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SZODOMA ÉS GOMORRA (VIII)
Bognár Róbert fordítása

Cambremerné odafirkantotta a vizitkártyájára, hogy harmadnap garden party lesz 
nála. És csak két napja is gyönyörűség lett volna megízlelnem a -  megannyira megunt 
-  társasági életet abba a parkba átültetve, ahol, a Féterne fekvésének köszönhetően, 
szabadon nőttek a fügefák, pálmafák, a különféle rózsák, végig a gyakran mediterrán 
kékségű és nyugalmú tengerig, amelyen ott ringatózott a kastélytulajdonosok kis 
jachtja, hozta a legfontosabb vendégeket az öböl túlsó feléről, s amikor mindenki meg
érkezett, ott volt az uzsonna a kifeszített napellenzőponyvák alatt, este pedig, az ün
nepség befejeztével, a hajó vissza is vitte azokat, akiket hozott. Kedves fényűzés, de 
olyan költséges, hogy részben e kiadások fedezésére igyekezett Cambremerné így-úgy 
növelni a bevételeit, többek között úgy, hogy most először bérbe adta egyik birtokát, 
a Féterne-től nagyon különböző Raspeliere-t. Igen, még két napja is kellemes válto
zásnak éreztem volna az új környezetben az ismeretlen kisnemesek ünneplő gyüleke
zetét a párizsi „előkelő társaság” után. De most már nem érdekeltek az élvezetek. í r 
tam hát néhány sort Cambremer márkinénak, és kimentettem magam, ahogy egy órá
val korábban Albertine-t is elbocsátottam: amiképpen a magas láz elveszi az étvágyat, 
azonképpen a fájdalom megszüntette bennem az örömökre való hajlandóságot. Más
napra vártam anyámat. Úgy éreztem, most kevésbé vagyok méltatlan rá, hogy a kö
zelében éljek, s most -  hogy egy idegen és lealacsonyító élet átadta helyét a feltörő 
fájdalmas emlékeknek, melyek töviskoronával övezik, nemesítik a lelkemet, akár az 
anyámét -  jobban meg fogom érteni őt. Ezt hittem; de a valóságban igen távol van az 
igazi gyötrődés, amilyen az anyámé volt -  amely hosszú időre, olykor örökre, szó sze
rint elveszi az életet a szeretett lény halála után -  az afféle múló fájdalomtól, amilyen, 
mindennek ellenére, az enyém lehetett, s amely éppoly hamar elmúlik, amilyen későn 
támadt, sok idővel az esemény után, mert ahhoz, hogy átérezzük, „fel kellett fog
nunk”; az afféle fájdalomból tehát, amilyet sokan átélnek, és amelytől az én mostani 
kínjaim csak annyiban különböztek, hogy az akaratlan emlékezés lobbantotta fel őket.

