, arra gondoltam -  tapasztalva, hogy milyen 
tisztán áthallatszik Jupientől a padlórecsegés, s ezért vigyázva, nehogy megreccsenjen 
a padló a lábam alatt - , hogy Jupien meg Charlus igencsak óvatlanok voltak, és bizony 
hálát adhatnak a szerencséjüknek.

Nem mertem megmoccanni. Volt a helyiségben egy létra; a Guermantes-ék lovásza 
hozta át, a gazdái távollétében, a kocsiszínből. Ha fölmászom a létrára, és kinyitom a 
kisablakot, úgy hallanék mindent, mintha ott volnék Jupiennél. De féltem, hogy zajt 
csapok. Egyébként fölöslegesen. Azt se kellett fájlalnom, hogy néhány perc késede
lemmel értem az üzletbe. Tekintve, hogy egy ideig semmi mást nem hallottam, csak 
artikulálatlan hangokat, feltételezem, hogy Jupienék kevés szót váltottak. Igaz, azok 
a hangok olyan hevesek voltak, hogy ha nem felelt volna rájuk egy oktávval feljebb 
minden alkalommal egy-egy nyögés, akár azt is hihettem volna, hogy ott, a közvetlen 
közelemben gyilkolnak valakit, és aztán a gyilkos meg a feltámadó áldozat megfúrod - 
nek, hogy eltüntessék a gyilkosság nyomait. Később arra a megállapításra jutottam, 
hogy van valami, ami éppolyan lármás, mint a fájdalom, mégpedig a gyönyör, kivált, 
ha kiegészíti -  még ha nem fenyeget is, hogy gyerek lesz belőle, amely veszély ez eset
ben a Legenda Aurea-beli példa ellenére sem állt fenn -  a tisztálkodás sürgető szük
séglete. Végre egy fél óra múlva -  közben hiúzléptekkel felmentem a létrára, hogy 
átnézzek a kisablakon (de nem nyitottam ki) -  beszélgetni kezdtek. Jupien határozot
tan visszautasította, hogy Charlus pénzt adjon neki.

„Miért beretválja az állát? -  kérdezte évődve a bárótól. -  Olyan szép egy szép szakáll! 
-  Piha! undorító” -  felelte a báró.

Kiment, de elálldogált még az ajtó előtt, a környék felől kérdezgette Jupient. „Tud



1522 • Marcel Proust: Szodoma és Gomorra

valamit a sarki gesz tény eárusról, nem ott bal felől, az borzalmas, hanem a páros ol
dalon, arról a fekete hajú magas fickóról? Tudja, hogy egy nagyon kedves biciklis ki
futófiúja van a szemközti patikusnak?” Ezek a kérdések bizonyára bántották Jupient, 
mert dacosan fölvetette a fejét, mint egy méltóságában megsértett elhagyott díva, és 
azt válaszolta: „Látom, hogy magának articsóka van a szíve helyén.” Az affektált fáj
dalommal odavetett jeges szemrehányás nyilvánvalóan gondolkodóba ejtette Char- 
lust, s hogy eloszlassa a kíváncsiskodása keltette rossz hangulatot, arra kérte Jupient 
-  halkabban, semhogy a kérés minden szavát tisztán hallhattam volna - , hogy időz
zenek még egy darabig odabent, s a mellénykészítő elérzékenyülve és máris megvi
gasztalódva olyan üdvözülten mosolyogva nézett az ősz báró püffedt és zsíros arcába, 
mint akinek csak úgy legyezgetik a hiúságát, és ráállva, hogy teljesítse a kérést, néhány 
minden finomság nélkül való megjegyzés után, mint például: „Hű azt a telhetetlen 
köcsögét magának!”, mosolyogva, meghatva, fensőségesen és hálásan azt mondta a 
bárónak: „Na jó, nem bánom, maga kis huncut.”

„Csak azért térek vissza a villamosvezető dolgára -  mondta a magáét Charlus -, 
mert minden egyébtől eltekintve nem érdektelen a kérdés a visszaút szempontjából. 
Megesik velem, mint azzal a bizonyos kalifával, aki egyszerű kalmárnak öltözve ba
rangolt Bagdadban, hogy felkelti a figyelmemet valamely érdekes ifjú személy alakja, 
és a nyomába szegődöm.” Ugyanazt vettem észre, mint annak idején Bergotte-nál. 
Ha netán valaha bíróság elé állítanák, nem úgy beszélne, hogy minél jobban meggyőz
ze a bírákat, hanem még ott is azokkal a bergotte-os szófordulataival élne, amelyek 
jellegzetes irodalmi fogékonyságából fakadnak, és amelyeket kedvtelve használ. Ha
sonlóképpen: Charlus is azon a nyelvezeten közlekedett a mellény készítővel, amilyen
nel a kotériájabeli világfikkal szokott, sőt túlhajtotta a modorosságot: vagy mert fé
lénkségét leküzdendő szertelenül gőgös magatartást erőltetett magára, vagy éppen
séggel mert a félénkség megakadályozta benne, hogy uralkodjon magán (mindenki 
zavartabban viselkedik a nem fajtájabelivel), és rákényszerítette, hogy leleplezze ma
gát, hogy a maga pőreségében mutassa meg a természetét, amely csakugyan gőgös 
volt, no meg, Guermantes hercegné szavával, egy kicsit bolondos. „Hogy el ne veszít
sem a nyomát -  folytatta - , felugróm, mint egy kezdő tanár, mint egy jóképű fiatal 
orvos, ugyanarra a villanyosra, mint a kicsike (csak a szokás kedvéért nevezem így, 
mint ahogy egy uralkodó felől úgy szokás érdeklődni: »Hogy szolgál Őfelsége egész
sége?^. Ha átszáll egy másik villamosra, váltok egy átszállójegynek nevezett kis vaca
kot, amely lehet, hogy meg van fertőzve a pestis vírusával, és amely, jóllehet énnekem 
adják át, nem szükségképpen viseli az 1-es számot! Olykor háromszor-négyszer is »fo- 
gatot váltok«. Megesik, hogy este tizenegykor az Orléans-i Pályaudvaron kötök ki, és 
onnan még vissza is kell jönnöm! És ha csak onnan kellene! De egyszer például, mint
hogy előbb nem tudtam szóba elegyedni a kicsikével, egészen Orléans-ig utaztam, egy 
olyan rémes vagonban, amilyenben egyetlen szemlélnivaló van, a vonalon levő fő épí
tészeti remekek fotográfiája az úgynevezett »poggyásztartó hálók« közé kiakasztva. 
Egyetlen szabad hely volt, és szemközt az orléans-i székesegyház fényképe, azé a mű
emléké, amelynél nincs csúfabb egész Franciaországban, és én kénytelen voltam azt 
bámulni, ami legalább annyira fárasztó, mint ha arra kényszerítenének, hogy egy na- 
gyítós tollszár szemgyulladást okozó üveglencséjén keresztül nézzem a katedrális tor
nyait. A Les Aubrais-i pályaudvaron szálltam le a kis perszóna nyomában, akiről sok 
rosszat el tudtam képzelni, csak azt nem, hogy családja volna, erre legnagyobb sajná
latomra ott várta a családja a peronon. Miközben a párizsi vonatra vártam, jobb híján
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azzal a házzal vigasztaltam magam, ahol valaha Diane de Poitiers lakott. A hölgy el
bűvölte ugyan egy királyi ősömet, én mégis elevenebb szépségre vágytam. Ezért, a 
magányos visszautak unalmát elűzendő, kedvem volna megismerkedni egy személy- 
vonat- vagy hálókocsi-kalauzzal. Egyébiránt nem kell megütközni -  jelentette ki a bá
ró -, ízlés dolga az egész. Például ami az úgynevezett előkelő fiatalembereket illeti, a leg
kevésbé sem vágyom az érzéki birtoklásukra, de nincs nyugtom, amíg meg nem érin
tem őket, ne úgy értse, hogy a testüket, hanem a lelkűk legérzékenyebb húiját. Ha 
egy fiatalember válaszolgatni kezd a leveleimre, és odajut, hogy már állandóan írogat 
nekem, vagyis ha lelkileg kiszolgáltatja magát, én máris úgy érzem, hogy kielégültek 
a vágyaim, vagy legalábbis úgy érezhetném, ha érdeklődésem nem fordulna hama
rosan egy másik úrfi felé. Ugye, milyen furcsa? Az úrfikról jut eszembe: nem ismer 
egypárat azok közül, akik idejárnak? -  Nem, kicsikém... De, mégis, egy nagyon magas 
barna hajút, monoklija van, folyton nevet és hátrafordul. -  Nem tudom, ki lehet az.” 
Jupien kiegészítette a portrét, de Charlus nem jött rá, hogy kiről van szó, mert nem 
tudta, hogy az egykori mellénykészítő mester azok közé tartozik (többen vannak, mint 
gondolnánk), akik ha nem ismernek jól valakit, nem emlékeznek rá, hogy milyen szí
nű a haja. Nekem viszont tudomásom volt Jupiennek erről a fogyatékosságáról, és a 
barna hajat szőkével helyettesítve máris megjelent előttem Chátellerault herceg port
réja. „Visszatérve mármost az olyan fiatalemberekre, akik nem népi sorból származ
nak -  folytatta a báró - , mostanában egy furcsa kis figuráért bolondulok, egy eszes 
kispolgárért, aki bámulatos modortalansággal viseltetik irántam. A legcsekélyebb fo
galma sincs róla, hogy én milyen rendkívüli személyiség vagyok, ő pedig csak egy mik
roszkopikus vibrió. Különben nem számít; felőlem ugyan ordíthat torkaszakadtából, 
úgyse érintheti meg az a kis szamár az én magasztos püspöki ornátusomat! -  Püspök! 
-  kiáltott fel Jupien, aki semmit sem értett Charlus utolsó mondataiból, de annál job
ban megdöbbent attól a szótól, hogy püspök. -  De hát ez egyáltalán nem fér össze a 
vallással! -  mondta. -  Három pápa volt a családomban -  válaszolt Charlus - , és jogom 
van bíborpirost használni a címeremben egy bíborosi kinevezésnek köszönhetően, mi
vel bíboros dédnagybátyám unokahúgát szubsztituálta a nagyapám a hercegi méltó
ságban. De úgy látom, magának nincs érzéke a metaforák iránt, a francia történelem 
pedig hidegen hagyja. Különben -  fűzte hozzá talán inkább figyelmeztetésképpen, 
mintsem végkövetkeztetés gyanánt -  az olyan fiatalemberek iránt való hajlandóságo
mat, akik menekülnek előlem, még ha persze csak azért is, mert a tisztelettől nem 
merik a szemembe kiáltani, hogy szeretnek, az irántuk való hajlandóságomat éppen 
az ő tartózkodásuk teszi rangomhoz méltóvá. Mindazonáltal előfordul, hogy mímelt 
közönyük nem vonzódást vált ki belőlem, hanem az ellenkezőjét. Ha bután elhúzódik 
a dolog, elundorodom. Hogy olyan közegből vegyek példát, amelyben maga is ottho
nosabban érzi magát: amikor tatarozták a palotámat, el akartam kerülni, hogy vala
melyik hercegnő iriggyé tehesse az összes többit, merthogy mind versengett a kegyért, 
hogy utóbb kérkedhessen vele: ő adott szállást nekem, ezért néhány napra beköltöz
tem egy szállodába. Ismertem ott egy szobapincért, és szóltam neki egy fura kis ajtó- 
nyitogató-csukogató »boy«-ról, de az nem hajlott rá, hogy elfogadja ajánlatomat. Vég
ső elkeseredésemben, és hogy bizonyítsam szándékaim tisztaságát, nevetségesen ma
gas összeget ajánltattam fel neki pusztán azért, hogy öt percre feljöjjön a szobámba 
beszélgetni. Hiába vártam rá. Emiatt aztán úgy megundorodtam tőle, hogy a hátsó 
ajtón távoztam a szállodából; látni se akartam annak a csúnya kis taknyosnak az ar
cocskáját. Később megtudtam, hogy egyetlen levelemet se kapta meg, mivelhogy
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mind elakadtak útközben: az elsőt a féltékeny szobapincér nem adta át, a másodikat 
az erény csősz nappali portás, a harmadikat pedig az éjszakai portás, aki szerelmes volt 
a kis fruskába, és rendszeresen vele hált azon az órán, amikor Diana felserken. Az 
undorom mégis megmaradt, és tálalnák fel bár finom falatként ezüsttálon a kis vadó- 
cot, akkor is öklendve tolnám el magamtól... Lám, lám, komoly dolgokról beszélget
tünk, és vége köztünk annak, amit pedig úgy reméltem. De nagy szolgálatokat tehet 
nekem: közvetíthet; eh, mit beszélek! már a gondolattól is dévaj kedvem támad, és 
érzem, hogy dehogyis van vége a dolognak.”

