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PROUST A SZçZAD FORDULñJçN
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Az à´r´k virÀgzÀsÊ, mely a nagy müveknek ä a k´zmeggyûzûd¢s szerint is ä v¢gsûleg
jogos osztÀlyr¢sze, nem Ãgy vÀlik valÂsÀggÀ, hogy a csodÀlat minden k¡l´nv¢lem¢nyt
magÀba nyel ¢s eln¢mÁt. Elismerts¢g ¢s vilÀghÁrn¢v ¢ppÃgy nem zÀrja le a nagy müvek
per¢t, mint ahogy az elutasÁtÀs sem v¢gszÂ. Csakhogy egy idû mÃltÀn a mü erûter¢nek
fesz¡lts¢g¢t t´bb¢ nem az igen ¢s nem ellent¢te gerjeszti, hanem az ¢rtelmez¢s lehet-
s¢ges mÂdjai. S ma tulajdonk¢ppen ezen, a hatÀs mik¢ntj¢n ¢rdemes elgondolkozni
a prousti müvel kapcsolatban is.

AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN-rÂl, mely az elsû fogadtatÀs viharai utÀn feltarthatatla-
nul meghÂdÁtotta az olvasÂkat, majd fokozatosan a tudomÀnyos kutatÀsban is az egyik
legelûkelûbb helyre ker¡lt, a szÀzad derekÀn Nathalie Sarraute, a francia àÃj reg¢nyÊ
egyik prominens k¢pviselûje p¢ldÀul a k´vetkezûket deklarÀlja: àLegt´bb¡nk szÀmÀra
Joyce ¢s Proust müve a tÀvolban magaslik, mint egy letünt kor tanÃsÀga... Nincs messze az az
idû, amikor csak idegenvezetû kÁs¢ret¢ben iskolÀs gyerekek csoportjaival egy¡tt, n¢ma ¢s egy kiss¢
komor csodÀlattal fogjuk megtekinteni ezeket a müeml¢keket.Ê1 Az a Proust-kommentÀtor, aki
ezt a nem provokatÁv ¢l n¢lk¡l fogalmazott j´vend´l¢st id¢zi, Proust moderns¢g¢t teszi
vizsgÀlat tÀrgyÀvÀ.2 Ma ugyanÃgy felvethetû azonban az is, hogy az intenzÁv tudo-
mÀnyos ¢rdeklûd¢s ¢s a Mü valÂsÀgos ¢lete k´z´tt van-e kapcsolat. K´zelebbrûl ¢s
konkr¢tan: a kritika ¢s kutatÀs szÀmott¢vû apparÀtusa milyen m¢rt¢kben dolgozik
azon, hogy ma jÂl ¢rts¡k Proustot, hogy Àrnyaltabban lÀssuk, vagy csak hogy egyÀltalÀn
talÀlkozzunk vele. Proust eset¢ben nyilvÀn nem az utca ember¢re kell gondolnunk,
de arra a nem eg¢szen müveletlen k´zemberre igen, akit Gyergyai Albert a hajdan
volt magyar k´z´ns¢gre utalva ànyÀjas olvasÂÊ-nak nevezett.

Eljut-e egyÀltalÀn valami a Proust-kutatÀsbÂl a ànyÀjas olvasÂÊ-hoz? Ha igen, segÁt-
s¢g¢re van-e? Csupa naiv, ÂdivatÃ k¢rd¢s. Hisz nemr¢giben magyar irodalmi k´r´k-
ben vita kavarodott ak´r¡l, hogy feladata-e ez egyÀltalÀn a kutatÀsnak ¢s a kritikÀnak.
S k´ztudott, hogy k¡l´nb´zû szintü ¢s rangÃ, egyetemi ¢s nem egyetemi irodalmÀrok
egy irÀnyzata nemzetk´zileg elûkelû helyen jegyzett teoretikusok felvonultatÀsÀval ke-
reken elutasÁtja az ilyenfajta k¢rd¢sek jogosultsÀgÀt ¢s az ebbûl k´vetkezû feladatot.

Az a kutatÂ, kritikus vagy tanÀr viszont, aki a tudomÀny ¢s kritika mük´d¢s¢t nem
tudja ´nmagÀban lezÀrulÂ ¢s ´nmagÀnak ¢rtelmet adÂ k´rk¢nt ¢rtelmezni, s az iro-
dalommal foglalkozÂ tudomÀnyok horizontjÀrÂl nem tudja ¢s nem akarja elüzni a k´z-
ember olvasÂt, sokszor nem k´nnyen talÀlja meg azokat a szempontokat, amelyek tÀ-
j¢kozÂdÀsÀban, ¢rt¢kÁt¢leteinek kialakÁtÀsÀban leginkÀbb segÁthetik.
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A Proust-szakirodalom teljes szÀmbav¢tele a mennyis¢g felûl n¢zve szinte rem¢nytelen
vÀllalkozÀs: t´bb ezer cÁm ¢s a hozzÀjuk tartozÂ, nagyon k¡l´nb´zû terjedelmü sz´veg
ismeret¢t kÁvÀnnÀ. TehÀt jÂ esetben a tendenciÀk Àttekint¢s¢re gondolhatunk. Itt vi-



szont ha valÂban azt tartjuk szem elûtt, hogy a kutatÀs ¢s a kritika k¢rd¢sei ¢s konk-
lÃziÂi mennyiben alkalmasak arra, hogy hidat verjenek a Mü ¢s az olvasÂ ä tegnapi
vagy mai olvasÂ ä k´z´tt, a Proust-kritikÀban m¢gis kirajzolÂdnak bizonyos vonulatok
vagy tendenciÀk ¢s bizonyos fordulÂpontok is, amelyek az Àttekint¢st megk´nnyÁtik.
TalÀn ¢ppen az¢rt ¢s azÀltal, hogy a r¢szben mÀr Proust ¢let¢ben elindulÂ kritikai ref-
lexiÂk elsû hullÀma felveti azokat a legl¢nyegesebb k¢rd¢seket, amelyek a k¢sûbbiek-
ben kimondva-kimondatlanul jelen vannak, vagy Ãjra ¢s Ãjra felbukkannak.

A prousti mü meg¢rt¢s¢nek elsû kÁs¢rletei ugyanis ¢ppen a kiadÂk fanyalgÀsÀnak,
elutasÁtÀsÀnak ¢s egyes kritikusok otromba tÀmadÀsainak k´sz´nhetûk.

AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN elsû kritikusai a mü minûs¢g¢t teszik vita tÀrgyÀvÀ, k¢t
pontra ´sszpontosÁtva tÀmadÀsaikat. Egyfelûl a vilÀgos kompozÁciÂt k¢rik szÀmon a
szerzûn, hol sejtetve, hol kimondva, hogy fûleg ezen mÃlik a mü olvashatÂsÀga.
Proust, mint ismeretes, ezen a fronton v¢dekezik, hangsÃlyozva, hogy van szerkezete
a münek, csakhogy ez rejtve van, fel kell fedezni, de ettûl ugyanolyan szilÀrd, mint a
katedrÀlisok szerkezete. MÀsfelûl a mü nyelvi minûs¢g¢t, elsûsorban a mondatszer-
keszt¢st ¢s a k¢palkotÀst veszi c¢lba a vita (tulajdonk¢ppen itt is a mü olvashatÂsÀga a
k¢rd¢s); Proust ezt a harcterepet viszont elfogadja, hisz eszt¢tikÀjÀnak alapkategÂriÀi-
rÂl van szÂ, s itt v¢gsûleg az idûre apellÀl: idû k¢rd¢se, hogy maga a mü dolgozza meg
a k´z´ns¢get, ¢s tegye alkalmassÀ a befogadÀsra.

A kortÀrs kritika mÀsodik nagy probl¢mak´re az, amit ma Ágy nevezn¢nk: a mü
kontextusba helyez¢se, s ez egyszerre jelenti a filozÂfiai ¢s irodalmi ´sszef¡gg¢sek fel-
kutatÀsÀnak elsû kÁs¢rleteit: felvetûdik a mü elhelyezhetûs¢ge a hagyomÀny ¢s mo-
derns¢g dichotÂmiÀjÀban (Jacques Riviªre p¢ldÀul Proust forradalmÀrÂl besz¢l, ¢s en-
nek mik¢ntj¢t elemzi).3 Ez hamarosan kieg¢sz¡l az akkor adott jelen, a szÀzadfordulÂ
kontextusÀban valÂ elhelyez¢s ig¢ny¢vel: itt a kor k¢pzûmüv¢szet¢nek analÂgiÀja ¢s
a szÀzadfordulÂig valamilyen formÀban ¢rv¢nyes karteziÀnus hagyomÀny adja a korai
kritika elsû kulcsfogalmait, impresszionizmusban ¢s intellektualizmusban jel´lve meg
Proust müv¢szet¢nek k¢t meghatÀrozÂ alapelem¢t, a k¢rd¢s horizontja azonban nyil-
vÀnvalÂan enn¢l tÀgabb. A tisztÀn filozÂfiai ¢rtelmez¢s elsû kÁs¢rletei pedig a tudatos
¢s akaratlan eml¢kez¢s elm¢let¢ben lÀtva a mü l¢nyeg¢t, AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN
k´zvetlen filozÂfiai ihletûj¢t egy¢rtelmüen Bergsonban lÀtjÀk.