Hogy milyen mély volt anyám fájdalma, azt egyszer majd én is megtapasztalom, 
mint elbeszélésemből látni fogjuk, de az nem most történt, és nem is úgy, ahogy el
képzeltem. Mindazáltal (ahogy felolvasóesten a színművész, akinek régóta tudnia 
kellene a szerepét, és a helyén kellene lennie, de az utolsó pillanatban érkezett, és 
egyetlenegyszer olvasta a szövegét, mégis olyan ügyesen leplezi felkészületlenségét, 
amikor megkapja a végszót, hogy senki sem veszi észre a késedelmet) frissen támadt 
fájdalmam lehetővé tette, hogy amikor anyám megérkezett, úgy beszéljek vele, mint
ha mit se változott volna a bánatom. Anyám -  tévesen -  úgy gondolta, hogy az zaklatott 
fel, hogy újra látom a helyszínt, ahol egykor nagymamával voltam. Fájdalmam, ha 
nem volt is az övéhez mérhető, mégiscsak felnyitotta a szemem, és most döbbentem 
rá, mennyire szenvedhet. Most döbbentem rá, hogy a nagyanyám halála óta merev 
és könnytelen tekintete (emiatt volt, hogy Fran§oise kevéssé sajnálta) az emlékezés és
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a megsemmisülés érthetetlen ellentmondására szegeződik. Bár most is sötét fátylat 
viselt, és az új környezetben elegánsabbnak tetszett, lesújtva láttam, hogy mennyire 
megváltozott. Kevés annyit mondani, hogy eltűnt belőle minden vidámság; esdeklő 
képpé olvadt, merevedett, s mintha szüntelenül attól félne, hogy egy hirtelen moz
dulat, hangosabb szó sértené a fájóan jelenlevőt, aki nem mozdul mellőle. De legfő
képpen arra jöttem rá, mihelyt fekete köpenyében belépett a szobámba -  ez Párizsban 
elkerülte a figyelmemet -, hogy nem anyámat látom, hanem nagyanyámat. Ahogy a 
királyi és hercegi családokban a családfő halálával a fiú örökli a címet, és Orléans her
cegéből Franciaország királya, Tarente hercegéből Trémoi'lle herceg, Laumes herce
géből Guermantes herceg lesz, egy más jellegű és sokkal mélyebben gyökerező örök
lődés által az élő azonnal a halott birtokába lép, folytatja megszakadt életét. Lehet, 
hogy egy olyan lány esetében, amilyen anyám volt, a szeretett szülőanya halála okozta 
nagy fájdalom csak sietteti a bábállapotból való átváltozást és egy olyan lény kialaku
lását, akit már eleve magában hordozott, és aki -  ha nincs a lelki válság, mely átugrat- 
tatja vele a metamorfózis minden szakaszát -  amúgy is kifejlődött volna, csak lassab
ban. Lehet, hogy halottunk iránti gyászunkban van bizonyos szuggesztió is, melynek 
hatására megjelennek arcunkon azok a rokon vonások, amelyek egyébként eleve ott 
lappangtak, és, főleg, eltűnik legsajátabb természetünk (anyámból például az apjától 
örökölt józanság és csipkelődő víg kedély), amelyet nem féltünk szabadjára engedni, 
amíg élt a szeretett személy, akár az ő rovására is, és amely ellensúlyozta a tőle örökölt 
tulajdonságainkat. Halálával aggályaink támadnak, nem merünk másmilyenek lenni, 
már csak azt csodáljuk, amilyen ő volt, és amilyenek mi is voltunk, de csak részben, 
és amilyenek mostantól egészen leszünk. Ilyen értelemben mondhatni (és nem abban 
a semmitmondó, hamis értelemben, ahogy általában használják), hogy a halál nem 
fölösleges, hogy a halott tovább hat ránk. Sőt erősebben hat, mint az élő ember, mert
hogy -  az igazi valóság szellemi művelet tárgya lévén csak a szellem által mutatkozván 
meg -  azt ismerjük igazán, amit kénytelenek vagyunk gondolatban újrateremteni, s 
amit elrejtenek előttünk a mindennapok... És gyászkultuszunkban bálványozzuk, 
amit halottaink szerettek. Anyám nemcsak nagymama táskájától nem tudott megválni 
(értékesebb volt neki, mint ha zafírból, gyémántból volna) meg a szelencéjétől, meg 
különféle ruháktól, amelyek mégjobban kiemelték a kettejük közti hasonlóságot, ha
nem a Sévignéné-kötetektől sem, amelyeket nagymama mindig magánál tartott, és 
amelyeket anyám a Levelek kéziratára se cserélt volna el. Régebben élcelődött nagy
mamán, hogy nincs olyan levele, amelyben ne idézné Sévignénét vagy Beausergent- 
nét. Most anyám mindhárom levelében, amelyet Balbecbe való érkezése előtt kaptam, 
egy-egy Sévignéné-idézet volt, mintha azt a három levelet nem is ő írta volna nekem, 
hanem nagymama őneki. Azonnal le akart menni megnézni a tengerpartot, amelyről 
nagymama mindennap írt neki a leveleiben. Láttam az ablakból, ahogy kezében anyja 
„nap-esernyő”-jével, bizonytalanul, áhítattal lépdel a fövenyen, amelyet a szeretett 
lény lába taposott, olyan volt, mintha egy halott nyomában járna, s azt várná, hogy a 
tenger hullámai visszahozzák neki a halottat. Nem hagyhattam egyedül vacsorázni, 
lementem hát vele. Odajött az ügyvédi kamara elnökének özvegye és a bírósági elnök, 
bemutattatták magukat anyámnak. S ő olyan érzékeny volt mindenre, ami kapcsolat
ban van nagymamával, hogy nagyon elérzékenyült a bíró úr részvétnyilvánításától, és 
örök életében hálásan gondolt rá, de éppen annyira bántotta és felháborította, hogy 
az özvegy viszont egy szóval se emlékezett meg a halottról. Valójában a bírónak ugyan
úgy nem jelentett semmit nagymama, mint az özvegynek. A meghatott szavak és a
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hallgatás -  bár anyám olyannyira különbözőnek gondolta őket -  egyaránt a halottak 
iránti közönyt fejezte ki, csak más-másképpen. De azt hiszem, hogy anyám leginkább 
abban lelt vigaszt, hogy szavaimba, akaratlanul, beszivárgott a fájdalom. Hiába volt 
gyöngéd szeretettel irántam, boldogította a fájdalmam, mint minden, ami arra vallott, 
hogy nagymama elevenen él a szívekben. A következő napokon anyám, nagymama 
nyomdokait követve, kiült a partra, és olvasta két legkedvesebb könyvét, Beausergent- 
né Emlékiratait és Sévignéné Leveleit. Egyikünk se tudta elviselni, hogy ez utóbbit mint 
a „szellemes márkiné”-t emlegetik (miként az se különb, hogy La Fontaine-nek „Jám
bor” a jelzője). De ha ezt a szót olvasta a levelekben: „lányom”, az anyja hangját vélte 
hallani.