Ajelenet kezdetén egyszeriben felnyílt a szemem, és, mintegy varázsütésre, egy gyö
keresen megváltozott Charlus állt előttem. Mindmostanáig nem láttam, mert nem ér
tettem. A bűn (csak az egyszerűség kedvéért nevezem így), a bűn olyan, mint az a 
bizonyos szellem, akit mindaddig nem láttak az emberek, amíg nem tudták, hogy ott 
van. A jóság, a galádság, a név, a társasági kapcsolatok: mind-mind rejtve vannak, 
titkoljuk őket. Maga Odüsszeusz se ismerte meg azonnal Athénét. Az istenek viszont 
egy szempillantás alatt egymásra ismernek, amiképpen a hasonszőrűek is, amiképpen 
Charlus és Jupien is. Mind ez idáig úgy voltam Charlusszel, mint egy figyelmetlen 
férfi, aki nem veszi észre, hogy egy nőnek azért telt ki az alakja, mert állapotos, és a 
nő hasztalan ismételgeti neki mosolyogva: „Nos, egy kicsit gyengélkedem mostaná
ban”, ő makacsul újra és újra felteszi a tapintatlan kérdést: „Ejnye, mi van magával?” 
De ha valaki megmondja neki: „Várandós”, tüstént a nő hasára szegeződik a tekintete, 
és attól fogva csak azt látja. A tudás nyitja fel a szemünket; ha eloszlik a tévedés, új 
érzéket nyerünk.

Mindazok, akik e törvény példája gyanánt nem szívesen hivatkoznak az ismeretségi 
körükben levő Charlusökre, mindaddig nem is illetvén gyanúval őket, míg a többi
ektől semmiben sem különböző személyiség felszínén ki nem ütnek korábban látha
tatlan tintával írva a régi görögöknek oly kedves szó betűi, könnyen megbizonyosod
hatnak felőle, hogy a környező világ eleinte csupasznak tetszik, és csak a tudástól fel
vértezve tűnik elő ezernyi éke, csupán azt kell felidézniük: hányszor megesett velük, 
hogy kis híján baklövést követtek el. Semmi nem utalt rá, hogy egy jellegtelen arcú 
ember annak a nőnek a fivére vagy a vőlegénye vagy a szeretője, akire épp azt akarták 
mondani: „Micsoda komisz nőszemély!” De akkor, szerencsére, a mellettük ülő oda
súg valamit a fülükbe, és torkukon akad a végzetes kijelentés. Megjelenik előttük, mint 
a mene, tekel, ufarszin, az odasúgott szó: ez és ez az úr a vőlegénye vagy a fivére vagy a 
szeretője annak a bizonyos nőnek, így hát ugyan illetlen volna „komisz nőszemély”- 
nek nevezni a jelenlétében. És ez az új ismeret önmagában alkalmas rá, hogy átcso
portosítsa -visszavonja vagy támadásba lendítse -  mindazon töredékismeretek egész 
seregét, amelyeknek a család többi tagjáról a birtokában voltunk. Hiába volt benne 
Charlusben egy másik lény is, mely megkülönböztette őt a többi embertől, mint a ken
taurban a ló, hiába vált az a lény egy testté a báróban, én bizony sohasem vettem észre. 
Ami elvont volt, most testet öltött, a végre észbe vett lény azonmód elvesztette képes
ségét, hogy láthatatlan legyen, és Charlus új személyiséggé való átváltozása olyan teljes 
volt, hogy nemcsak az arca meg a hangja ellenszínei váltak érthetővé, hanem, vissza- 
hatólag, még a velem való kapcsolata hullámzásai is; egyszeriben érthetővé, nyilván
valóvá vált mindaz, amit eleddig összefüggéstelennek véltem, miként egy mondat vé
letlenszerűen betűkre széttagolva tökéletesen érthetetlen, de mihelyt a betűk a he
lyükre kerülnek, olyan gondolatot közvetít, mely örökre felejthetetlen marad.