Ha nem szÀmÁtjuk ä vagy a maguk nagysÀgrendj¢ben lÀtjuk azokat a nagyon k¡-
l´nb´zû szÁnvonalÃ ¢s sokszor a pletykÀig hÁgulÂ biografikus cikkeket ¢s visszaeml¢-
kez¢seket, amelyek a lassan m¢giscsak elismert mü ¢s szerzûje k´r¡l hamarosan sza-
porodni kezdenek, akkor a kezdeti kritika k¢rd¢sfelvet¢seihez k¢pest Proust halÀla
utÀn csak az ¢rdemi ¢letrajz-feldolgozÀs ¢s a mü keletkez¢st´rt¢net¢nek felderÁt¢se
tekinthetû t´bbletnek. Mert maguk a mü¢rtelmez¢sek ä akÀr a szint¢zist megkÁs¢rlû
munkÀk (ezen a vonulaton bel¡l a kit¡ntetetten fontos filozÂfiai megk´zelÁt¢sek), akÀr
a tematikus r¢szfeldolgozÀsok ä a legutÂbbi idûkig valÂjÀban a mü koh¢ziÂjÀt keresik,
s ezzel a korai kritika egyik alapvÀdjÀt verik vissza, a kezdetben nehezen fellelhetû
egys¢gre, a Müre mint Eg¢szre mutatva.

A szÀzad k´zep¢n ä egy¢bk¢nt nem tÃl nagy szÀmban ä megsz¡letû stilisztikai alap-
munkÀk, amelyek Proust reg¢ny¢nek nyelvi ÃjdonsÀgÀt ¢s eredetis¢g¢t elemzik, mÀs
oldalrÂl k´zelÁtve m¢gis azonos irÀnyban hatnak: a mü olvashatÂsÀgÀt is igyekeznek
megk´nnyÁteni a figyelem iskolÀzÀsÀval.

A mü k´zvetÁt¢s¢nek felt¢teleit keresû t´preng¢sben tehÀt a legutÂbbi Proust-ku-
tatÀs ä Ãgy tünik ä k¢t ponton szorul ÀtgondolÀsra.
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Az egyik ilyen pont a kutatÀs irÀnya ¢s k¢rd¢sfelvet¢sei. A korai kritikÀbÂl ismert
hagyomÀny-moderns¢g k¢rd¢sfelvet¢s a legutÂbbi tizen´t ¢vben annyiban mÂdosult,
hogy az Ãjabb kutatÀs konkretizÀlva-megszorÁtva fûk¢nt azt keresi, hogyan Àll a prousti
mü k¢t ¢vszÀzad hatÀrÀn, mik¢nt k´thetû a tizenkilencedik szÀzadhoz, mi a viszonya
p¢ldÀul a dekadenciÀhoz vagy Wagnerhez ¢s a kortÀrs francia zen¢hez, s mi teszi m¢gis
a reg¢nyirodalomban egy¢rtelmüen a huszadik szÀzad nyitÀnyÀvÀ.

A filozÂfiai ¢rtelmez¢st keresû legfontosabb megk´zelÁt¢sek nagyon hasonlÂ meg-
szorÁtÀssal ¢lnek: ÃjdonsÀguk elsûsorban az, hogy AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN sÃly-
pontjÀt szinte kizÀrÂlag Proust eszt¢tikÀjÀban ¢s müv¢szetfilozÂfiÀjÀban lÀtjÀk, s ezt
egy¢rtelmüen Schelling ¢s Schopenhauer hatÀsÀbÂl levezetve a posztkantiÀnus n¢met
idealizmushoz k´tik, mik´zben BergsonrÂl egyre kev¢sb¢, pontosabban m¢g perife-
rikusan is alig-alig esik szÂ. A Proust-kritika ilyet¢n fordulatÀnak talÀn nem ¢rdektelen
adal¢ka, hogy Paul Ricoeur, aki az IDý °S ELBESZ°L°S-ben Thomas Mann ¢s Virginia
Woolf mellett k¡l´n fejezetet szÀn Proustnak, nagyon kev¢s szakirodalmi hivatkozÀsa
k´zt ¢ppen Anne Henryre hivatkozik, aki a prousti reg¢ny n¢met müv¢szetfilozÂfiai
alapozottsÀgÀt a legmeggyûzûbben kifejti.4

A mÀsik pont a nyelv¢szeti ihlet¢sü kutatÀs, mely annyiban hoz l¢nyeges hangsÃly-
eltolÂdÀst a korÀbbiakhoz k¢pest, hogy a kutatÀs c¢lja t´bb¢ nem a mü a maga eredeti
mivoltÀban, hanem a sz´vegtechnikÀk ÀltalÀnos vizsgÀlata ¢s a sz´vegpo¢tika fogal-
mainak kimunkÀlÀsa. Ezenk´zben ä ¢szrev¢tlen¡l vagy sem, ki tudja ä a prousti mü
¢rtelmez¢se leszük¡l ¢s egyoldalÃvÀ vÀlik. így lehet¡nk tanÃi annak, hogy G¢rard Ge-
nette a müvet egy dimenziÂba szorÁtva a k´vetkezû alapmondatra redukÀlja: àMarcel-
bÂl ÁrÂ lesz.Ê5 Az ilyenfajta tanulmÀnyok ¢s k´nyvek, melyeknek àtudomÀnyos hozamaÊ
bizonyos szempontbÂl vitathatatlan, s amelyek a maguk nem¢ben fontos vagy akÀr
alapmüvek, ¢ppen a maguk neme r¢v¢n vetik f´l a k¢rd¢st ä mÀr azok szÀmÀra, akiket
ilyenfajta gondok gy´t´rnek ä, hogy az eff¢le redukciÂk hogyan hatnak a mü ¢rtel-
mez¢s¢re.

Arra hajlunk, ennyit talÀn mÀr most elûrebocsÀthatunk, hogy ezeknek valamilyen
mÂdon n¢mi kieg¢szÁtû-egyensÃlyozÂ reflexiÂ segÁts¢g¢vel kell a hely¡kre ker¡lni¡k.

3

E tekintetben talÀn a legfontosabb, amit nem szabad szem elûl t¢veszten¡nk, az, hogy
a prousti mü megsz¡let¢s¢ben alapvetûen hÀrom d´nt¢s jÀtszott meghatÀrozÂ szere-
pet. Az elsû az, hogy az eredetileg tervezett elvi-eszt¢tikai jellegü eszmefuttatÀsbÂl el-
besz¢lû mü lett, az essz¢bûl reg¢ny. A mÀsodik csak korlÀtozott ¢rv¢nnyel nevezhetû
d´nt¢snek; helytÀllÂbb talÀn arrÂl besz¢ln¡nk, ami Pilinszky nyomÀn ment Àt a ma-
gyar irodalmi k´ztudatba, hogy a nagy reg¢ny ´nmagÀt Árja; mindenesetre az erede-
tileg hÀromk´tetesre tervezett mü a vilÀghÀborÃ utÀnra h¢tk´tetes reg¢nyciklussÀ nû.
S v¢g¡l harmadikk¢nt nem kev¢sb¢ fontos d´nt¢s az, hogy az elsû reg¢nykÁs¢rlet, a
JEAN SANTEUIL egyes szÀm harmadik szem¢lyben ÀbrÀzolt hûs¢bûl à¢nÊ lesz, AZ EL-
TþNT IDý NYOMçBAN f¢lhomÀlyban t´prengû elbesz¢lûje. àSokÀig korÀn fek¡dtem le.
N¢ha, alighogy elfÃjtam a gyertyÀt, a szemem oly gyorsan lecsukÂdott, hogy m¢g azt sem mond-
hattam magamban: No most elalszom. De aztÀn, egy f¢l Âra mÃlva, fel¢bresztett az a gondolat,
hogy ideje lesz Àlomra t¢rni; le akartam tenni a k´nyvet, mert azt hittem, hogy m¢g a kezemben
van, elfÃjni gyertyÀmat: alvÀs k´zben is gondolkoztam azon, amit az Àgyban olvastam, csakhogy
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ezek a gondolatok sajÀtos irÀnyba terelûdtek.Ê (SW. 25.)6 V¢g¡l is Ágy indul AZ ELTþNT IDý
NYOMçBAN. MindhÀrom d´nt¢s mÀig hatÂ ¢rv¢nnyel fontos ahhoz, hogy jÂ ́ sszef¡g-
g¢sben lÀssuk a mü r¢szleteit ¢ppÃgy, mint Ãjonnan felfedezett aspektusait.