Azt szerette, ha senki sem háborgatja zarándokútjain, de egyszer balszerencséjére 
összetalálkozott egy combrayi hölggyel, aki a lányaival sétált a parton. Azt hiszem, 
Poussinné volt a neve. De mi csak úgy neveztük magunk közt, hogy a „Megnézheted 
magad”, mert ezzel az untig ismételgetett mondattal figyelmeztette a lányait, hogy baj 
lesz abból, amit csinálnak, az egyiket például, aki dörgölte a szemét, ekképpen: „Majd 
kapsz egy jó szemgyulladást, és megnézheted magad.” Messziről integetett mamának, 
s igen keserves ábrázattal, de ez nem a részvét jele volt, hanem a neveltetésé. Ha nem 
vesztettük volna el nagymamát, és felhőtlen boldogságban élünk, akkor is így üdvö
zölte volna. Combrayban meglehetősen csendesen éldegélt hatalmas park övezte há
zában, és soha semmit nem találván kellőképp finomnak, még a szavakat, sőt a neveket 
is meglágyította. Túlságosan kemény hangzású volt a fülének, hogy „ezüst teáskanna”, 
ezért így mondta: „ezüs théáskanna”; félt, hogy sértő volna a Telemak édes szavú író
jára, ha úgy ejtené a nevét: „fénlon” -  ahogy én ejtettem kellő ismeret birtokában, 
hiszen legkedvesebb barátom volt a világ legokosabb, legjobb, legderekabb embere, 
a minden ismerősének felejthetetlen Bertrand de Fénelon -, és mindig csak úgy 
mondta: „fénélon”, gondolván, hogy a két é mégiscsak lágyabbnak hangzik. Kevésbé 
volt finom ember a Poussinné veje (elfelejtettem a nevét), aki közjegyző volt Comb
rayban, de kereket oldott a kasszával, és alaposan megrövidítette többek közt a nagy
bátyámat is. De a combrayiak többsége olyan jóban volt a család többi tagjával, hogy 
rájuk nem is nehezteltek, és leginkább csak sajnálták Poussinnét. A hölgy nem fogadott 
idegeneket, de valahányszor a kapuja előtt haladtunk el, megálltunk és megcsodáltuk 
az árnyas lombokat; egyebet nem is lehetett látni. Balbecben nemigen zavart bennün
ket, én egyetlenegyszer találkoztam vele, éppen azt mondta körmét rágó lányának: -  
Majd jól meggyűlik az ujjad, és megnézheted magad.