Most már azt is tudtam, hogy miért találtam úgy, hogy Charlus, Villeparisis már-
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kínétól kijövet, olyan volt, mintha nő volna: azért, mert csakugyan az! Azok közé a 
nem is olyan ellentmondásos teremtmények közé tartozott, akiknek az eszményképe 
éppen azért férfias, mert a tulajdon természetük nagyon is nőies, és akik ugyanolya
nok, mint a többi férfi, de csak látszólag azok; kinek-kinek egy test körvonala van be
levésve a szemének abba a metszetébe, amelyen át a világot nézi: a férfiaknak egy nim
fáé, az ő fajuknak egy epheboszé. Átok sújtotta faj, melynek hazugságban és hamis 
esküvésben kell élnie, mert tudja, hogy büntetendő és szégyellni való a vágya, az el
mondhatatlan, holott a vágy az, mi megédesíti az életet; meg kell tagadnia Istenét, 
mert, még hajó keresztény is, ha bíróság elé állítják, Krisztus színe előtt és az ő nevében 
tagadnia kell mint rágalmat, ami pedig maga az élete; anya szülte, de nincsen anyja, 
mert egész életében kénytelen hazudni neki, még az utolsó órában is, mielőtt lefogná 
a szemét; nem ismerheti meg a barátságot, még ha elvitathatatlanul kedves egyénisége 
barátságot ébreszt is, s ő örömest viszonozná amaz érzést, mert ugyan barátságnak 
nevezhető-e az olyan kapcsolat, mely hazugságtól tápláltatva tengődik, s amelyből, ha 
nem tudna ellenállni a bizalom és őszinteség kísértésének, nyomban undorral kivet
tetne, hacsak nem elfogulatlan, sőt együttérző szellem az a barát, akkor viszont, már 
ha csakugyan konvencionális rokonszenvből tévedt a közelébe, a meggyónt bűnből 
fog tulajdon magának idegen szeretetet fakasztani, afféleképpen, ahogy egyes bírók 
könnyebben tulajdonítják és bocsátják meg a homoszexuálisoknak a gyilkosságot, a 
zsidóknak az árulást, mert az eredendő bűnből és a faj fátumából vezetik le okfejté
süket. És végezetül -  legalábbis elébb felvázolt, utóbb módosuló, elméletem szerint, 
amelynek ez a része mindennél nagyobb fájdalmat okozott volna nekik, ha az ellent
mondást nem takarná el a szemük elől a káprázat, mely élteti őket -: olyan szeretők, 
akik jószerivel a lehetőségétől is meg vannak fosztva ama szerelemnek, amelynek a 
reménye ad erőt nekik, hogy elviseljék a sok veszedelmet meg a magányt, hiszen olyan 
férfiért lángolnak, akiben nincs semmi női vonás, olyan férfiért, aki éppen nem a vele 
egyneműért hévül, következésképp nem is szeretheti őket, így aztán a vágyuk örökre 
kielégítetlen maradna, ha nem tudnának igazi férfiakat vásárolni maguknak, és a kép
zelőerejük nem varázsolná végül igazi férfiakká azokat a homoszexuálisokat, akikhez 
lealacsonyodnak. A becsületük törékeny, a szabadságuk csak addig tart, míg le nem 
lepleződik a bűn, a helyzetük ingatag, mint azé a költőé, aki egyik nap a londoni sza
lonok körülrajongott vendége, a színházak ünnepelt szerzője volt, és másnap minden 
garniszállóból elkergetik, nincs hol nyugovóra térnie, hajtania kell a malmot, mint 
Sámsonnak, és ő is azt mondja:

„ Várja külön halál a férfit és a nőt”;

kivannak rekesztve, kivéve a nagy sorscsapások idején, amikora többség felsorakozik 
az áldozat mellett, minta zsidók Dreyfus mellett, embertársaik rokonszenvéből, olykor 
a társaságukból is, mert azok undorodnak tőle, hogy belenézzenek egy olyan tükörbe, 
mely kíméletlenül leleplezi mindazokat a fogy atékosságokat, amelyeket nem akartak 
meglátni önmagukban, és rádöbbenti őket, hogy az, amit szerelemnek neveztek, és 
amihez, így-úgy forgatva a szót, hozzátársították mindazt, amivel a költészet, a festé
szet, a zene, a lovagiasság, az aszketizmus gazdagította a szerelmet, bizony nem egy 
általuk választott szépségeszményből ered, hanem egy gyógyíthatatlan betegségből; 
mint megint csak a zsidók (azokat nem számítva, akik csak a fajtájukbelivel járnak 
össze, és folyton a rituális szavaikat meg az elcsépelt tréfáikat hajtogatják), akik kerülve
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egymás társaságát az olyanhoz dörgölőznek, aki a leginkább elüt és viszolyog tőlük, 
megbocsátják a goromba visszautasítást, és megmámorosodnak, ha némi nyájasságot 
tapasztalnak; de akik mégis összefűzetvén a közös számkivetettség, a közös szégyen 
által, és hogy ahhoz hasonlatos üldöztetés sújtja őket, mint Izrael fiait, az idők során 
egy külön faj részben szép, részben szörnyűséges testi-lelki jegyeit vették fel, és bár az 
ellenséges fajban jobban elvegyülök, a jobban asszimilálódók, a látszólag és viszonylag 
kevésbé eltévelyedettek nem restellik gúnyolni visszamaradottabb társaikat, mégis
csak enyhet találnak a társaságukban, sőt az ő létük a legfőbb támaszuk, mert tagadva, 
hogy egy fajt alkotnak (megnevezése a legsértőbb szidalom), azok, akik el tudják tit
kolni, hogy beletartoznak, boldogan leleplezik a társaikat, elsősorban nem avégett, 
hogy ártsanak nekik, habár az sincs ellenükre, hanem inkább hogy mentséget talál
janak maguknak, s ahogy az orvos diagnosztizálja a vakbélgyulladást, ők kimutatják 
a homoszexualitás eseteit a történelemben, kedvtelve emlegetik föl, hogy Szókratész 
is az volt (ahogy az izraeliták mondják Jézusra, hogy zsidó volt), megfeledkezve róla, 
hogy amíg az egyneműek szerelmét nem tekintették eltévelyedésnek, addig tévelygő 
se volt (és nem volt keresztényellenesség Krisztus előtt), hogy a gyalázat teszi a bűnt, 
mert csak azok maradtak meg megátalkodottságukban, akik minden szentbeszédnek, 
példabeszédnek, büntetésnek ellenálltak egy olyan sajátos velük született hajlam mi
att, amitől jobban iszonyodik a többi ember (bár magas erkölcsiséggel párosulhat), 
mint más bűnöktől (amelyek pedig kizárják az erkölcsösséget), amilyen a rablás, a ke
gyetlenség, a csalárdság, merthogy ez utóbbiakat jobban megérti s ezért jobban meg 
is bocsátja a közönséges halandó; kiterjedtebb, hatásosabb és titkosabb szabadkőmű
vességet alkotnak, mint amilyen a páholyoké, mivel az ő társaságuk az ízlés, a szük
ségletek, a szokások, a veszélyek, az előtanulmányok, a tudás, a kapcsolatok, a szó- 
használat azonosságán alapszik, és a tagjai, még azok is, akik nem kívánják ismerni 
egymást, menten egymásra ismernek olyan akart-akaratlan természetes vagy egyez
ményesjelekből, amelyekből a koldus meglátja fajtabélijét az előkelő uraságban, aki
nek kinyitja a kocsija ajtaját, az apa a lánya jegyesében, a gyógyulni vágyó, a gyónni 
készülő, a jogi védelmet kereső az orvosban, a papban, az ügyvédben; mind őrizni 
kénytelenek a titkukat, de osztozván a többiek titkában, melyet az emberiség többi 
része nem is gyanít, az ő szemükben a leghihetetlenebb kalandregények is hihetők, 
mivel ebben a vadromantikusán anakronisztikus világban a követ barátja a fegyenc- 
nek, a herceg -  habár arisztokratikus neveltetése folytán olyan fesztelenül viselkedik, 
amire egy reszkető kispolgár ugyan képtelen volna -  a hercegnétől távozva egy csa
vargóval cimborái; az emberi közösségből kitaszított, de népes társaság: ott keresik, 
ahol nincs, és arcátlanul terjeszkedik, büntetlenül, ahol nem gyanítják; mindenütt 
vannak tagjai, a népben, a hadseregben, a templomban, a fegyenctelepen, a trónuson; 
együtt élnek, legalábbis a többségük, a másik faj férfiaival, bizsergető és veszélyes meg
hittségben, kihívóan eljátszadoznak velük, úgy beszélve a bűnükről, mintha semmi 
közük nem volna hozzá, s ez a játszadozás, melyet megkönnyít a többiek vaksága vagy 
képmutatása, akár évekig eltarthat, addig, amíg ki nem pattan a botrány, és szétmar
cangolják az idomárokat, de addig kénytelenek rejtegetni az életüket, elfordítani a 
tekintetüket onnan, ahol szívesen elidőzne és azon tartani, amitől elfordítanák, hím
nembe tenni jó néhány melléknevet, csakhogy ezek a társadalmi kényszerek gyen
gébbek, mint a belső kényszer, amelyet bűnös hajlamuk gerjeszt, vagy amit helytelenül 
így neveznek, s ami már nem a többiekre irányul, hanem saját magukra, arra, hogy 
ők ne tekintsék bűnösnek magukat. Vannak azonban gyakorlatiasabbak, türelmetle
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nebbek is köztük, akik nem érnek rá, hogy maguk keresgéljenek portékát maguknak, 
s ők, hogy egyszerűsítsék az életet, és kihasználják a szövetkezés előnyeit, két csoportra 
osztják a társadalmat, s a másodikba kizárólag a hozzájuk hasonlókat sorolják.