Az elsû d´nt¢s m´g´tt ä dokumentÀltan tudhatÂ ä vilÀgosan megfogalmazott di-
lemma van: a k¢sûbbi mü magjÀt valÂban eszt¢tikai-filozÂfiai jellegü reflexiÂ adja,
amely t¢mÀjÀt tekintve feltehetûen k´zel Àllt ahhoz, amit a Proust-sz´veggondozÀs k¢-
sûbb SAINTE-BEUVE ELLEN cÁmen tanulmÀnyk´tetk¢nt tett k´zz¢. Ennek eredeti for-
mÀja egy besz¢lget¢s lett volna a szerzû ¢s anyja k´z´tt. A szÀnd¢k hÀtter¢ben azonban
ott hÃzÂdik a bizonytalansÀg: àReg¢ny legyen belûle vagy filozÂfiai tanulmÀny? Reg¢nyÁrÂ
vagyok ¢n?Ê7 A reg¢nyforma vÀlasztÀsa azonban ä ezt jÂl kell ¢rten¡nk ä nem az elvi-
filozÂfiai reflexiÂ elejt¢s¢t jelenti, s nem a hagyomÀnyos reg¢ny javÀra. Egy olyan sa-
jÀtosan vegyes, k´ztes jellegü, ha tetszik, hibrid mü sz¡letik meg, amely zavarba ejti
a kortÀrsakat, a gorombÀbbakat arra indÁtva, hogy olvashatatlannak minûsÁts¢k, a sze-
lÁdebbeket pedig arra, hogy f¢lretoljÀk; utÂlag n¢zve viszont ä ez vilÀgos ä a mü fel-
rÃgja a reg¢ny addig ismert jÀt¢kszabÀlyait. Mert tovÀbbra sem jÀr messze az igazsÀgtÂl
az, aki valamilyen mÂdon filozÂfiai mük¢nt olvassa, csakhogy vigyÀznia kell, hogy mi-
lyen kapcsolatot t¢telez a kettû k´z´tt: itt a reg¢ny sem nem illusztrÀciÂja egy filozÂfiai
essz¢nek, sem nem filozÂfiai t¢tel vagy tan kifejt¢se, de az a szÂba j´hetû harmadik
lehetûs¢g sem Àll, hogy a kettû k´z´tt nincs szerves kapcsolat. A MEGTALçLT IDý mo-
numentÀlis gondolati szint¢zise nem utÂlagos hozzÀtoldÀs, amely arra volna hivatott,
hogy b´lcseleti konklÃziÂval koronÀzza a reg¢nyt. A filozÂfia ¢s a reg¢ny itt eg¢szen
Ãj viszonyban talÀlja meg egymÀst. Proust azonban el¢gg¢ a kezdet kezdet¢n tisztÀzza,
hogyan: azok szÀmÀra, akik az akaratlan eml¢kez¢s teÂriÀjÀval azonosÁtjÀk a müvet,
lesz´gezi, hogy c¢lja nem az eltünt idû ¢letre kelt¢se, mondhatnÀnk Ágy is, nem az a
szÀnd¢ka, hogy az elillant ¢letbûl nosztalgiapÀrlatot k¢szÁtsen. A c¢l ä ami Gyergyai
Albert sz¢p cÁmfordÁtÀsÀban egy cs´ppet elhalvÀnyul ä a recherche, a keres¢s, m¢ghozzÀ
az igazsÀg keres¢se, csakhogy nem filozÂfiai, azaz nem intellektuÀlis okfejt¢ssel: àNem
mintha nem volnÀnak intellektuÀlis meggyûzûd¢seim ä mondja ä, de ha csak eml¢kezni akarn¢k,
¢s az eml¢kez¢ssel kettûs mÂdon ¢lve Ãjra akarnÀm ¢lni a hajdan volt napokat, akkor nem gy´-
t´rn¢m magam ilyen betegen, amilyen vagyok, azzal, hogy Árjak. Csakhogy gondolatmenetemet
nem elvontan akartam kibontani, hanem Ãjra teremteni akartam, ¢letre kelteni.Ê8 VilÀgos tehÀt,
hogy AZ ELTþNT IDý-ben gondolati vÀllalkozÀsrÂl van szÂ, de ennek eszk´ze ¢s terepe
nem az absztrakciÂ ¢s a tiszta eszme vilÀga. A reg¢nyforma vÀlasztÀsa l¢nyeg¢ben alÀ-
szÀllÀs, a gondolat alÀszÀllÀsa az ¢let k´zeg¢be, az absztrakciÂ tisztasÀgÀbÂl az esetle-
gesbe ¢s bizonytalanba, az ÀtlÀthatÂan ÀltalÀnosbÂl a f´ldh´zragadtan egyedibe. A vÀl-
lalkozÀs l¢nyege pedig nem mÀs, mint valamif¢le tisztÀnlÀtÀs keres¢se az ¢let k´zeg¢-
ben, a tudat lankadatlan erûfeszÁt¢se ¢s semmi¢rt fel nem adott rem¢nye, hogy egyszer
valamif¢le vilÀgossÀg f¢ny¢n¢l meg¢rtheti azt, amit tapogatÂzva ¢s kuszÀn ¢lt Àt, meg-
¢rtheti magÀt az ¢letet a tovatünû idûben.

Ahhoz azonban, hogy AZ ELTþNT IDý-n diadalmaskodÂ megvilÀgosodÀs igazsÀgÀ-
bÂl r¢szes¡lj¡nk, nem el¢g a kezdetet ¢s a befejez¢st ´sszek´tû Ávet lÀtni, az ¢jszakai
¢bred¢s homÀlyos eszm¢lked¢s¢bûl A MEGTALçLT IDý magassÀgÀba jutni. V¢gig kell
jÀrni azt az utat, amely a kettût ´sszek´ti, de Ãgy, hogy a fesz¡lts¢get, amely nemcsak
kezdet ¢s befejez¢s k´zt, hanem a sz´vegen bel¡l, a prousti mü szinte minden egyes
lapjÀn jelen van pusztÀn azÀltal, hogy a hagyomÀnyos, reg¢nyszerü ÀbrÀzolÀs Àllan-
dÂan elegyedik a filozÂfiai reflexiÂval ä ezt a fesz¡lts¢get nem cs´kkenteni ¢s kikap-
csolni igyeksz¡nk, hanem kibÁrjuk. TalÀn csak annyit ajÀnlatos megtenn¡nk, hogy az
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egyik viszonylag Ãj Proust-interpretÀtor distinkciÂjÀt elfogadva nem mossuk ´ssze
Proustot, a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett reg¢nyÁrÂt ¢s a sz´vegbe beleszûtt filozÂfiai
reflexiÂk szerzûj¢t, a teoretikus Proustot.9 R¢szt venni a mü gondolati vÀllalkozÀsÀban
tehÀt egyszerre jelenti azt, hogy a sz´veg k¢t alkotÂeleme k´z¡l egyiket sem iktatjuk
ki a mÀsik javÀra, de azt is, hogy nem r´vidÁtj¡k le az utat, amely Combray homÀlyos
szobÀjÀbÂl a Guermantes-palota udvarÀn Àt a v¢gsû megvilÀgosodÀs hely¢ig vezet,
tudvÀn azt, hogy ami a k¢t sz¢lsû pont k´z´tt van, az maga a l¢nyeg. Abban az ¢rte-
lemben, ahogy Pascal az emberi magatartÀsokrÂl szÂlva a v¢gletekrûl besz¢l. àNem
azzal mutatjuk meg nagysÀgunkat, ha eljutunk az egyik v¢glethez, hanem azzal, hogy egyszer-
re ¢rj¡k el mind a kettût, s t´ltj¡k ki a k´z´tt¡k l¢vû ürt is.Ê10 A àkettû k´z´ttÊ maga az igaz-
sÀg helye.

K¢zzelfoghatÂ bizonysÀga lehet ennek az, ahogy ¢s amilyen m¢rt¢kben az à¢lett¢
vÀlÂÊ gondolat szinte robbanÀsszerüen mozgÂsÁtja szerzûj¢nek oly sokÀig nyüglûdve-
t¢tovÀzva, Ãjra ¢s Ãjra megb¢nulÂ alkotÂerûit. Nemcsak arrÂl van szÂ, hogy a mü a
kiadÀs elakadÀsÀnak k¢nyszerü sz¡net¢ben terjedelmileg majd' hÀromszorosÀra nû,
hanem arrÂl, hogy ezzel mit vesz f´l, mit enged be magÀba. A reg¢nyciklus, amely
ÀtalakÁtva ¢s megn´vekedve is ûrzi az eredetileg hÀromk´tetesre tervezett reg¢ny
szimmetriÀjÀt, mÀs tekintetben viszont, p¢ldÀul a szerelem ÀbrÀzolÀsÀnak metszet¢t
n¢zve, a pokol egyre m¢lyebb bugyraiba valÂ alÀszÀllÀs k¢p¢t adja: a szerelem valÂsÀ-
gÀnak ÀbrÀzolÀsa nemcsak az¢rt olyan gy´trelmesen gazdag, mert befogja a szinte Àl-
lati ´szt´nszf¢rÀtÂl a csak emberi szerelemnek àaz egyetlen l¢ny ¢getû sz¡ks¢g¢igÊ terjedû
valÂsÀgÀt, eddig alig ismert Àrnyalatokig ÀbrÀzolva, hanem az¢rt is, mert a puszta sze-
xualitÀsra meztelenedett formÀjÀban sem lehet csak Àllati.