Miközben anya olvasott a parton, én egyedül maradtam a szobámban. Felidéztem 
magamban nagymama életének utolsó szakaszát és mindent, ami kapcsolatos volt vele, 
hogy például ki volt támasztva a lépcsőház ajtaja, amikor utolsó sétájára mentünk. 
Azt, ami nem tartozott ide a világból, és alig volt valószerű, teljes egészében meg
mérgezte a fájdalmam. Anyám végül mégiscsak rávett, hogy kimenjek az utcára. De 
valami -  a kaszinó egy elfelejtett részlete vagy az utcáé, ahol nagymamára vártam az 
első estén, és elsétáltam egészen a Duguay-Trouin-szoborig -, valami minden lépésnél 
megtorpantott, mint mikor az ember nekifeszül a szélnek, de nem bír továbbmenni; 
és lehunytam a szemem, hogy ne lássak. Erőt gyűjtöttem, és visszaindultam a szálloda 
felé, tudván tudva, hogy bármeddig várok is, nem találkozom újra nagyanyám
mal, nem jelenik meg, mint akkor, érkezésünk estéjén. Minthogy most mozdultam ki 
először, az inasok, akikkel addig nem találkoztam, kíváncsian néztek rám. A hotel be
járatánál egy boy sapkát emelt előttem. Azt hittem, hogy Aimé, a főpincér -  az ő sza
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vával: -  „adta tovább a jelszót”, hogy legyenek figyelmesek irántam. De a következő 
pillanatban a fiú egy újabb belépő vendég előtt is lekapta a sapkát. Az volt az igazság, 
hogy semmi máshoz nem értett, csak ahhoz, hogy lekapja-feltegye a sapkáját, de azt 
tökéletesen csinálta. Felfogva, hogy minden másra alkalmatlan, de ebben kiváló, 
annyiszor tisztelgett sapkalevétellel, ahányszor csak alkalma volt rá, amivel kivívta a 
vendégek tartózkodó, de általános rokonszenvét, valamint a főportás élénk rokon- 
szenvét, akinek feladata volt a kapuszolgák felvétele, és aki eddig a ritka madárig 
egyetlen alakot se talált, akit ne kellett volna egy héten belül elbocsátani Aimé nagy 
csudálkozására, aki azt mondta: -  Pedig hát ebben a hivatalban csak annyi a követel
mény, hogy udvariasak legyenek, ami azért mégse ördöngösség. -  Az igazgató is ra
gaszkodott hozzá, hogy -  úgymond -  „tiszteletet parancsoljanak”, amit nyilván úgy 
értett, hogy tiszteljék elöljáróik parancsait (vagy hogy tiszteletet tanúsítsanak a ven
dégek iránt). Megváltozott a szálloda mögötti pázsitos térség jellege, részint mert vi
rágágyásokat telepítettek a szélére, részint pedig mert nemcsak az egzotikus cserjét 
tüntették el róla, hanem azt az inast is a hátsó bejárat elől, aki hajlékony, sudár ter
metével és narancssárgás hajszínével annak idején valódi dísze volt. A fiú egy lengyel 
grófnő titkárának szegődött, s ezzel követte két bátyja és gépírónő nővére példáját, 
akiket küllemüktől megbűvölt különféle honú és nemű személyiségek ragadtak el a 
szállodától. Csak a legkisebb fiú maradt, ő nem kellett senkinek, mert bandzsított. Na
gyon boldog volt, ha a lengyel grófnő és a másik két testvére gyámolítói visszajöttek, 
s megszálltak a balbeci hotelban. Mert szerette a testvéreit, bár irigyelte is őket, és ilyen
kor néhány hétig ápolhatta a családi kapcsolatokat. Végtére a fontevrault-i kolostor 
főnöknője is el-elhagyta apácáit, hogy osztozzon XIV. Lajos vendégszeretetében a má
sik Mortemart lánnyal, Montespannéval, a király szeretőjével. A fiúnak ez volt az első 
éve Balbecben, még nem ismert, de hallva, hogy régebb óta szolgáló társai nemcsak 
uramoznak, hanem a nevemet is mondják, a legelső alkalomtól fogva nagy elégedet
ten követte példájukat, részint hogy kimutassa egy ismertnek gondolt személyiségről 
való tájékozottságát, részint hogy alkalmazkodjon a szokáshoz, amelyről öt perce még 
mit sem tudott, de amelyet jónak látott híven követni. Megértettem, hogy némelyek
nek mi olyan vonzó a nagyszállóban. Úgy volt kiképezve, mint egy színház, és a nyüzs
gő statisztéria egészen a kakasülőig benépesítette. A vendég csak nézőféle volt ugyan, 
de szüntelenül belekeveredett az előadásba, nem is úgy, mint az afféle színházakban, 
ahol a színészek a nézőtéren játszanak el egy-egy jelenetet, hanem mintha a színházi 
pompa adna keretet a néző életének. Ha a teniszező vendég fehér flanelmellényben 
ment is az épületbe, a portás ezüst sujtásos kék libériában vitte oda neki a postáját. 
Ha a teniszező nem gyalog ment az emeletre, máris újra elkeveredett a játszó szemé
lyekkel, hiszen a mellette álló liftesfiú éppolyan díszes jelmezt viselt, mint a portás. Az 
emeleti folyosók komornákat és szobalányokat rejtegettek (alakjuk olyan szépen raj
zolódott a tenger hátterére, mint a Panathénai-fríz), csakúgy, mint a kis padlásszobák, 
ahonnan a cselédbájak hódolói tekervényes kerülő utakon jutottak vissza az alsó szin
tekre. Lent a férfijelleg volt az uralkodó, és a hotel -  a szállodaszolgák hamvas fiatal
sága miatt -  olyan volt, mint egy folyamatosan játszott zsidó-keresztény tragédia. Óha
tatlanul Racine sorai jutottak eszembe, ezúttal nem az Eszterből, mint Guermantes her
cegnő estélyén, amikor láttam, hogy mereszti a szemét Vaugoubert a Charlust üdvözlő 
ifjú követségi titkárokra, hanem az Átáliából: hiszen már az előcsarnokban -  amit a 
XVII. században portikusznak neveztek -  úgy sorakozott fel, kivált uzsonnaidőben, 
a fiatal szállodaszolgák „virágzó népe”, mint Racine-nál a fiatal zsidók kara. De nem 
hiszem, hogy bármelyikük is képes lett volna akár olyan ködös választ is adni, mint a
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gyermek J oás, a leendő király, amikor Atália azt kérdezi tőle: „Mi hát a tiszted?”, mert
hogy nekik nem volt semmi tisztük. Ha azt kérdezték valamelyiküktől, amit az öreg 
Atália királynő:

„...S aki veled lakik, a többi nép
mivel foglalkozik ? ”

legfeljebb azt mondhatta volna:

„Nézem a nagyszerű szertartás ragyogását*

és részt veszek benne”. Olykor egy szép fiatal statiszta odalépett egy fontosabb szerep
lőhöz, majd visszaállt a karba, és hacsak nem a szemlélődő kikapcsolódás perce volt, 
mozgolódás támadt körülötte, tiszteletteljes, látványos és fölösleges hullámzás. Hiszen 
a kimenőnapon kívül, „világtól távol” és ki se lépve az előcsarnokból, ugyanolyan szer
zetesi életet éltek, mint a leviták az Atáliában, és elnézve, amint a „hűséges ifjú nép” 
a gyönyörű szőnyegekkel borított lépcső tövében forgolódik, joggal tűnődhettem, 
hogy a balbeci Nagyszállóba léptem-e be vagy Salamon templomába.

Egyenesen a szobámba mentem. Gondolataim általában nagymama betegségének 
utolsó napjaihoz tapadtak, újraéltem a szenvedését, és még tetéztem is az önkínzó szá
nalommal, mit a mások fájdalmánál is nehezebb elviselni; csak újraélni véljük egy sze
retett lény szenvedéseit, de szánalmunk eltúlozza őket, s mégis lehet, hogy vigasztalan 
gyászunkban jobban megközelítjük az igazságot, mint maguk a szenvedők, mert az ő 
tudatuk előtt rejtve marad életüknek szomorúsága. Fellángolt volna a szánalmam, és 
bizonyosan fölülmúlta volna nagymama szenvedését, ha tudom, amiről még sokáig 
nem volt tudomásom: a halála előtti napon egy percre magához térve és megbizonyo
sodva róla, hogy nem vagyok ott, megfogta anyám kezét, lázas ajkához szorította, és 
azt mondta: -  Isten veled, lányom, isten veled örökre. -  És lehet, hogy ez az emlék 
kísértette anyámat, ezt látta maga előtt, ezért volt olyan merev a tekintete. Lassan meg- 
édesedtek az emlékek. O a nagyanyám, és én az ő unokája vagyok. Csak én olvashatok 
az orcáján, senki más nem ismeri az arcvonásai nyelvét; ő minden az életemben, a 
többiek csak hozzá képest vannak, aszerint, hogy neki mi a véleménye róluk; de még
se: csak múló volt a kapcsolatunk és véletlenszerű. Már nem ismer engem, soha többé 
nem látom őt. Nem kizárólag egymásnak voltunk teremtve, idegen nekem. És most 
nézem ennek az idegennek a fényképét, amelyet Saint-Loup csinált. Anya találkozott 
Albertine-nal, és unszolt, hogy találkozzam vele, mert kedvesen beszélt nagymamáról 
és rólam. Találkozót adtam hát neki. Szóltam az igazgatónak, hogy a szalonban ültesse 
le. Az igazgató azt mondta, hogy nagyon régóta ismeri őt és a barátnőit, már azelőttről, 
hogy „ferdülőkorba” léptek volna, de haragszik rájuk, mert „olyanokat mondtak” a 
hotelról. -  Aki ilyeneket mond, annak bizony hiányos a „neveletlensége”. Hacsak nem 
rágalom, amit a szájukba adtak. -  Nem volt nehéz rájönnöm, hogy a „ferdülőkor” a 
serdülőkornak felel meg. Várva az Albertine-nal való találkozás idejét, a Saint-Loup- 
féle fényképre függesztettem a tekintetemet, mint mikor egy rajzot néz az ember, de 
olyan mereven, hogy a végén már nem is látja a képet, s megint az villant belém: „O 
nagymama, én vagyok az unokája”, mint amikor egy amnéziásnak hirtelen eszébe ju t
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a neve, mint amikor egy betegnek egyszer csak megváltozik a személyisége. Bejött 
Fran§oise szólni, hogy megérkezett Albertine, és meglátva a fényképet: -  Szegény 
nagysága, pont ilyen volt, még a szemölcs is látszik az arcán, amikor a márki úr lefo- 
tografálta, már nagyon odavolt, kétszer is rosszul lett aznap. „Vigyázz, Fran§oise -  
mondja nekem -, az unokámnak nem szabad megtudni.” És jól titkolta, társaságban 
mindig vidám volt. Még én is csak azt láttam rajta, hogy néha egy kicsit olyan íztelen
forma. De azt se sokáig. Aztán egyszer csak azt mondja: „Szeretném, ha lenne rólam 
egy fénykép, ha történne velem valami. Még sose készült fénykép rólam.” És elküldött 
a márki úrhoz, de megüzente, hogy nehogy megmondja a fiatalúrnak, hogy ő kérte 
meg, hogy nem tudna-e csinálni róla egy felvételt. De amikor visszajöttem, és mon
dom, hogy de igen, inkább mégse akarta volna, merthogy rosszul néz ki. „Ez még 
rosszabb -  azt mondja -, mint ha nem marad fénykép.” De hát megvolt a magához 
való esze, és úgy ügyeskedett, hogy a fejébe tette azt a lehajtott karimájú kalapot, hogy 
nem is látszott rajta, hogy rosszul néz ki, csak a napon. Nagyon örült a fényképének, 
mert nem hitte, hogy túléli Balbecet. Hiába mondtam neki, hogy „Nem szabad ilye
neket mondani, asszonyom, hallani se bírom, ha ilyeneket beszél”, nem lehetett ki
verni a fejéből. És akkor már bizony isten napok óta egy falat se ment le a torkán. 
Ezért noszogatta a fiatalurat, hogy menjen máshová vacsorálni a márki úrral, jó mesz- 
szire. O meg, ahelyett, hogy asztalhoz ült volna, úgy csinált, mintha olvasna, és amint 
elment a márki úr kocsija, fölment, és lefeküdt. Volt, hogy értesíteni akarta a fiatal 
nagyságát, hogy jöjjön el, ha még látni akarja. De aztán mégse, merthogy előtte nem 
szólt, félt, hogy nincsen felkészülve rá. „Mégiscsak az lesz a legjobb, Fran§oise, ha a 
férje mellett marad.” -  Fran§oise rám nézett, és minden átmenet nélkül azt kérdezte, 
nem érzem-e rosszul magam. Mondtam, hogy nem, mire ő: -  Ej, hát nem elbeszélge
tem itt magával az időt! Lehet, hogy már megjött a látogatója. Le kell mennem meg
nézni. Nem való ide a kisasszony. És amilyen szeleverdi, lehet, hogy már el is ment. 
Nem szeret várni. Ó, Albertine kisasszony most már nagyon fenn hordja az orrát! -  
Téved, Fran§oise, nagyon is ide való, sőt túl jó is ide. De menjen, szóljon neki, hogy 
ma nem tudok találkozni vele.