Mindezek a dolgok igen szembetűnők azoknál, akik szegények, vidékről jönnek, 
és akiknek nincsenek kapcsolataik, és egyáltalán, nincs egyebük, csak a becsvágy, hogy 
orvos vagy híres ügyvéd váljon belőlük, szellemük még mentes a különféle nézetektől, 
viselkedésük a mesterkélt móditól, és akik mégis szeretnének mihamarabb felcicomáz- 
kodni, olyan bútorokkal rendeznék be a diáknegyedbeli szobácskájukat, amilyeneket 
az ő leendő -  fontos és megbecsült -  hivatásukat gyakorló, már „beérkezett” tekinté
lyek lakásában csodálhatnának; az ilyen ifjak sajátos ízlése (mely éppúgy hajlam dolga, 
mint a zenei vagy rajztehetség vagy a megvakulásra való hajlam), a velük született 
ízlés talán az egyetlen igazi jellegzetességük, kiirthatatlan és zsarnoki -  az kényszeríti 
rá őket, hogy némely estéken távol maradjanak a pályájuk szempontjából pedig hasz
nos összejövetelektől, ahol olyan emberekkel találkoznának, akiknek egyébként átve
szik a beszéd- és gondolkozásmódját, utánozzák az öltözködését, a hajviseletét. A ne
gyedben, ahol laknak, s ahol amúgy csak diáktársaikkal, tanáraikkal és néhány befu
tott földijükkel, pártfogójukkal találkoznak, hamar felfedezik az olyan fiatalembere
ket, akiket összefűz velük az a bizonyos jellegzetes ízlés, ahogy egy kisvárosban is egy
másra talál a gimnáziumi tanár meg a jegyző, mert mindketten szeretik a kamaraze
nét, a középkori elefántcsont faragványokat; s ugyanolyan haszonelvű ösztönnel és 
szakszerűséggel szervezve szórakozásukat, mint ami a pályájukon irányítja őket, rend
szeresen összegyűlnek, éppúgy nem tűrve maguk közt a beavatatlanokat, mint akik 
régi burnótosszelencékért, japán metszetekért, ritka növényekért rajonganak, össze
jöveteleiket, az ismeretszerzés öröme, a cserebere haszna és a vetélkedéstől való fé
lelem miatt, egyszerre jellemzi, akár egy filatelistatársaságot, a szakértők nagy egyet
értése és a gyűjtők vad versengése. Különben senki sem tudja a kávéházban, ahol a 
törzsasztaluk van, hogy mi ez a gyülekezet, halászati társaságé, főszerkesztő-helyette
seké vagy az indre-i baráti köré, mert kifogástalan az öltözékük, kimért és hűvös a 
viselkedésük, s csak lopva pillantgatnak a divatos fiatalemberekre, akik néhány mé
ternyire tőlük harsányan kérkednek a szeretőjükkel, és azok, akik felpillantani se mer
ve, szemlesütve csodálják az ifjú „arszlán”-okat, csak húsz év múlva fogják megtudni, 
amikor egyesek valamely tudósi társaságba várnak közeles bebocsáttatást, mások csak 
régi klubtagok, hogy az egykori legvonzóbb divatfi, az azóta meghízott, megőszült 
Charlus, valójában közülük való volt, s csak az tévesztette meg őket, hogy egy másik 
világban forgolódott, más külső jegyeket, más szimbólumokat viselt. De a különböző 
körök más-más fokon vannak (miként a „Baloldali Unió” is más, mint a „Szocialista 
Szövetség”, a Mendelssohn-társaság, mint a Schola Cantorum), és előfordul, hogy né
mely estéken szélsőségesek ülnek egy másik asztalnál, karperecét viselnek, sőt néme
lyek nyakláncot is, tolakodó pillantásaikkal, sustorgásukkal, nevetgélésükkel s azzal, 
hogy simogatják egymást, egykettőre megfutamítanak egy diáktársaságot, és a pincér, 
akinek az udvariassága mögött felháborodás lappang, csak azért szolgálja ki őket, mint 
máskor a Dreyfus-pártiakat, s nem szalad rendőrért, mert mégis többet ér neki a bor
ravaló.

A szemlélő az efféle hivatásos szerveződésekkel állítja szembe a magányos hajlamot, 
részben jogosan, hiszen vélekedésében magukat a magányosokat követi, akik azt hi
szik, hogy mi sem különbözik jobban a szervezett bűntől, mint az, ami az ő szemükben 
meg nem értett szerelem, részben mégis tévesen, mivel a különböző fokozatok a kü
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lönböző fiziológiai típusok megfelelői, s egyszersmind egy kórtani vagy csak társadal
mi folyamat állomásai. Bizony előbb-utóbb a magányosok többsége is odacsapódik 
valamelyik társasághoz, ha másért nem, azért, mert beleunt a magányba, vagy egy
szerűen kényelemből (ahogy végül többnyire azok is felszereltetik a telefont, befogad
ják körükbe a Jéna-családot, vagy Potinhoz járnak vásárolni, akik pedig hallani se 
akartak róla). Egyébként általában kelletlenül fogadják őket, mert viszonylag tiszta 
életük következtében tapasztalatlanok, és mert kényszerűen álmodozásban élik ki vá
gyaikat, erősebben kifejlődnek bennük a nőies jellemvonások, amelyeket a hivatáso
sok mindig is igyekeztek elrejteni. Sőt, némely új jövevény esetében a nő nemcsak 
bensőleg egyesül a férfival, hanem utálatosan ki is ütközik: ha fülsértő kacajra fakad
nak, és nem tudják abbahagyni, és hisztérikus görcsben rángatózik térdük, kezük, 
olyankor semmivel se hasonlítanak jobban a közönséges férfira, mint azok a bánatos 
és karikás szemű, markolászó lábú majmok, amelyekre szmokingot és fekete nyak
kendőt adnak; így aztán az új jelentkezőket, merthogy kompromittáló lehet velük mu
tatkozni, nehezen fogadják be a náluknál pedig erkölcstelenebb életűek, de azért csak- 
csak eltűrik őket körükben, és attól fogva -  élvezve az afféle előnyöket, amilyeneket a 
kereskedelem, a nagy vállalkozások hoztak az egyének életébe azzal, hogy elérhetővé 
tették az addig költséges és bajosan beszerezhető árukat -  dúskálhatnak az olyan él
vezetekben, amelyeket egymagukban sosem sikerült megszerezniük, még a legsűrűbb 
tömegben sem.