F´ldereng hÀt itt is valamif¢le emberi szÁnjÀt¢k, mÀr csak az¢rt is, mert a reg¢nyÁrÂ
Proust beemeli azt, amit Proust, a teoretikus kizÀrt az emberi l¢ny ¢rtelmez¢s¢nek
lehetûs¢gei k´z¡l: az ember tÀrsadalmi ¢s t´rt¢nelmi valÂsÀgÀt. így fûszerepet kapnak
azok a figurÀk, amelyek e kettûs valÂsÀgot ¢letre keltik: az ancien r¢gime Franciaor-
szÀgÀt hol Àlomszerüen, hol az elûÁt¢letek kem¢ny valÂsÀgÀban felid¢zû Guermantes
herceg¢k, illetve a paraszti Fran§oise alakja, vagy a szÀzadv¢g dekadens eszt¢ta libe-
rÀlis polgÀra, Swann s mellette a felemelked¢si vÀgytÂl elvakult, hol visszataszÁtÂan
agresszÁv, hol csak egyszerüen nevets¢ges Bloch, vagy a hÀborÃs PÀrizs els´t¢t¡lt ut-
cÀin n¢metbarÀt n¢zeteket b´mb´lû Charlus bÀrÂ figurÀja. De az az ¢letvalÂsÀg,
amelybûl a megvilÀgosodÀst keresû gondolatmenetek kiemelkednek, az nem Balzac
emberi szÁnjÀt¢ka, ahol p¢ldÀul a t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi paradigmÀknak megfelelû ti-
pikus ¢letpÀlyÀk kezdet¢n t´bbnyire tiszta d´nt¢shelyzetek vannak, vagy egy-egy ha-
tÀrozott kontÃrÃ monumentÀlis szenved¢ly. S fûleg a k´zeg mÀs, a reg¢ny sz´vete,
talÀn ez az, ami leginkÀbb zavarba ejti az olvasÂt. Ez pedig ́ sszef¡gg azzal, hogy Proust
lÀthatÂan mellûzi a hagyomÀnyos reg¢nyelemeket, s az ÁrÂ eredetis¢g¢t ä ez viszonylag
k´zismert ä mindenekelûtt a sz´veg nyelvi minûs¢g¢ben, a mondatok szerkezet¢ben
¢s a k¢palkotÀsban lÀtja. Kev¢sb¢ tudott talÀn, hogy ez az eszt¢tikai credo kieg¢sz¡l
valami mÀssal, ugyancsak AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN sz´veg¢be beleszûtt eszt¢tikai
reflexiÂkban. Az Albertine-nek adott àirodalomÂraÊ A FOGOLY LçNY-ban v¢g¡l hosszÃ
fejteget¢sbe torkollik, amely azt keresi, hogy àmi az az Ãj sz¢ps¢g, amelyet Dosztojevszkij
hozott ebbe a vilÀgbaÊ, s ezt az egyed¡lÀllÂ sz¢ps¢get vagy minûs¢get valahol az alakok
ä ahogy a hûs mondja: a àl¢nyekÊ ä megformÀlÀsÀban talÀlja meg, egy àvisszat¢rûen azo-
nos nûi arcÊ-ban, àmelynek titokzatos sz¢ps¢ge hirtelen vÀltozikÊ, e àvakÁtÂan kettûs arcÊ-ban,
melyhez mintegy hozzÀtartozik egy bizonyos l¢lek, ezenkÁv¡l pedig az ´sszes Doszto-
jevszkij-reg¢nyben felismerhetûen azonosan szerkesztett jelenetekben (P. 375ä378.).
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Proust tehÀt tovÀbbra is mellûzve a tizenkilencedik szÀzadig meghatÀrozÂ cselek-
m¢nyelemet, a reg¢nyÁrÂi nagysÀg m¢rleg¢n v¢g¡l is a nyelvi minûs¢g mell¢ helyezi
az alakok ÀbrÀzolÀsÀt ¢s a jelenetez¢st. °rdemes tehÀt megn¢zn¡nk, hogy a hagyomÀ-
nyos reg¢ny e k¢t alapelem¢ben hogyan ¢rhetû tetten ¢s a sajÀtosan Ãj nyelvi-po¢tikai
minûs¢gben mit jelent a prousti igazsÀgkeres¢s a reg¢nyben ¢letre keltve.
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Van AZ ELTþNT IDý-ben hÀrom epizÂd, illetve epizÂdsor, amelyet csak a figyelmes,
elm¢ly¡lt olvasÀs kapcsol ´ssze. S elsû lÀtÀsra Ãgy tünhet, hogy e r¢szletek k´z´s t¢-
mÀjuk r¢v¢n, ha tetszik, ´sszekapcsolhatÂk, valÂjÀban ä lÀtni fogjuk ä egymÀsra vo-
natkoztatÀsuk nem esetleges ¢s fel¡leti, mert nemcsak a t¢mÀjuk k´z´s, a betegs¢ggel
¢s a halÀllal valÂ szembes¡l¢s, hanem egy gondolati k¡zdelem k¡l´nb´zû menetei ezek
a hol ´sszefonÂdÂ, hol az elbesz¢l¢s folyamÀban tÀvol esû t´rt¢netek, t´rt¢nett´red¢-
kek vagy jelenetek.

A hÀrom epizÂd k´z¡l a legt´bbet id¢zett Bergotte, az ÁrÂ halÀla, pontosabban a
klinikai ¢rtelemben vett v¢gÂra jelenete, de soha nem a halÀl esem¢ny¢nek szempont-
jÀbÂl n¢zve, hanem inkÀbb Bergotte utolsÂ szavai, amelyek a prousti eszt¢tika kvint-
esszenciÀjÀt hivatottak ä lÀm, micsoda t´m´rs¢ggel ä egy mondatban summÀzni. A
jelenet, de fûleg az id¢zett szavak ¢rdekess¢ge abban Àll, hogy az ÁrÂ besz¢l itt a fest¢-
szetrûl, mint ismeretes, AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN hÀrom müv¢szfigurÀja k´z¡l az
egyik (Elstir, a festû ¢s Vinteuil, a zeneszerzû mellett Bergotte, az ÁrÂ), aki v¢g¡l is Ãgy
hal meg, hogy ä ez a szÂban forgÂ jelenet ä mÀr nagyon betegen, egy ÃjsÀgban olvasott
kritika hatÀsÀra elmegy arra a kiÀllÁtÀsra, ahol a Vermeer-festm¢ny, a DELFT LçTK°PE
kiv¢telesen PÀrizsban lÀthatÂ. Sz¢d¡lve-kÀbultan is el¢g hamar megtalÀlja àa kis darab
sÀrga falÊ-at, amirûl a kritikus besz¢lt, s ekkor motyogja magÀban az annyit id¢zett
szavakat: àIgen, Ágy kellett volna Árnom... Az utolsÂ müveim tÃl szÀrazak, t´bb szÁnr¢teget kellett
volna felvinnem, ´nÀllÂ sz¢ps¢get adni a mondatomnak, mint ahogy ez a kis darab sÀrga fal...Ê
Majd nem sokkal ez utÀn ´sszeesik ¢s meghal. (P. 187.)

A jelenet a reg¢ny eg¢sz¢ben n¢zve hosszÃ folyamat v¢gpontja. Ami formailag el¢g-
g¢ k´zvetlen¡l ¢rz¢kelhetûen rokonÁtja a nagyanya halÀlÀt elmondÂ nagy fejezettel,
az az elbesz¢l¢s mÂdja ¢s tempÂja: mindkettû lassÃ, nyugodt, m¢gis egyenetlen rit-
musÃ narrÀciÂban ad hÁrt az ¢let elfogyÀsÀrÂl ¢s kialvÀsÀrÂl. Maga a szabÀlytalan rit-
mus k¢plete viszont mÀr nem azonos, m¢g csak nem is hasonlÂ. Bergotte lassÃ lerom-
lÀsÀnak, betegs¢g¢nek ¢s halÀlÀnak t´rt¢nete szaggatottan, t´bb helyen sz¢tszÂrva ta-
lÀlhatÂ a reg¢nyben. A nagyanya betegs¢g¢t viszont csak egy-k¢t baljÂs emlÁt¢s vetÁti
elûre, majd maga a t´rt¢net az elsû GUERMANTES-k´tet v¢g¢n ¢s a mÀsodikba Àtfor-
dulva egy t´mbben Àll, s a szakadozottsÀg ezen bel¡l ¢rv¢nyes¡l ä mintegy andante
lamentuosÂban f´lvezetve a prousti mü egyik alapt¢mÀjÀt, àa szÁv kihagyÀsaitÊ, amely
a mü eg¢sz¢ben az idû s vele az ¢let meg¢l¢s¢nek szakadozottsÀgÀt fedezteti f´l, lÀttatja
vagy ennek ¢lm¢ny¢t id¢zi f´l. Itt pedig az ¢let kialvÀsÀnak ritmusÀt adja, ezÃttal a
szÂ konkr¢t jelent¢s¢ben, nem is rejtetten, a kihagyÂ szÁvver¢s ¢s az akadozÂ l¢legzet
ritmusÀt hozva be a sz´vegbe. A hangnem sem azonos: a nagyanya halÀla helyenk¢nt,
sût eg¢sz¢ben is patetikus hangv¢telü, ´sszhangban a barokk drÀmÀba illû fel¡t¢ssel: a
HalÀl allegÂriÀja l¢p be az elbesz¢l¢sbe, s ha a r¢gtûl fogva megszokott attribÃtumokrÂl
ä kaszÀrÂl, csontvÀzkoponyÀrÂl ¢s eff¢l¢krûl ä nincs is szÂ, a jelens¢g a hatÀs felûl n¢zve
t´k¢letesen illeszkedik legalÀbbis a k¢sû k´z¢pkor Âta t´retlen hagyomÀnyba.