Micsoda szánakozó szónoklatot váltott volna ki Fran§oise-ból, ha látja, hogy sírok! 
De rejtőzködtem előtte. Ha nem teszem, kivívtam volna rokonszenvét. így csak ő bírta 
az enyémet. Nem éljük eléggé bele magunkat a szegény cselédek helyzetébe, nem lát
hatják, ha sírunk, mintha a sírás fájna nekünk, vagy inkább nekik fájna, hiszen Fran- 
§oise azt mondta nekem kiskoromban: -  Ne sírjon már, nem bírom nézni, ha sír. -  
Nem szeretjük az érzelmes beszédet, a bizonykodást, pedig nincs igazunk, becsukjuk 
szívünket a falusias pátosz előtt, nem halljuk meg, amit a szegény szolgálólány elrebeg, 
akit, talán igaztalanul, lopással vádolva elbocsátanak a gazdái, és ő holtra váltan, mé
lyen megalázkodva, mintha a megvádoltatása önmagában is bűnösségére vallana, az
zal védekezik, hogy az apja talpig becsületes ember, az anyjától milyen szigorú neve
lést, az öreganyjától milyen jó tanácsokat kapott. Az is igaz, hogy ugyanaz a cseléd, 
aki nem bírja elviselni, ha sírunk, önfeledten tüdőgyulladást okoz nekünk, merthogy 
az egy emelettel lejjebb tevékenykedő szobalány szereti a huzatot, és azt csúnya dolog 
volna megakadályozni. Mert igazuk is van, mint Fran§oise-nak, meg nem is, csak így 
érvényesülhet az igazság lehetetlensége. A cselédek legszerényebb örömeit is elutasít
ják vagy gúnyolják a gazdáik. És mindig valami csekélységről van szó, de az kicsinye
sen érzelgős vagy ártalmas az egészségre. Méltán mondhatják: „Hát hogy van ez? 
Egész évben csak ennyit kérek, és ezt is megtagadják?” Pedig a gazdáik sokkal többet