De a számtalan könnyebbség ellenére némelyek nem képesek áthágni a társadalmi 
korlátokat, főleg ha nincs meg bennük a kényszerítő mentális indíttatás, s váltig kivé
telesnek hiszik azt a fajta szerelmet, mely hevíti őket. Hagyjuk egyelőre figyelmen kí
vül az olyanokat, akik a hajlamuk különleges jellege tudatában megvetik a nőket, mert 
felsőbbrendűnek vélik magukat, dicső korok és nagy szellemek kiváltságának tartják 
a homoszexualitást, s nem azoknak keresik a társaságát, megosztani bűnös titkukat, 
akik fogékonynak látszanak iránta, mint a morfinista a morfin iránt, hanem azokét, 
akiket méltónak tartanak rá, afféle apostoü hevületből, ahogy mások a cionizmust hir
detik, a katonaiszolgálat-megtagadást, a saint-simonizmust, a vegetarianizmust, az 
anarchiát. Van, akinek, ha reggel ágyban éljük, szakasztott olyan az arca, mint egy 
nőé, mert az arckifejezés mindennél jobban mutatja a nemet; a haja is nőre vall: ter
mészetesen leomló, lágy fürtökben hull az arcába, s elámulunk, hogy a lány, az ifjú 
nő, Galatea, aki épp csak ébredezik a férfitest tudattalanjába zárva, hogyan tudott 
ilyen leleményesen, önnön erejéből, tapasztalatok nélkül rést találni börtöne falán, s 
meglelni, ami az élethez kell. A szépséges fiatalember nyilván nem mondja: „Nő va
gyok.” Ha együtt él egy nővel (oly sokféle oka lehet rá!), tagadhatja előtte, hogy ő is 
az, megesküdhet neki, hogy sose volt viszonya férfival. De csak nézzen rá az az asszony, 
lássa úgy, ahogy fentebb leírtuk: ágyban fekszik, pizsama van rajta, mezítelen a kaija, 
mezítelen a nyaka a fekete haj alatt -  és a pizsama női ingecskévé változik át, a feje 
szép spanyol női fej. A kedves elborzad az elé táruló vallomástól, mely árulkodóbb, 
igazabb, mint a szó, mint a tett, s ha tett eddig még nem adott nyomatékot neki, az is 
szükségképpen bekövetkezik, mert minden lény a gyönyört keresi, és ha az a lény 
meg nem átalkodik bűnében, a másik nemben leli meg a gyönyört. Nem akkor esik 
bűnbe a homoszexuális, ha viszonyt kezd (mert számos ok késztetheti rá), hanem ha 
nővel elégíti ki gyönyörét. Az a fiatalember, akit megpróbálunk lefesteni, olyan nyil
vánvalóan nő volt, hogy azok a nők, akik vágyakozva néztek rá (hacsak nem sajátos 
vonzalomból), éppúgy csalódásra voltak kárhoztatva, mint amazok, akiknek Shakes
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peare vígjátékaiban csalatkozniuk kell a legénykévé elálcázott leányban. Egyforma az 
ámítás, és ezt a homoszexuális is tudja; sejti, hogy -  álruha nélkül, kendőzetlenül -  
nagy csalódást okoz majd a nőnek, és érzi, hogy milyen bohókás költészet forrása ez 
a félreértés a nemek körül. Egyébként még ha nem vallja is be sokat követelő (hacsak 
nem gomorrai) szeretőjének: „Nő vagyok”, micsoda fondorlatokkal, micsoda ügyes
séggel, micsoda kúszónövény-makacssággal keresi a benne lakozó tudattalan, de lát
ható nő a férfi-szervet! Csak rá kell nézni a fehér párnán hullámzó fürtjeire, és máris 
gyanítható, hogy este, ha az a fiatalember kicsúszik a szülei kezei közül -  s ez ellen 
sem a szülő, sem ő maga nem tud mit tenni - , nem a nők társaságát keresi. Megkí
nozhatja bár a szeretője, be is zárhatja, a nő-férfi másnap már akkor is szerét fogja 
ejteni, hogy rátapadjon egy férfira, ahogy a folyondárkacsok is tüstént nyúlnak az ott
hagyott csákány, gereblye után. Ugyan miért kellene elszomorodnunk, ha ámulva a 
fiatalember megindítóan finom vonásain, férfitól idegen bájos és természetes kedves
ségén, tudomást szerzünk róla, hogy bokszolok körül legyeskedik? Ezek a különböző 
oldalai ugyanannak a valóságnak. Mi több: az a legmegindítóbb, aki a legjobban taszít 
bennünket, megindítóbb, mint minden gyöngédség, mivel az emberi természet egy 
bámulatra méltó erőfeszítését testesíti meg: a nem önfelismerését, azt, hogy valaki -  
a nem csalafintaságai ellenére, bevallatlanul -  a felé törekszik, akit a társadalom ere
dendő tévedése távolra helyezett tőle. Egyesek, alkalmasint, akik nagyon félénkek vol
tak gyerekkorukban, nemigen törődnek vele, hogy milyen érzéki gyönyört kapnak, 
csak az a fontos nekik, hogy férfiarchoz köthessék. Mások viszont, a szenvedélyeseb
bek, határozottan kijelölik élvezetük terepeit. Ez utóbbiak alighanem a legtöbb embert 
megbotránkoztatnák. Ok nem élnek a Szaturnusz bolygó kizárólagos hatása alatt, 
mert nem rekesztik ki a nőket az életükből, mint az első csoportbeliek, akik csak azért 
vesznek tudomást a nők létezéséről is, mert örömüket lelik a velük való társalgásban, 
kacérkodásban, incselkedésben. De a második csoportbeliek keresik az olyan nő tár
saságát, aki maga is a nőket szereti: fiatalembert keríthet nekik, és növelik az élvezetet, 
amit őtőle kaphatnak, sőt az ilyen nőben ugyanolyan gyönyörűséget lelnek, mint egy 
férfiban. Ezért, hogy azok, akik az előbbi fajtát kedvelik, csak akkor válnak félté
kennyé, csak azt érzik árulásnak, ha szerettük egy másik férfival keresne gyönyört, 
hiszen ő sosem gerjedt szerelemre nő iránt, és ha volt is olyan viszonya, csupán szo
kásból, meg hogy ne veszítse el a házasság esélyét, mivel hitványnak képzeli a belőle 
nyerhető élvezetet, borzad a gondolattól, hogy szerette megízlelje azt; az utóbbiak vi
szont gyakorta szítanak féltékenységet a nőkkel való szerelmeikkel. Hiszen az ilyen 
kapcsolatban egy másik nő szerepét játsszák a nőket szerető nő számára, a nő pedig 
nagyjából azt adja nekik, amit a férfitól várhatnak, így aztán a féltékeny barát gyötrő
dik miatta, hogy a férfi, akit szeret, olyan nő iránt vonzódik, aki majdhogynem férfi 
az ő szemében, s ráadásul nem tudja mire vélni, hogy mi ez a változás, mivel a nő azt 
látja a barátjában, akit ő nem ismer: a nőt. Ne beszéljünk most azokról a fiatal
emberekről se, akik éretlenségből, hogy ingerkedjenek a barátaikkal, hogy megbot
ránkoztassák a szüleiket, valami ádáz dactól vezettetve női holminak tetsző ruhákban 
járnak, ajakpírt használnak, és kifestik a szemüket; elég annyi róluk, hogy később 
megkeserülik, amiért olyan szertelenül színleltek, s egész életükben hiába próbálják, 
puritán öltözéket viselve, helyrehozni a kárt, amit maguknak okoztak, hagyván, hogy 
megszállja őket ama démon, aki arra ragadtat Saint-Germain negyedbeli fiatal höl
gyeket, hogy botrányos életmódot folytassanak, szakítsanak minden illemmel, hagyo
mánnyal, megcsúfolják a családjukat, mígnem egyszer csak, eltökélten és sikertelenül,
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megpróbálnak visszakapaszkodni a lejtőn, amelyet olyan mulatságosnak találtak, vagy 
amelyen nem tudtak megállni. És végül hagyjuk későbbre azokat is, akik szerződést 
kötöttek Gomorrával. Majd akkor szólunk róluk, amikor Charlus megismeri őket. 
Ezekre is, azokra is majd sor kerül a maguk helyén; lezárandó ezt a bevezető eszme- 
futtatást, most csak azokról ejtsünk szót, akikről az imént beszélni kezdtünk: a magá
nyosokról. Kivételesebbnek tartván a bűnüket, mint amilyen valójában, mihelyt fel
fedezik, elvonulnak a világtól, de előtte sokáig, tovább, mint mások, hordozzák ma
gukban, mit se tudva róla. Mert kezdetben senki sem tudja, hogy homoszexuális vagy 
költő vagy sznob vagy gonosz. Ha egy diák szerelmes verseket olvas, vagy obszcén ké
peket nézeget, miközben a teste hozzásimul a társa testéhez, azt gondolja, hogy a nő 
iránti egyforma vágyban közös a társával. Hogyan is hihetné, hogy ő más, mint a töb
biek, hiszen tulajdon érzéseinek szubsztanciáját fedezi fel Lafayette grófné, Racine, 
Baudelaire, Walter Scott olvasása közben, és még éretlen hozzá, hogy megfigyelje ön
magát, felmérje, hogy mi az, amit a bensőjéből tesz hozzá az olvasmányélményeihez, 
felmérje, hogy az érzés ugyanaz, de más a tárgya: ő Rob Royra vágyik, nem Diana 
Vernonra. Az ösztön védekező óvatossága megelőzvén az értelem megvilágosodását, 
sokan színésznőket ábrázoló színnyomatokkal aggatják tele a szobájuk falát, még a tük
röt is, és efféle versikéket faragnak:

„ Chloé az én egyetlenem,
Szépséges szőke istenem,
Szívem eltölti szerelem. ”

Vajon arra kell-e következtetnünk ebből, hogy életük hajnalán még megvolt ben
nük az a hajlam, ami később elenyészett, ahogy sötétbarnára változnak a szőke gyer
meki fürtök? Ki tudja, hogy a nők fotográfiája nem a képmutatás első jele-e, meg a 
többi homoszexuális iránti kezdődő borzadályé? Csakhogy a magányosok szenvednek 
a képmutatástól. Talán még ama másik kolónia, a zsidók példája sem elég erős hozzá, 
hogy szemléltesse, milyen kevéssé fog a neveltetés rajtuk, és hogy micsoda művészettel 
térnek vissza-vissza ha nem is valami olyan egyszerű szörnyűséghez, mint az öngyil
kosság (amelyhez az őrültek, minden óvintézkedés ellenére, visszatérnek, és ha kihúz
zák őket a folyóból, legközelebb megmérgezik magukat, vagy revolvert szereznek), 
mindenesetre egy olyan életmódhoz, amelyet a másik fajba tartozó férfiak nemcsak 
hogy nem értenek, és elképzelni se tudnak, hanem amelynek még a veszélyeitől és 
fenyegető szégyenétől is iszonyodnának. Talán a szelídíthetetlen vadakkal lehet pár
huzamba állítani őket, az oroszlánkölyökkel, melyet hiába idomítanak, csak oroszlán 
marad, vagy még inkább a négerekkel, akiket elborzaszt a fehérek kényelmes életvi
tele, jobb szeretik a vadélet veszélyeit és felfoghatatlan örömeit. Amikor rádöbbennek, 
hogy nem tudnak hazudni a világnak, és nem tudnak hazudni önmaguknak, vidékre 
költöznek, kerülik a hozzájuk hasonlókat (azt hiszik, kevesen vannak), mert iszonyod
nak a förtelmességtől, félnek a kísértéstől, és szégyenükben kerülik az emberiség többi 
részét. Mindig egy kicsit éretlenek maradnak, mélabúsan telnek napjaik; de néha-né
ha, holdtalan vasárnap éjszaka, elsétálnak a közeli keresztútig, s várja őket, pedig nem 
is beszéltek meg találkozót, egy gyerekkori barátjuk, a szomszéd kastély lakója. És új
rakezdik az egykori játékokat, ott, a füvön, a sötétben; egyetlen szót se váltanak. Hét 
közben eljárnak egymáshoz, köznapi dolgokról társalognak, egy árva célzást se tesz
nek arra, ami történt, mintha semmi se történt volna, és nem tudnák, hogy elkerül
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hetetlenül mi fog történni, legfeljebb ha egy kicsit hűvösebbek, gunyorosabbak egy
máshoz, mogorvábbak és ingerlékenyebbek, sőt olykor gyűlölködők is. Aztán a szom
széd expedícióra indul, ló- és öszvérháton jáija az úttalan utakat, hegycsúcsokat hódít 
meg, hóban alszik; a barátja pedig, aki a maga bűnös hajlamát jellemgyengeséggel 
azonosítja, félénk és otthonülő természetének tulajdonítja, rádöbben, hogy a bűn bi
zonyosan elhal felszabadult barátjában, több ezer méterrel a tengerszint fölött. És csak
ugyan: a szomszéd megnősül. Az elhagyott férfi nem gyógyul meg (pedig, mint látni 
fogjuk, van a homoszexualitásnak gyógyítható esete is). Úgy rendezi, hogy reggel a 
konyhában maga vehesse át a tejesfiú kezéből a friss tejfölt, estente pedig az utcára 
hajtja a vágy, s odáig jut, hogy karon fog egy részeget, úgy igazítja útba, megigazítja 
egy vak ember zubbonyát. Kétségtelen, hogy némely homoszexuális élete olykor vál
tozni látszik: a bűnük (vagyis hát amit annak mondanak) nem üt át a viselkedésükön, 
de semmi nem vész el; az eltűnt ékszer is előbb-utóbb megkerül; ha csökken a beteg 
vizeletének mennyisége, bizonyára azért, mert többet izzad, de a kiválasztásnak meg 
kell lennie. Egy nap a szóban forgó homoszexuális elveszíti az unokaöccsét, és vigasz
talhatatlan bánatát látva rádöbbenünk, hogy ebbe az új szerelembe (mely szerelem 
talán szűzi volt, tétje a tisztelet s nem a birtoklás) áramlott át a vágy, ahogy egy költ
ségvetésben, ha átsorolnak bizonyos kiadásokat, a végegyenleg ugyanaz marad. Ami
ként egyes betegeknél a csalánkiütés megjelenése egy időre megszünteti a szokásos 
panaszokat, a homoszexuális férfinak egy fiatal rokona iránt való tiszta szerelme, idő
legesen, mintegy áttétellel, felváltotta a régi szokásokat, de emezek, a pótkór gyógyu
lásával, előbb-utóbb szükségképpen visszafoglalják helyüket. Közben ifjú hitvesével 
hazatért a szomszéd, és a magányos férfi, nem odázhatva tovább, hogy illendőségből 
meghívja őket vacsorára, látva az asszonyka szépségét és a férj odaadó gyöngédségét, 
bizony szégyelli a múltat. A feleség, másállapotban lévén, korán hazamegy, kettesben 
hagyja a férfiakat; a férj pedig, amikor ideje, hogy ő is hazatérjen, megkéri a barátját, 
hogy kísérje el egy darabon, az teljesíti a kérést, a gyanú árnyéka se legyinti meg, de 
amikor ahhoz a bizonyos útelágazáshoz érnek, a hegymászó, a leendő apa hirtelen, 
szó nélkül, ledönti őt a fűbe. És újrakezdődnek a találkozások, mígnem egy nap a kör
nyékre költözik a fiatalasszony unokafivére, s attól fogva vele sétálgat a férj. Es a férj, 
ha az elhagyott barát meglátogatja és közeledni próbál, dühödten eltaszítja, felhábo
rodva, amiért nincs benne annyi tapintat, hogy megérezze: már undorodik tőle. Egy
szer aztán egy ismeretlen férfit küld a hűtlen szomszéd az elhagyott baráthoz, de ő 
nagy elfoglaltságában nem tudja fogadni, és csak később jön rá, hogy milyen céllal 
kereste az idegen.