Bergotte t´rt¢net¢ben ezzel szemben az elbesz¢lû v¢gig a t¢nyek tÀrgyilagos ¢s pon-
tos r´gzÁt¢s¢re t´rekszik, s csak helyenk¢nt ¢s alig ¢szrevehetûen szÁnezi az elbesz¢l¢st
egy leheletnyi irÂniÀval. M¢gis a k¢t t´rt¢net egy; ugyanaz az ûsi emberi tapasztalat
Àll elûtt¡nk k¢t alakban, konkr¢t valÂsÀgk¢nt, hogy a halÀl szinte mindig orvul tÀmad-
ja meg az ¢letet, s valahogy mindig alantas mÂdon. Bergotte t´rt¢net¢ben szinte ¢sz-
rev¢tlen¡l, orcÀtlanul surran be, ¢s elhelyezkedik az ¢let kellûs k´zep¢n, s ¢ppen az
¢let diadala ä Bergotte ekkor lesz sikeres, befutott ÁrÂ, mondhatni àpÀlyÀja csÃcsÀnÊ
van ä fedi el a valÂsÀgot, a halÀl munkÀjÀnak elsû, v¢gk¢pp rejtett jeleit. Az ember
elûsz´r kezdi f´l¢lni szellemi tûk¢j¢t. Az elbesz¢lû, aki hosszÃ ¢veken Àt rajongva,
ahogy csak a fiatalsÀg tud cs¡ggeni a Mesteren, az ÁrÂt csodÀlta benne, most f¢lhan-
gosan, magÀban, mintegy mell¢kesen megfogalmazza: à...mÀr nem csodÀltam annyiraÊ.
Amikor orvosai rosszull¢teit a tÃlterhel¢ssel ¢s a tÃlfeszÁtett munkÀval magyarÀzzÀk,
az elbesz¢lû zÀrÂjelben, de pontosan r´gzÁti a t¢nyÀllÀst: àhÃsz ¢ve nem dolgozott semmitÊ
(P. 185.). Majd az alkotÂerû mÁtoszÀnak lassÃ ¢s kÁv¡lrûl nem is ¢rz¢kelhetû sz¢tfoszlÀsa
utÀn a halÀl ¢szrev¢tlen¡l munkÀba veszi a nagy embert, de ezÃttal mÀr Ãgy, mint
bÀrmely k´z´ns¢ges f´ldi halandÂt: megkezdûdik a szellemi le¢p¡l¢s. ñ, elûsz´r per-
sze nem a lÀtvÀnyos elgyagyÀsodÀs, hanem csak az ¢rdeklûd¢s megcsappanÀsa: Ber-
gotte nem az¢rt nem ¢rti ¢s nem szereti az Ãjonnan feltünt ÁrÂt, mert f¢lt¢keny rÀ, ha-
nem az¢rt, mert nem olvasta. EzÃttal nem is zÀrÂjelben megjegyzi az elbesz¢lû: àMajd-
nem semmit sem olvasott.Ê (G. 387.) S ehhez k¢pest alig ¢szrevehetû es¢s az, amikor az ¢let
beÀll a puszta vegetÀlÀs szintj¢re: a magÀnyos Bergotte alig jÀr ki, s ha igen, ez mÀr a
megszokÀs automatizmusÀnak szintj¢n zajlik. Mikor a k¢t t´rt¢net keresztezi egymÀst,
Bergotte naponta bet¢r a haldoklÂ nagyanya miatt mÀr f¢lig gyÀszba borult hÀzba, s
az anya a gy´ng¢d figyelem jel¢nek tekinti lÀtogatÀsait ä az elbesz¢lû a hûs szem¢vel
lÀttatva viszont nem sok k¢ts¢get hagy afelûl, hogy a nagy ÁrÂ mÀr nem fogja f´l, hogy
haldoklik az Àltala is tisztelt h´lgy vagy bÀrki a hÀzban; pusztÀn meglÂdul, felkerekedik
¢s elmegy otthonrÂl, s teljesen esetleges az, hogy hova; ettûl kezdve pusztÀn a meg-
szokÀs viszi vissza, nap mint nap, ugyanarra a helyre. àögy j´tt a hÀzba, mint a kÀv¢hÀzba,
az¢rt, hogy ne besz¢ljenek vele, az¢rt, hogy û ä ha ritkÀn is ä besz¢lhessen.Ê (G. 387.)

A nagyanya betegs¢g¢nek, agÂniÀjÀnak ¢s halÀlÀnak elbesz¢l¢se egyszerre pÀrhu-
zama ¢s kontrasztja Bergotte t´rt¢net¢nek. MagÀban a folyamatban ugyanÃgy meg-
vannak az alig ¢szrevehetû Àtmenetek a m¢g szinte eg¢szs¢ges ¢letbûl a halÀl ´veze-
t¢be; az ÀbrÀzolÀs mÂdszere az egymÀsba Àtmenû Àllapotokat mint folyamatot festi, az
Àrnyalatokat finom ecsetvonÀsokkal m¢gis megk¡l´nb´ztetve egymÀstÂl. A betegs¢g
realitÀsa elûsz´r nem mÀs, mint n¢mi elt¢r¢s a megszokottÂl: szÂrakozottsÀg, rende-
zetlens¢g, àneh¢z jÀrÀsÊ, àrendezetlen, zilÀlt k¡lsûÊ. (G. 364.) A betegs¢ggel ´sszef¡ggû
elsû aprÂ mÀniÀkus vonÀsok m¢g a teljes szellemi ́ sszeszedetts¢g ¢s a kikezdetlennek
lÀtszÂ ´nazonossÀg ÀllapotÀban jelennek meg. Az elbesz¢l¢snek ugyanakkor erûsebb
l´k¢seket adnak az esem¢nyek, mert maga a pusztulÀs folyamata drÀmaibb, mÀshol
vannak a hangsÃlyai, mÀsok az egyes ÀllomÀsai, ¢s fûk¢nt mÀs a halÀlt k´zvetlen¡l
megelûzû v¢gÀllapot. Tudjuk, hogy a hûs eszt¢tikai ¢s morÀlis neveltet¢s¢nek k´zponti
figurÀja a nagymama, mintegy fizikai megtestes¡l¢se annak a meggyûzûd¢snek, hogy
az embert akarata ¢s tiszta t´rekv¢sei nem hagyhatjÀk cserben: az emberi ¢let a l¢t
magasrendü formÀjak¢nt megvalÂsÁthatÂ. N¢mi irÂniÀval ä s erre a prousti sz´veg
mindenk¢ppen feljogosÁt benn¡nket ä Ãgy is ́ sszegezhetn¢nk, hogy a nagyanya eg¢sz
¢lete folyamÀn a permanens emelkedetts¢g ÀllapotÀban leledzik. A benne lakÂ àszen-
ved¢lyesen idealista term¢szetÊ nemes ¢letideÀljÀt k´vetve az Ázl¢s, müvelts¢g, ¢letvitel ¢s
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magatartÀs olyan magasiskolÀjÀt valÂsÁtja meg, amely egyszerre egyesÁti magÀban azo-
kat az eszt¢tikai ¢s morÀlis ¢rt¢keket, amelyeket az eurÂpai viselked¢skultÃra kiv¢teles
pillanataiban egyÀltalÀn felmutathat: a t´k¢letes term¢szetess¢gk¢nt hatÂ finomsÀgot
¢s kedvess¢get, amelynek m¢ly¢n kimunkÀlt ¢s szilÀrdan alapozott lelki-szellemi kva-
litÀsok vannak: ¢rtelem ¢s ¢rz¢kenys¢g, az ember alapterm¢szet¢re rÀcÀfolva mintegy
mÀsodik term¢szett¢ vÀlÂ ́ nzetlens¢gbe Àgyazva. Ebbûl a nemes l¢tformÀbÂl, melynek
erk´lcsi-eszt¢tikai-spirituÀlis p¢ldak¢pe ¢s v¢dszentje Madame de S¢vign¢, ebbûl kell
azutÀn alÀszÀllni a halÀl hÁvÀsÀra a testi szenved¢s egyre m¢lyebb bugyraiba. Mert az
egymÀst k´vetû ur¢miÀs rohamok ¢s a gyorsan romlÂ fizikai Àllapot nemcsak egy meg-
fordÁthatatlan betegs¢gfolyamat poklÀt jelenti, hanem ´rv¢nylû ´rd´gi k´r´knek
olyan lÀncolatÀt, amelynek l¢nyege ¢ppen a szenved¢s ¢s a megalÀztatÀs egy¡ttes va-
lÂsÀga, ahol az ember a szenved¢sben fokozatosan elveszti ember mivoltÀt. Mert a fÀj-
dalom csillapÁtÀsa csak az ´ntudat elveszt¢se ÀrÀn vÀsÀrolhatÂ, mert a lÀtÀs, a hallÀs,
a besz¢d k¢pess¢g¢nek idûleges vagy v¢gleges elveszt¢se feltarthatatlanul egy¡tt jÀr
az arc eltorzulÀsÀval eg¢szen a felismerhetetlens¢gig, mert v¢g¡l is az embernek g´r-
cs´kben rÀngva, fulladva-verejt¢kezve magÀnak kell v¢grehajtania a sÁrba szÀllÀs mü-
velet¢t, mÁgnem a v¢g¢n egy mÀs l¢nny¢, egy àÀllatf¢l¢v¢Ê vÀlik, aki csak àh´r´g, ny´g,
vonaglikÊ. (G. 395.)