890 • Marcel Proust: Szodoma és Gomorra (VIII)

is megadnának nekik, csak ne volna ilyen ostobaság vagy ilyen veszélyes -  a cselédnek 
vagy a gazdáinak. Hát persze: nem lehet ellenállni a félelemtől reszkető szegény szo
balánynak, aki nagy alázatosan még azt is bevallaná, amit nem követett el, és azt mond
ja: „Még ma este elmegyek, ha kell.” De nem szabad érzéketlennek maradni az iránt 
a becsületes életével és a tisztes családi hagyományokkal büszkélkedő öreg szakácsné 
iránt sem, bár ünnepélyes és fenyegető közhelyeket mond az anyai örökségről meg a 
„nemzetség” méltóságáról, aki jogarként markolva a seprűnyelet, a tragika szere
pében tetszelegve zokogásban tör ki, majd gőgös méltósággal újra felszegi a fejét. Az
nap ilyen jeleneteket idéztem fel vagy képzeltem el magamban, öreg cselédünkre 
vonatkoztattam őket, és azóta, bármennyi bajt okozott is Albertine-nak, avval a bár 
váltakozó, de mindennél erősebb szeretettel szerettem Fran§oise-t, amelynek alapja 
a szánalom.

Igen, egész nap szenvedtem, elnézve nagyanyám fényképét. Gyötrődtem. De ke
vésbé, mint este, amikor az igazgató meglátogatott. Nagyanyámról beszéltem neki, ő 
ismételten részvétét nyilvánította, és azt mondta (kedves szokása szerint kerékbe törve 
a nyelvet és elferdítve egy-egy szót): -  Ez pont olyan, mint amikor a nagymamája 
őnagysága elaléllott, akartam is szólni önnek, mert hát, ugyebár, a vendégek miatt, 
rossz híre kelhetett volna a háznak. Jobb lett volna, ha még aznap este elutazik. De ő 
könyörgött, hogy ne szóljak, és ígérte, hogy nem fog többé elaléllani, vagy az első eset 
után elmegy. De az emeletfőnök megmondta, hogy utána is volt eset rá. De hát a min
denségit! önök, ugye, régi vendégek voltak, akiket igyekszünk kielégíteni, és hát hogy 
nem panaszkodott senki... -  Tehát nagyanyám többször elájult, és eltitkolta előttem. 
Lehet, hogy éppen akkor kellett a legjobban ügyelnie rá, hogy leplezve fájdalmait jó 
kedvűnek és egészségesnek mutatkozzék, amikor én a legmogorvább voltam vele, 
mert félt, hogy felizgatna, és hogy kitennék a szállodából. „Elaléllott”: sosem képzel
tem volna, hogy így is lehet mondani a szót, és ha másvalakire vonatkozik, talán ne
vetségesnek is tetszett volna, de dallamos újdonsága sokáig képes volt, mint egy ere
deti disszonáns hangzat, felébreszteni bennem a legfájóbb érzéseket.

Másnap anyám kérésére kifeküdtem a fövenyre, de pontosabb, ha azt mondom, 
hogy menedéket kerestem a dűnék halmai közt, ahol Albertine és a barátnői nem lát
hatnak meg. Szemhéjam nem engedett át más fényt, csak ami narancssárgásan átde
rengett rajta. Aztán egészen becsukódott a szemem. És megjelent előttem nagymama, 
egy karosszékben ült. Nagyon gyenge volt, csak pislákolt benne az élet. De hallottam, 
hogy lélegzik, és néha jelezte, hogy érti, amit mondunk, az apám meg én. Hiába csó
kolgattam, nem tudtam szeretetteli fényt csillantani a szemében, s a leghalványabb 
pír sem ütött át az arcán. Távol járt a lelke, úgy látszott, mintha nem szeretne, meg 
se ismerne, nem is látna. Nem tudtam megfejteni közönye, levertsége, néma elége
detlensége titkát. Félrevontam apámat. „Láthatod -  mondtam -, nyilvánvaló: ponto
san felfogja a dolgokat. Ez az élet tökéletes illúziója. De szeretném, ha itt volna az uno
katestvéred, aki azt állítja, hogy nem élnek a halottak! Több mint egy éve halott, és 
lényegében még most is él. De miért nem akar megcsókolni? -  Nézd, lehanyatlik sze
gény. -  De a Champs-Élysées-re szeretne menni. -  Ugyan! Bolondság. -  Miért? Sze
rinted ártana neki, még jobban meghalna? Az nem lehet, hogy már ne szeressen. 
Hiába csókolgatom, soha többé nem fog rám mosolyogni? -  Nincs mit tenni, a halottak 
halottak.”