Elhagyatva epekedik hát a magányos férfi. Más szórakozás híján eljár a közeli ten
geri fürdőhelyre, és tudakozódik egy bizonyos vasúti alkalmazottnál. De a vasutast 
előléptetik, és áthelyezik Franciaország legtávolabbi sarkába; a magányosnak többé 
nincs alkalma rá, hogy megtudakolja a menetrendet, az első osztályú jegy árát, és mi
előttvisszatérne álmodozni a várkastélyába, mint Grizeldisz, elidőzik a tengerparton, 
akár egy különös Androméda, akiért sose jön el, megszabadítani, Argonauta, akár egy 
terméketlen medúza, mely ott fog elpusztulni a fövenyen, vagy lustán elácsorog az 
állomásperonon vonatindulásig, s ahogy tekintete végigpásztáz az utasok tömegén, a 
másik fajba tartozók közönyösnek, megvetőnek vagy szórakozottnak vélnék a pillan
tását, pedig -  amiként az a fényes cikkanás, amellyel egyes rovarok magukhoz vonzzák 
a fajtabélijükét, vagy a nektár illata, amellyel egyes virágok odavonzzák a megtermé
kenyítő bogarakat -  az a pillantás meg nem tévesztené azon keveseket, akik bizton
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meglátnák benne egy majdhogynem besorolhatatlan és roppant különös szenvedély 
megnyilvánulását, az avatott társakat, akikkel a mi specialistánk könnyen érintkezhet
ne a maga sajátos nyelvén, és mely nyelv iránt, kívülük, legfeljebb egy-egy rongyos 
éhenkórász mutatna érdeklődést, de ők csak valami földhözragadt haszon reményé
ben, mint amazok, akik beülnek a College de Francé üresen kongó auditóriumába, 
de nem mintha hallgatni akarnák a szanszkritprofesszor előadását, hanem hogy me
legedjenek. Medúza! Orchidea! Ösztönöm szerint undorodtam a medúzától Baal- 
bekben, de ha sikerült úgy néznem, ahogy Michelet nézte, a természetrajz és a szép
tan szemszögéből, gyönyörű lebegő lazúrkőfüzért láttam magam előtt. Hiszen szir
muk áttetsző bársonya nem a mályvaszín tengeri orchideára emlékeztet-e? Amiként 
az állat- és növényvilág oly sok lénye, amiként az a növény, mely a vaníliát termi, de, 
mivel a hímivarszervét belső rekeszfal választja el a nőivarszervétől, terméketlen ma
radna, ha a kolibrik vagy bizonyos apró méhek nem viszik át a pollent, vagy ha az 
ember mesterségesen meg nem termékenyíti, Charlus (és itt a megtermékenyítés át
vitt értelemben értendő, hiszen valóságosan terméketlen a hímnek hímmel való egye
sülése, de hát egy csöppet sem közömbös, hogy az egyén megismerheti-e azt az egyet
len gyönyört, amelyre fogékony, és hogy „minden földi halandó” átadhatja-e valaki
nek „zenéjét, tüzét, illatát”), Charlus is azok közül a férfiak közül való volt, akik szá
mosán vannak, mégis kivételesnek mondhatók, mivel a másoknak oly könnyű nemi 
kielégülés náluk sok feltétel ritkán megvalósuló véletlen egybeesésének függvénye. A 
Charlus-féle emberek számára (megjegyezve, hogy a gyönyör szükséglete -  amint az 
majd lassanként kiderül, de talán már az eddigiekben is felsejlett -  olykor félmegol
dásokra is ráviszi őket) a kölcsönös szerelem, amely a közönséges embereknél is nagy, 
gyakran hatalmas gátakba, őnáluk olyan már-már áthághatatlan akadályokba ütkö
zik, hogy az, ami általában is igen ritka, az ő esetükben majdhogynem lehetetlen, és 
ha mégis létrejön az igazán szerencsés találkozás, vagy legalábbis amit a természet an
nak láttat velük, a boldogságuk, sokkal inkább, mint a normális szerelmeké, mélysé
gesen mély, kivételes és határtalan. A Capuletek és a Montague-k gyűlölete semmiség 
azokhoz a különféle akadályokhoz képest, amelyeket le kellett küzdeniük, s a szere
lemhez szükséges, önmagukban is rendkívüli véletleneket a természetnek tovább kel
lett rostálnia ahhoz, hogy az egykori mellénykészítő mester, aki szépen indult volna 
az irodába, egyszer csak elkápráztatva megszédüljön egy pocakosodó ötvenes férfi lát
tára; ez a Romeo és ez a Júlia joggal hiheti, hogy szerelmük nem egy pillanat szeszélye, 
hanem az alkatuk harmonizálásából következő valóságos elrendelés, és nemcsak ön
nön alkatuké, hanem az őseiké is, az öröklődés hosszú soráé, úgyannyira, hogy azzal 
a lénnyel, aki társukká lesz, már a születésük előtt együvé tartoznak, s ahhoz hason
latos erő vonzza egymáshoz őket, mely előző életeink világait irányítja. Charlus elte
relte a figyelmemet az orchideáról, s így nem láthattam, hogy meghozta-e a méh a 
régóta várt virágport, ami olyan valószínűtlen véletlen lett volna, hogy bízvást nevez
hetjük csodának. De hát az is csoda volt, aminek a tanúja voltam: rokon jellegű és 
nem kevésbé ámulnivaló. Mihelyt ilyen szemmel néztem azt a találkozást, úgy találtam, 
hogy szépség hatja át. A leghihetetlenebb fortélyok, melyeket arra eszelt ki a termé
szet, hogy rávegye a rovarokat, hogy beporozzák azokat a virágokat, melyek nélkülük 
terméketlenek maradnának, mivel a hímvirág túlságosan távol van a nővirágtól, vagy 
az, hogy ha a szélnek kell átvinnie a pollent, könnyebben elválik a virágpor a hímvi
rágtól, a nővirág pedig könnyűszerrel elkapdossa, s megszűnik a nektárkiválasztás, 
mert fölöslegessé válik, csakúgy, mint a szirmok színének élénksége, hiszen nem kell
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rovart odavonzania, vagy az a fortély, hogy a virág, avégett, hogy csak azokat a polle
neket fogadja be, amelyek megtermékenyítik, olyan nedvet választ ki, mely immuni
zálja a többi virágpor ellen -  mindezek a cselfogások már nem voltak csodálatosabbak 
a szememben, mint a homoszexuálisok azon alfajának léte, amely az öregedő homo
szexuális szerelmi vágyait van hivatva kielégíteni: a férfié, aki nem általában a férfi
akhoz vonzódik, hanem -  a kölcsönös megfelelés, harmonikus illeszkedés következ
tében, amelyhez hasonló jelenség szabályozza például az olyan kétféle bibeszálú há
romalakú virág megtermékenyülését, mint a Lytkrum salicaria -  csak a náluk sokkal 
idősebb férfiakhoz. Erre az alfajra szolgált példával nekem Jupien, kevésbé megraga- 
dót bár, mint amazokét, akiket minden emberfüvész vagy erkölcsbotanikus, ha még
olyán ritkán is, megfigyelhet egy törékeny fiatalember alakjában, aki egy jól megter
mett, pocakosodó ötvenéves férfi ajánlatára vár, de hidegen fogadja a hozzá hasonló 
fiatalemberek ajánlatát, amiként a Primula veris rövid bibeszálú hímnős virágai termé
ketlenek maradnak, ha más rövid bibeszálú Primula veris porozza be őket, de örömmel 
fogadják be a hosszú bibeszálú Primula veris virágporát. Ami mármost Charlust illeti, 
később rájöttem, hogy ő sokféle viszonyt is elfogadhatónak tart, s köztük szerteágazó 
és rögtönzött jellegük miatt alig észrevehetőket is létesít, és az, hogy a két szereplő 
nem is érintkezett egymással, még inkább emlékeztetett azokra a kerti virágokra, ame
lyeket egy sosem érintett szomszéd virág pollenje termékenyít meg. Mert Charlus av
val is csillapítani tudta egy véletlen találkozás fellobbantotta vágyát, ha meghívta ma
gához azt a személyt, aki felkeltette az érdeklődését, és néhány óra hosszat lenyűgözte 
szavaival. Az egyesülés egyszerű szavak által is létrejött, éppolyan egyszerűen, mint az 
ázalagok közt. Olykor, mint ahogy az nyilván velem kapcsolatosan is történt azon az 
estén, amikor a Guermantes-ék vacsorája után hivatalos voltam hozzá, a báró attól is 
kielégült, ha dühös indulatát a látogatója képébe fröcsögte, ahogy egyes virágok, belső 
nyomásra, némi távolságból ráfecskendezik nedvüket a megzavarodó bogárra, mely 
akaratlanul a cinkosukká válik. Charlus, megigézettből megigézővé válva, szorongá
sától megszabadulva, megnyugodva bocsátotta el látogatóját, aki már meg is szűnt kí
vánatosnak lenni a szemében. Egy szó, mint száz, maga a homoszexualitás, lévén hogy 
a homoszexuális jobban hasonlít a nőhöz, semhogy hasznos viszonyban lehetne vele, 
egy magasabb rendű törvényhez kapcsolódik, ahhoz, amelyből az is következik, hogy 
sok hímnős virág terméketlen marad, vagyis az önmegtermékenyítés meddőségéhez. 
Igaz, a homoszexuálisok, miközben hímet keresnek, gyakran beérik egy hozzájuk ha
sonlatos nőies férfival. De már az is elegendő, hogy ne a női nemhez tartozzon: őben- 
nük is ott van egy kihasználatlan nőembrió, amiként oly sok hímnős virág, sőt némely 
hímnős állat (például a csiga) sem termékenyülhet meg saját maga által, hanem csak 
egy másik hímnős egyedtől. A homoszexuálisoknak tehát, bár szeretik az ókori Kelet
tel vagy Hellasz aranykorával rokonítani magukat, mélyebbre nyúlik vissza az erede
tük, amaz ősi korokra, amikor még nem voltak kétlaki növények, sem egynemű álla
tok, s a női test csökevényes férfiszervei és a férfi csökevényes női szervei annak az 
eredendő hímnősségnek őrzik a nyomait. Jupien és Charlus arcjátékát, bár először 
nem tudtam mire vélni, éppolyan érdekesnek találtam, mint azt, hogy az úgynevezett 
fészkesvirágúak, Darwin szerint, nyújtózkodnak a rovarok felé, felvonva szabálytalan 
fejecskevirágzatukat, hogy minél messzebbről láthatók legyenek, vagy hogy a kétféle 
bibeszálúak egy fajtája kifordítja és begörbeszti porzőszálát, hogy utat nyisson a bo
garaknak vagy megtisztogassa őket, vagy mint egész egyszerűen azt, ahogy most a nek
tárillat és a párták tündöklése rovarokat vonzott az udvarba. Attól a naptól fogva Char-
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lus megváltoztatta a Villeparisis-nénál tett vizitjei időpontját, nem mintha nem talál
kozhatott volna máshol és kényelmesebben Jupiennel, hanem mert alighanem -  
ahogy énnekem is -  a délutáni napsütés és a virágzó cseije hozzákapcsolódott az em
lékhez. Egyébként nem érte be annyival, hogy beajánlja Jupienéket Villeparisis-nénál, 
Guermantes hercegnénél és egy egész fényes vevőkörnél, amely már csak azért is ki
tartott a fiatal hímzőnő mellett, mivel azt a néhány hölgyet, aki ellenszegült vagy akár 
csak vonakodott is, a báró szörnyű megtorlással sújtotta, vagy az elrettentő példa ked
véért, vagy azért, mert haragra gerjedt, amiért dacolni merészeltek uralkodói önké
nyével. Egyre jövedelmezőbbé tette Jupien helyzetét, végül maga mellé vette titkár
nak, s később látni fogjuk, milyen körülményeket teremtett neki. „Na, ez egy boldog 
ember, ez a Jupien" -  mondta Fran^oise, aki hajlamos volt lekicsinyelni vagy túlbe
csülni a jótéteményeket attól függően, hogy őt szerencséltették-e vagy valaki mást. 
Egyébként ebben az esetben nem ragadtatta túlzásokra magát, és irigykedni se irigy 
kedett, mivel őszintén szerette Jupient. „Hogy a báró úr micsoda finom ember -  tette 
hozzá-, olyan jóságos, olyan jámbor, olyanjóravaló! Ha eladósorban levő lányom vol
na, és ha mi is gazdagok volnánk, bizony isten a báróhoz adnám. -  De Fran^oise -  
jegyezte meg halkan anyám - , nem lenne egy kicsit sok férje annak a lánynak? Ne 
felejtse el, hogy már Jupienhez is hozzáígérte! -  O, szűzanyám! -  felelte Franyoise. -  
Hát mert az is olyan ember, aki mellett boldogság lenne az asszony élete. Nem az szá
mít ám, hogy valaki gazdag vagy ágrólszakadt, hanem hogy milyen a természete. A 
báró meg Jupien, mindkettő ugyanabból a fajtából való.”