A harmadik epizÂd meglehetûsen laza kapcsolatban lÀtszik lenni az el¢bb felid¢zett
kettûvel: ezÃttal nem t´rt¢netrûl, hanem viszonylag r´vid jelenetrûl van szÂ, amely
nem elbesz¢li, hanem csak elûrevetÁti Swann halÀlÀt, sz´vegtechnikailag pedig az elûb-
biek laza, meg-megszakadÂ aritmikus narrÀciÂjÀval szemben feszes ¢s szigorÃan szer-
kesztett. A jelenet maga Guermantes hercegnû ¢s Swann besz¢lget¢se, ÀllandÂan meg-
szakÁtva mindenf¢le aprÂ-cseprû h¢tk´znapi dologgal: a hercegnû, akinek f¢rj¢vel
egy¡tt vacsorameghÁvÀsa van, a mÀr bÃcsÃzÂban l¢vû Swannt rÀ akarja venni, hogy
kÁs¢rje majd el, mint kiv¢teles mü¢rtû, tervezett itÀliai utazÀsÀra. Swann f´lnevet,
mondvÀn, hogy ez nem lehets¢ges, majd a tovÀbbi k¢rdezûsk´d¢sre elûsz´r kit¢rûleg
csak annyit mond, hogy beteg, majd mikor a hercegnû sarokba szorÁtja, Swann to-
vÀbbra is t´k¢letes jÂ modorban, kifogÀstalan eleganciÀval ä mifel¢nk Ágy mondanÀnk
ä ́ sszevÀgja a bokÀjÀt, ¢s k´zli: àDe kedves barÀtnûm, akkor mÀr halott leszek, t´bb hÂnapja.Ê
(G. 693ä694.) A besz¢lget¢st, mint mondtuk, k´zben ÀllandÂan megszakÁtja ¢s eltereli
valami aprÂsÀg; eleinte maga a hercegnû ¢s Swann cseveg ä a besz¢lget¢s fût¢mÀjÀval
pÀrhuzamosan ä bizonyos f¢nyk¢pek elk¡ld¢s¢rûl, a borÁt¢krÂl ¢s a cÁmz¢srûl, majd
a vacsorameghÁvÀsrÂl esik szÂ, ezenk´zben a kocsi elûÀll ¢s Ágy tovÀbb. A jelenetnek
mintegy a fel¢n¢l kapcsolÂdik be Guermantes herceg, elûsz´r, hogy s¡rgesse a feles¢-
g¢t, szÀmos ¢rvvel alÀtÀmasztva, hogy mennyire nincs idej¡k mÀr semmif¢le locsogÀs-
ra, majd mikor ¢szreveszi, hogy a hercegnû a piros ruhÀjÀhoz nem vett piros cipût,
hanem ä Â, borzalom ä azon a ponton volt, hogy fekete cipûben induljon el, vissza-
kergeti, hogy vÀltson cipût. S mik´zben Swann-nal egy¡tt a hercegnûre vÀr, ism¢t bû-
s¢ges ¢rvekkel alÀtÀmasztja ezÃttal azt, hogy mennyire rÀ¢rnek m¢g, s k´zben lassan,
¢szrev¢tlen¡l, gyermekded gyanÃtlansÀggal bevallja, hogy nagyobb idûvesztes¢gtûl
f¢lt, attÂl, hogy a cipû¢rt esetleg neki kell visszamennie, mik´zben alig vÀrja, hogy
mielûbb asztalhoz ¡lhessen, mert nem igazÀn jÂl eb¢delt, majd' meghal az ¢hs¢gtûl
stb. stb.

A hÀrom r¢szletet jÂl lÀthatÂ k´t¢sek kapcsoljÀk ´ssze: Bergotte ¢s a nagyanya t´r-
t¢nete, mint lÀttuk, ´sszefonÂdik, azaz r¢szben Àtfedi egymÀst; az utÂbbinak viszont
a Swann-jelenettel van egy ä nem is mell¢kesnek mondhatÂ ä k´z´s szereplûje Guer-
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mantes herceg szem¢ly¢ben. S legalÀbb ennyire nyilvÀnvalÂ, hogy mindhÀromban k´-
z´s a XX. szÀzad filozÂfiÀjÀban oly nagyra hivatott t¢ma: a halÀllal valÂ szemben¢z¢s
¢s nem szemben¢z¢s t¢mÀja. Ahhoz azonban, hogy valamennyire is ¢rts¡k, hogy e
t¢mÀt hogyan k´zelÁti meg a reg¢nyÁrÂ-gondolkodÂ, ahhoz e szembetünû kapcsola-
tokon tÃl a sz´veg rejtett szerkezet¢re ¢s sz´vet¢re kell figyeln¡nk. A hÀrom epizÂd
ugyanis nagyon hasonlÂ mÂdon, gyakorlatilag ugyanazokbÂl a szÀlakbÂl sz´vûdik: a
halÀl k´zeledt¢re ´nbecsapÀs ¢s szemben¢z¢s, lÀtszat ¢s valÂsÀg, ha tetszik, szerep ¢s
leleplezûd¢s kettûs jÀt¢ka ä v¢gsûkig lecsupaszÁtva: igazsÀg ¢s hazugsÀg kettûs jÀt¢ka ä
kezdûdik el. Csakhogy ä s itt jut jelentûs¢ghez a prousti reg¢ny sajÀtos minûs¢ge ä
a filozÂfus¢hoz nagyon hasonlÂ k¢rd¢sre a reg¢nyÁrÂ vÀlaszt nem elvont okfejt¢stûl,
hanem az ¢let ä ha nem is v¢gtelen, de mindenesetre zavarbaejtûen gazdag ¢s tarka
ä valÂsÀgÀtÂl vÀr; s ezt a valÂsÀgot ÀbrÀzolja, ezt lÀttatja az olvasÂval.

A kettûs jÀt¢kba kiker¡lhetetlen¡l beleker¡l az, akit a betegs¢g ¢s a halÀl fenyeget,
de az is, aki hozzÀ Ágy vagy Ãgy k´zel Àll, s az is, akit ä joggal vagy nem ä statisztÀnak
gondolnÀnk, t´bbek k´zt az orvos is. Az orvosok magatartÀsÀnak ÀbrÀzolÀsa, elemz¢se,
olykor ki¢rt¢kel¢se pl. az egyik olyan szÀl, amely Àt- meg Àtsz´vi a k¢t t´rt¢netet ¢s a
Swann-jelenetet. Olykor csak r´vid utalÀs formÀjÀban, olykor egy-egy mondat k´zl¢-
s¢nek erej¢ig, a leÁrÀsok n¢melyike viszont a sz´vegen bel¡l szinte ´nÀllÂ kis kom¢-
diÀvÀ kerekedik.

A hÁres E. professzor, akit a hûs a Champs-°lys¢es-n megÀllÁt, hogy rÀvegye, az elsû
sz¢l¡t¢s utÀn vizsgÀlja meg a nagyanyjÀt, szinte gorombÀn ki akar t¢rni ez elûl, s nem
is csinÀl belûle titkot, hogy mi¢rt: àDe kedves uram, ezt nem gondolhatja komolyan. A ke-
reskedelmi minisztern¢l vagyok vacsorÀn.Ê (G. 370.) A teljes orvosi ¢rz¢ketlens¢g ¢s r¢sz-
v¢tlens¢g nyilvÀnvalÂan az ¢let k¡lsûs¢geibe ¢s szokÀsaiba t´k¢letesen belemerevedett
¢s bel¡lrûl teljesen ki¡r¡lt ¢let t¡nete ¢s produktuma. Mikor a professzor m¢gis rÀszÀn
egy negyedÂrÀt a vÀratlan pÀciensre, amint az a rendelûj¢be l¢p, Ãjra mük´d¢sbe l¢p-
nek a szokÀsok, csak ¢ppen ellenkezû irÀnyban: a szakma hajdan jÂl megtanult sza-
bÀlyai azonnal belez´kkentik szerep¢be az orvost, hirtelen nem siet, kedves, kÁm¢letes
¢s t¡relmes, sût n¢mileg, ha rutinszerüen is, alkalmazkodik beteg¢hez, s mivel tudja,
hogy hÁres müvelt h´lggyel Àll szemben, vizsgÀlat k´zben àbevetÊ egy-k¢t k´ltûi id¢-
zetet a ragyogÂ naps¡t¢srûl, amely ¢ppen bemosolyog az ablakon.