Néhány nap múlva már kellemes volt nézegetnem a Saint-Loup készítette fényké
pet; nem ébresztette fel a Fran§oise által mondottak emlékét, mert az az emlék azóta 
se hagyott el, és hozzászoktam. De ahhoz viszonyítva, hogy aznap milyen súlyosnak,
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fájdalmasnak Ítéltem az állapotát, a fénykép -  nagyanyám fondorlatai révén, amelyek 
még most, lelepleződvén is megtévesztettek -  olyan elegánsnak, olyan gondtalannak 
mutatták őt a kalap jótékony árnyékában, hogy kevésbé láttam boldogtalannak és be
tegnek, mint amilyennek korábban képzeltem. Pedig hát az arcán, hiába kendőzte, 
mégiscsak ott volt az a lemondó riadtság, ami a célba vett és vesztét érző vad tekintetét 
homályosltja, egy halálraítélt tragikus arca volt az; én nem vettem észre, anyám viszont 
nem is tudott a fényképre nézni, mert sokkal kevésbé az anyja fényképét látta benne, 
mintsem az anyja betegségéét, a roncsolást, amit a betegség vitt végbe nagymama meg
kÍnzott arcán.

Aztán egy napon megüzentem Albertine-nak: hamarosan fogadni fogom. Azért ha
tároztam el magam, mert egy délelőtt, a korán jött hőségben, a játszadozó gyerekek, 
a jókedvű fürdőzők meg a rikkancsok harsány kiáltozása a villám cikázó, vakító fényé
vel lobbantotta fel előttem a forró fövenyt, melyet sorjázó hűvös kis hullámok öntöz
nek; és máris hallottam a vlzcsobogással összhangzó hangversenyt, amelyben úgy 
zsonganak a hegedűk, mint tenger fölé tévedt méhraj. És vágyam támadt, hogy újra 
halljam Albertine nevetését, újra lássam a barátnőit, a vízen lebegő lányokat, akik úgy 
maradtak meg emlékezetemben, mint Balbec varázsos flórája; rövid levelet küldtem 
hát Albertine-nak Fran§oise-zal, és a következő hétre találkozóra hívtam; és a tenger 
lassan emelkedett, a dagály hullámainak kristálytiszta legatója tökéletesen követte a 
dallamot, melynek frázisai úgy váltak el egymástól, mint a lantos angyalok az itáliai 
katedrális ormán a kék porflr és tajtékos jáspis tarajdlszek közt. De aznap, amikor 
Albertine eljött, már nem volt szép idő, újra lehűlt a levegő, és a nevetését se hallhat
tam, mert rosszkedve volt. -  Balbec kiblrhatatlan az idén -  mondta. -  Semmi kedvem 
sokáig maradni. Mint tudja, húsvét óta itt vagyok, több mint egy hónapja. Nincs tár
saság. Ne higgye, hogy csupa móka itt az élet. -  Elkísértem Albertine-t Épreville-be, 
minthogy -  az ő szavával: -  „ingázott” a kis fürdőhely, ahol Bontemps-né villája volt, 
és Incarville közt, ahol Rosemonde szülei „befogadták”, aztán, bár nemrég állt el az 
eső, és percenként változott az ég, elindultam, egyedül, az országút iránt, amelyen 
annak idején Villeparisis márkiné kocsikáztatott bennünket nagymamával; kisütött a 
nap, de nem tudta felszárítani a földet, és ahogy a sárban tocsogtam, eszembe jutott 
nagymama: hogy valahányszor sétálni indultunk, rögtön összesározta magát. De 
ahogy kiértem az útra, elakadt a lélegzetem. Ott, ahol nagymamával augusztusban 
csak az almafák lomb-tanúhalmait láttuk, most, ameddig a szem ellát, tobzódva virá
goztak a fák, lábukkal a sárban, báli ruhában, nem törődve vele, hogy tönkreteszik a 
valaha látott legcsodálatosabb rózsaszín selyemszatént, mely most feltündökölt a nap
fényben; olyan volt a tenger távoli csíkja, mint egy japán metszet háttere; és az almafák 
virágai közt felnéztem a kitisztult égre, és a virágok mintha széthajoltak volna, hogy 
mutassák az éden harsánykék mélységét. Az azúr boltozat alatt könnyű, de hűvös szel
lő remegtette a pirosló virágfürtöket. Kékcinkék telepedtek az ágakra, ugrándoztak 
a kezes virágok közt; olyan volt, mintha valaki, az egzotizmus és a színek imádója, 
mesterségesen teremtette volna ezt az eleven szépséget. De ez a szépség könnyekig 
meghatotta az embert, mert bármilyen kifinomult művészi túlzásokra ragadtatta is 
magát, érezni való volt, hogy a természet alkotása, hogy ezek az almafák úgy vannak 
belegyökerezve a földbe, mint a parasztok, egy francia országút mentén. A napzuhatag 
után esőzuhatag: pászmái besatírozták a látóhatárt, szürke hálóba fogták a fasort. De 
az almafák rózsaszín, virágzó szépsége ellene szegült a zápornak és az immár metsző 
szélnek: tavaszi nap volt.