Amúgy, a felismerés izgalmában, igencsak eltúloztam a csakugyan ritka egymásra 
találás kivételes jellegét. Igaz, minden Charlus-féle ember különleges teremtmény, 
hiszen ha nem tesz engedményeket az élet nyitotta lehetőségeknek, lényegében egy 
másik fajba tartozó férfi szerelmét keresi, azaz egy olyan férfiét, aki a nőket szereti 
(következésképpen nem szeretheti őt), de ellentétben azzal, amit az udvaron lejátszó
dójelenetről gondoltam, látva, ahogy Jupien úgy kelleti magát Charlus előtt, mint az 
orchidea a poszméh előtt, ezek a kivételes lények, kiket oly igen szánunk, valójában 
tengernyi sokan vannak, amiként azt látni fogjuk ebben a műben (az okokra csak a 
végén fogunk fényt deríteni), s ők maguk is inkább arra panaszkodnak, hogy sokan 
vannak, hogysem kevesen. Mert az Úr, örömünkre, igen rosszul választotta ki azt a 
két angyalt, akit azért állított Szodoma kapujába, hogy megtudja, miként a Genezisben 
írva van: vajon teljességgel a hozzá felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é a város lakói; 
egy Szodomáira kellett volna bíznia a feladatot. Az biztos nem eresztette volna le a 
lángpallost, nem enyhítette volna a büntetést afféle mentségek hallatán, hogy „Hat 
gyermek atyja vagyok, két szeretőm van sat.” így válaszolt volna: „Igen, és a felesége
det féltékenység emészti. Amikor pedig nem azt a két nőt látogatod Gomorrában, egy 
hebroni pásztorral töltőd az éjszakát." Azzal visszakergette volna a városba, amelyre 
aztán kénköves és tüzes esőt bocsátott az Úr. Az angyalok viszont futni hagytak minden 
szégyenkező Szodomáit, még ha hátrafordult is, meglátva egy fiút, ahogy Lót felesége 
hátratekintett, csak ők sóbálvánnyá se váltak. így aztán igen megsokasodtak az olya
nok ivadékai, akikbe belerögződött ez a mozdulat, hasonló ahhoz, ahogy a züllött nők 
látszólag a cipőket nézegetik a kirakatban, de rögtön hátratekintenek, ha egy egyete
mista halad el. A szodomaiak leszármazottai, akik olyan számosán vannak, hogy illik 
rájuk a Genezis egy másik verse: „Hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a 
te magod is megszámlálható lesz”, megtelepedtek a világ minden tájékán, elsajátítot
ták a legkülönbözőbb mesterségeket, és olyan bejáratosak a legzártabb klubokba is,
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hogy ha egy Szodomáit mégse vesznek fel, a fekete golyók többsége szodomaiaktól 
való, de olyan szodomitáktól, akik bűnnek minősítik a homoszexualitást, mert örö
költék az álságot, melynek hála az őseik kifuthattak az elátkozott városból. Lehet, hogy 
egyszer visszatérnek oda. Igen: minden országban külön csoportot alkotnak, keleties, 
művelt, zeneértő, kajánkodó csoportot, melynek egyaránt vannak kiváló tulajdonsá
gai és elviselhetetlen hibái. Később majd elmélyültebben foglalkozunk velük, egyelőre 
azonban csak figyelmeztetni akartunk ama végzetes tévedésre, mely akkor fenyeget
ne, ha (amiként a cionista mozgalom bátorítást kapott) szodomista mozgalom alakul
na, és újjáépülne Szodoma. Merthogy a szodomaiak, alighogy beköltöznének a város
ba, már hagynák is el, hogy ne látszódjanak odavalónak, megnősülnének, szeretőket 
tartanának más városokban, amelyekben minden egyéb mulatságukat is meglelnék. 
Csak a legvégső esetben látogatnának Szodomába, ha az ínség végképp rávenné őket, 
ha elnéptelenedne a városuk. Vagyis minden úgy lenne, ahogy ma Londonban, Ber
linben, Rómában, Szentpétervárott vagy Párizsban van.

Mindenesetre aznap, a hercegnénél tett látogatásom előtt, nem tekintettem ilyen 
messzire, és sajnáltam, hogy Jupien és Charlus egymásra találására figyelve elmulasz
tottam talán, ahogy a poszméh megtermékenyíti a virágot.

(Marcel Proust regényének, AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN-«d$ első, második és harmadik része — SWANN, 
BIMBÓZÓ LÁNYOK ÁRNYÉKÁBAN, GUERMANTES-ÉK -  Gyergyai Albert fordításában jelent meg magya
rul. Itt a negyedik rész, a SZODOMA ÉS GOMORRA nevezetes első fejezetét adjuk. A regény további, remél
hetőleg mihamarabb magyarul is megjelenő kötetei: LA PRISONNIÉRE; La  FUGITIVE; LE TEM PS RE- 
TROUVÉ.)

Karátson Endre

GYERGYAI ALBERT -  TEGNAP ÉS MA
Tóth Krisztina fordítása

„Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim!”
Idézőjelbe teszem a megszólítást: nem tudom ugyanis, használják-e még a magyar 
egyetemeken. A francia egyetemekről jó ideje kikopott, még ’68 előtt, mely aztán len
dületesen elbánt a „polgárság diszkrét bájával”. Ha az előadó ilyen ómódi megszólí
tással fordul a hallgatósághoz, az vagy azt jelenti, hogy finoman provokálni akar, vagy 
egyszerűen annyit jelent, hogy -  külföldi.

Nagyjából ilyen hatást keltett Gyergyai Albert is az Idegen Nyelvek Főiskolájának 
előadótermében, amikor az 1952-es tanévkezdéskor megtartotta első előadását a „vi
lágirodaloméról, erről a dicső és mindent összevetve nem is oly haszontalan poszt
goethei találmányról, amelyet a szovjet nevelési modell irányzott elő számunkra.

Azzal, hogy a hallgatóságot „Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim!”-nak szólí
totta, Gyergyai angyali szelídségű kihágást követett el. Ám bármilyen szelíd volt is ez 
a kihágás, korántsem volt veszélytelen.