X. specialista magatartÀsÀnak a m¢ly¢n majdnem ugyanez az ¢letk¢plet ismerhetû
f´l: az û kis vilÀgÀnak is egyed¡l lehets¢ges k´z¢ppontja û maga, csakhogy ez a k¢plet
a magatartÀsnak sokkal durvÀbb vÀltozatÀt eredm¢nyezi. X. specialista a felszÁnen sem
k¢pes mÀsra, mint Ázl¢stelen, gyermekded, buta kom¢diÀra. L¢v¢n, hogy û orrszak-
orvos, abban a hiszemben üzi orvosi gyakorlatÀt, hogy csak hatÀrozott fell¢p¢s ¢s n¢mi
rÀmenûss¢g k¢rd¢se, hogy minden betegs¢g ÀtszabhatÂ legyen az orr valamilyen tor-
zulÀsi eset¢v¢. Csak a pÀciens kem¢ny ¢s m¢ltÂsÀgteljes visszautasÁtÀsÀra torpan meg
(a nagyanya hatÀrozottan elutasÁtja, hogy X. specialista megvizsgÀlja), de akkor is csak
egy pillanatra; gyakorlatÀn nyilvÀn nem vÀltoztat, mert ä minden jel szerint ä alapve-
tûen k¢ptelen bÀrmif¢le ´nkorrekciÂra.

Swann orvosairÂl csak annyit tudunk ä s ez el¢g is ä, hogy k¢pesek feltehetûen nem-
csak tÀrgyilagos diagnÂzis megÀllapÁtÀsÀra, hanem a pÀciens minûs¢gi bem¢r¢s¢re is,
s Ágy Àll elû az a helyzet, ahol mindenf¢le kom¢dia f´l´slegess¢ vÀlik, mert orvos ¢s
beteg egy¡tt a àtiszta besz¢dÊ mellett d´nt.

Bergotte orvosai viszont a k´zel¢be sem ker¡lhetnek a tÀrgyilagos kÂrk¢pnek, mert
az k´ti le ûket, hogy micsoda megtiszteltet¢s a nagy ÁrÂ kezelûorvosÀnak lenni, a diag-
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nÂzis ily mÂdon az ÁrÂ hÁrnev¢bûl interpolÀltatik: ha nagyon hÁres az ÁrÂ, nyilvÀn na-
gyon sokat dolgozik, k´vetkez¢sk¢pp betegs¢gt¡netei a tÃlterhel¢s t¡netei.

Cottard ä akit AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN elsû k´tet¢ben a f¢lmüvelt, fontoskodÂ
Cottard doktork¢nt ismerhett¡nk meg Verdurin¢k szalonjÀban ä itt mÀr Cottard pro-
fesszor, s azt a talÀn nem is ritka k¢pletet p¢ldÀzza, amely szerint az ember eg¢sz¢n
bel¡l a szakmai minûs¢g ¢s az emberi minûs¢g k´z´tt szinte skizofr¢n mÂdon semmi-
f¢le kapcsolat nincs: àCottard egy kis habozÀs utÀn eltiltotta a morfiumot. Az ilyen pillanatok-
ban, amikor elgondolkodott, amikor a k¡l´nb´zû kezel¢sek vesz¢lyei vitatkozni kezdtek benne,
amÁg meg nem Àllapodott egyik¡kn¢l, volt ebben a jelent¢ktelen ¢s oly mindennapi emberben va-
lami a hadvez¢r nagysÀgÀbÂl, aki egy¢bk¢nt magÀn¢let¢ben eg¢szen k´z´ns¢ges ember, de aki meg-
indÁtÂvÀ vÀlik d´nt¢s¢vel abban a percben, mikor a haza sorsa forog kockÀn, amikor percnyi
habozÀs utÀn azt teszi, ami katonailag a legokosabb, ¢s azt mondja: Keleten kell ellenÀllnunk!Ê
(G. 379ä380.)

S v¢g¡l mikor megjelenik a halottk¢m, a hÁres Dieulafoy professzor, akinek àszak-
mailagÊ mÀr alig van teendûje, az emberek is inkÀbb szÁn¢szi produkciÂt vÀrnak tûle,
a gyÀsz kell¢k¢nek tekintik ¢s nem orvosnak, s ennek megfelelûen mindenki kom¢diÀt
vÀr tûle a szÂ nemes ¢rtelm¢ben. àMÀr a neve is hirdette azt a m¢ltÂsÀgot, amellyel a rÀbÁzott
feladatot elv¢gzi, s ha a szobalÀny jelentette: Dieulafoy Ãr, az ember szinte moliªre-i l¢gk´rben
¢rezte magÀt.Ê (G. 403.) A kom¢dia azonban elmarad: az orvost ¢ppen emberi kvalitÀsai
nagysÀgrenddel az Àtlag f´l¢ emelik, egyszersmind mellesleg kontrasztba ÀllÁtva Guer-
mantes herceggel. Mert Guermantes herceg mind a nagyanya haldoklÀsÀnak egyik
epizÂdfigurÀjak¢nt, mind a Swann-jelenetben k´vetkezetes a szerep¢ben. ¹nazonos-
sÀga t´retlen abban az ¢rtelemben, hogy kiv¢telesen elûkelû szÀrmazÀsa mintha csak
arra k¢pesÁten¢, hogy kiv¢telesen otrombÀn viselkedj¢k. Ahol a halÀltusa utolsÂ fÀzi-
sÀba jut, û ott is csak tÀrsadalmi esem¢nyt k¢pes lÀtni: bemutatkozni akar, topog, haj-
long, locsog ¢s lerÀzhatatlan. Ahol meg¢rt¢sre ¢s tapintatra lenne sz¡ks¢g, û ott is csak
derüs, harsÀny, bugris ¢rz¢ketlens¢gre k¢pes. Az elbesz¢lû r´viden Ágy minûsÁti visel-
ked¢s¢t (az orvosprofesszorral ´sszehasonlÁtva): àMikor nemes fekete redingote-jÀban be-
l¢pett a professzor, szomorÃ volt, de nem erûltetetten, nem mondott egyetlen olyan vigasztalÂ szÂt
sem, amit mÀr tettet¢snek lehetett volna felfogni, s a legkisebb hibÀt sem k´vette el a tapintat ellen.
Egy halottas Àgy lÀbÀnÀl û, a doktor, ¢s nem Guermantes herceg volt az igazi nagyÃr.Ê (G. 403.)

Az olvasÂnak pedig, ha ¢rz¢keli ezeket a sz´vegbe beleszûtt szinte ́ nÀllÂ kis remek-
l¢seket, àmorceau de bravoureÊ-okat, amelyek az orvosi magatartÀs ennyif¢le variÀ-
ciÂjÀt jelenÁtik meg vagy elemzik, lassan elmegy a kedve attÂl, hogy tÃl gyorsan Àlta-
lÀnosÁtson. Olyasf¢le helyzetben talÀlja magÀt, mint amit MÀrai Ár le az EGY POLGçR
VALLOMçSAI-ban egy sz´rnyü szilveszter¢jszakÀra eml¢kezve, amelyen a feles¢ge, na-
gyon fiatalon, majdnem meghalt. àA fogadÂs elhÁvatott Szilveszter napjÀnak d¢lutÀnjÀn egy
francia orvost; fiatal, szakÀllas francia orvos ÀllÁtott be, hÃsz frankot k¢rt, vÀllÀt vonogatta,
morfiuminjekciÂt adott a betegnek, tünûdve n¢zte a v¢rtelen, halÀlverejt¢kes arcot, cigarettÀzott,
h¡mm´g´tt. Majd f¢lrehÁvott a szoba sarkÀba: a baj sÃlyos ¢s komoly, meg kell operÀlni, lehetûleg
m¢g ebben az ÂrÀban. A k¢ts¢gbees¢stûl h¡ly¢n bÀmultam rÀ; mit tehettem ¢n itt? Idegen voltam,
senkit sem ismertem, kihez fordulhattam volna Szilveszter ¢jszakÀjÀn, PÀrizsban? Az orvos vÀllat
vont; cinikusan unszolt, adjak elûre hÀromezer frankot, akkor szerez kÂrhÀzat, seb¢szt, mÀsk¡-
l´nben sajnÀlja, ¢s nem tehet semmit. Lola abban az ÂrÀban mÀr inkÀbb halott volt, mint ¢lû.Ê
ä Majd rejt¢lyes mÂdon a bajra ́ sszefutnak a PÀrizsban ¢lû magyarok, ¢s elûkerÁtenek
egy ´reg orosz orvost. àEstefel¢ elrohant az orosz orvos, ¢s egy francia seb¢sszel t¢rt vissza,
PÀrizs egyik divatos seb¢sz¢vel, akit Szilveszter-esti mulatsÀgÀrÂl hÁvott el a diÀknegyedbe. A se-
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b¢sz frakkot viselt, a becs¡letrend villogott a gomblyukÀban, sajÀt autÂjÀn ¢rkezett, francia volt,
udvarias ¢s nagyvilÀgi. R´gt´n int¢zkedett, egy montmartre-i szanatÂriumban szobÀt nyittatott,
mentûautÂt rendelt a szÀlloda el¢, ¢s ¢jf¢lfel¢ elszÀllÁtottuk LolÀt. P¢nzrûl nem besz¢lt. Nem k¢r-
dezte, kik vagyunk, honnan j´v¡nk, az intellektuÀlis ember nagyÃri egy¡tt¢rz¢s¢vel Àllott ren-
delkez¢s¡nkre, megszerzett mindent, amire a betegnek sz¡ks¢ge lehetett, jÂtÀllt ¢rt¡nk a szanatÂ-
riumban, s mindezt k¢rd¢s ¢s k¢r¢s n¢lk¡l, tapintatosan, szinte szem¢rmesen, annak a bonyolult
gentlemans¢gnek szellem¢ben, amely tudja, hogy adni, jÂnak lenni mindig kiss¢ ripacsszerü s a
legveszedelmesebb emberi mozdulatok egyike.Ê

Az elbesz¢l¢s egy pontjÀn MÀrai a k´vetkezû reflexiÂt füzi a kettûs tapasztalathoz:
àMindk¢t orvos, kikkel ezen az eml¢kezetes pÀrizsi napon talÀlkoztam, francia volt ä s milyen
k´nnyen kivÀghatnÀm most a magas c-t, hogy ilyen vagy olyan hÀt a francia orvos.Ê11

El¢gg¢ hasonlÂ konklÃziÂra juthatunk, ha megprÂbÀljuk valamif¢le tipizÀlÀssal,
akÀr a heideggeri valÂsÀgos ¢s nem valÂsÀgos l¢tre gondolva a halÀllal szemben¢zû ¢s
nem szemben¢zû magatartÀsokat szembeÀllÁtani, s a t´rt¢net szereplûit e tengely men-
t¢n elhelyezni.

Az ́ nbecsapÀs magatartÀsformÀinak sorÀt az anya nyitja meg, az anya, aki a beteg-
s¢g komolyra fordulÀsakor az elsû szÂra hitelt ad Boulbon doktornak (ism¢t egy or-
vos); aki ahelyett, hogy megvizsgÀlnÀ, a betegnek m¢lyen a szem¢be n¢z, vagy Ãgy
tesz; ahelyett, hogy a panaszait meghallanÀ, meggyûzi, hogy csak k¢pzelûdik; s ahe-
lyett, hogy kezeln¢, egy meglehetûsen müvelt humbug segÁts¢g¢vel mintegy rÀolvas.
A diagnÂzis foglalata ezÃttal a nagy intuitÁv orvos szerepe: àBoulbon doktor mint Ïfel-
sûbbrendü szellemÎ k´teless¢g¢nek tartotta, hogy ne higgyen az orvostudomÀnyban...Ê, Ágy a pÀ-
ciens ellenkez¢s¢t ¢s konkr¢t panaszait egy percre szem¢lyes s¢rt¢snek vette, de aztÀn
àegykettûre visszanyerte filozÂfusi egykedvüs¢g¢tÊ (G. 355.). Nos, az anya m¢gis minden to-
vÀbbi n¢lk¡l hisz neki. Az elsû sz¢l¡t¢st k´vetûen azutÀn mintha a nagyanya is az ´n-
becsapÀs ÃtjÀra l¢pne, s a hosszÃ szÁnjÀt¢k gyakorlatilag addig tart, amÁg a nagyanya
tudata ¢p. Amikor a sz¢l¡t¢s k´vetkezt¢ben nem tud megszÂlalni, vidÀman int, amikor
a szÀja lefittyed, eltakarja, amikor Ãjra meg tud szÂlalni, gyomorrontÀsnak nevezi az
elsû ur¢miÀs rohamot, amikor kÁnjÀban ny´g, ¢s kimondja, hogy àÂ, de sz´rnyüÊ, amint
rÀj´n, hogy a lÀnya ezt hallotta, mondatÀt kieg¢szÁtve, mÀsk¢pp fejezi be: àAh, leÀnyom,
m¢giscsak sz´rnyü, hogy Àgyban kell maradnom ilyen sz¢p napos idûben, amikor s¢tÀlni szeretn¢k,
sÁrnom kell a m¢regtûl a ti elûÁrÀsaitok miatt.Ê (G. 381.)

Ha csak a szÁnjÀtszÀst, a halÀllal nem szemben¢z¢s szÁnjÀt¢kÀt n¢zz¡k, Guermantes
herceg ¢s feles¢ge is impozÀns duÂt ad elû a Swann-jelenetben. Amikor Swann elûsz´r
nevezi nev¢n a kiker¡lhetetlen halÀlt, a hercegnû elûsz´r megtorpan: àMiket nem be-
sz¢l!Ê, ¢s egy percre meginog: àUgye, csak tr¢fÀl?Ê, s ennek oka is mintha kider¡lne,
mert à¢szrevette, ha nem is eg¢szen vilÀgosan, hogy a vacsora, ahovÀ ûk mennek, kev¢sb¢ szÀmÁt
Swann-nak, mint sajÀt halÀlaÊ. M¢gis, a r´vid megingÀs utÀn hatÀrozottan d´nt: àTudja
mit, majd besz¢l¡nk errûl. Nem hiszek egy szÂt sem abbÂl, amit mondott, de majd egy¡tt meg-
besz¢lj¡k a dolgot. OstobÀn megijesztett¢k, j´jj´n el eb¢dre egy olyan napon, amelyik megfelel
(Guermantes-n¢nÀl minden ¡gy eb¢ddel szokott v¢gzûdni)...Ê (G. 694ä695.) ä Guermantes
herceg eset¢ben viszont szÂba sem j´n semmif¢le megingÀs, bÃcsÃzÂban harsogva
odaveti Swann-nak: à°s aztÀn meg, Charles, az ´rd´gbe is, ne hagyja magÀt megijeszteni az
orvosok ostobasÀgaitÂl. Nagy szamarak ûk mindannyian! Hisz olyan eg¢szs¢ges, mint a makk.
Maga fog eltemetni mindannyiunkat!Ê (G. 697.)

S ha eme kom¢dia ellensÃlyak¢nt van valaki, akit nem lehet becsapni, mert ¢let ¢s
halÀl ¡gy¢ben is ÀtlÀt minden szitÀn, akkor az Fran§oise, a hü csel¢d, aki szinte az elsû
perctûl kezdve tudja, hogy a jÀtszma elveszett.



Csakhogy. Csakhogy az indÁt¢kok felûl n¢zve ä ezt a fel¡letes olvasÂ is ¢rzi ä nem
ilyen egyszerü a dolog. Anya ¢s lÀnya k´z´tt ä ez nyilvÀnvalÂ ä nem a tisztÀnlÀtÀs hi-
ÀnyÀrÂl vagy elutasÁtÀsÀrÂl van szÂ, hanem az ´nfegyelem ¢s a mÀsik irÀnt ¢rzett sze-
retet ¢s kÁm¢let abszolÃt magas szintü jÀt¢kÀrÂl. De hogy ezen bel¡l egy-egy mozdulat
vagy gesztus, az, amiben a magatartÀs ¢rz¢kelhetûen megjelenik, konkr¢tan milyen
indÁt¢kra vezethetû vissza, arra Proust, az elbesz¢lû, mint nagyon gyakran, itt is csak
hipot¢ziseket kÁnÀl; p¢ldÀul itt is egy ponton, a sz´vegen bel¡l jÂl kivehetû retorikai
egys¢gbe, n¢gy pÀrhuzamos mondatba fogva a feltev¢seket: à[AnyÀm] ... egyszer sem
emelte fel a tekintet¢t. TalÀn az¢rt is tett Ágy, hogy anyja ne szomorodjon el, ha arra gondol, hogy
lÀnyÀt nyugtalanÁtanÀ az arca. TalÀn anyÀm f¢lt a tÃl erûs fÀjdalomtÂl, amellyel nem mert szem-
ben¢zni. TalÀn csupa tiszteletbûl, mert nem hitte megengedhetûnek, hogy tapintatlanul megÀlla-
pÁtsa valami ¢rtelmi gyeng¡l¢s jel¢t ezen az imÀdott arcon. TalÀn, hogy megûrizze k¢sûbbre s¢r-
tetlen¡l anyja igazi arcÀt, azt, amely szinte ragyogott a szellemtûl ¢s a jÂsÀgtÂl. így mentek fel a
felvonÂban egymÀs mellett, nagyanyÀm f¢lig elrejtve az arcÀt a mantilla m´g¢, anyÀm meg el-
fordÁtva rÂla a tekintet¢t.Ê (G. 376.)

Guermantes hercegnû ÀtlÀtszÂ tettet¢se, t¢tovÀzÀsa ¢s v¢g¡l a k¢rd¢ssel valÂ szem-
ben¢z¢s elutasÁtÀsa ä ¢ppen a megingÀs tanÃsÁtja ä nem a kikezdhetetlen korlÀtoltsÀg
¢s a megingathatatlan egocentrikussÀg jele, mint ahogy ez a leggyakrabban lenni szo-
kott, csak hÀt t´bb lelki-erk´lcsi erû kellene ahhoz, hogy kiszakÁtsa magÀt a tÀrsadalmi
megszokÀsok hÀlÂjÀbÂl. Ha valahol, akkor itt j´het szÂba az indÁt¢kokat n¢zve a hei-
deggeri k¢plet, a àmanÊ-nak Àldozatul esû àselbstÊ.

Guermantes herceg viszont eg¢szen mÀsk¢nt egyszerü k¢plet: û nem inog meg.
ñhatatlanul esz¡nkbe jut egy mÀsik jelenet: a herceg egyik rokona haldoklik, s a her-
ceg minden mÂdon el akarja ker¡lni, hogy a kedves rokon hogyl¢t¢rûl (nagy valÂszÁ-
nüs¢ggel halÀlÀrÂl) hÁrt kapjon ä de ez v¢g¡l is nem siker¡l neki. Mikor feles¢g¢vel
hazat¢rûben a kapu elûtt talÀlja k¢t ́ reg unokatestv¢r¢t, akik ànem Àtallottak ¢jnek idej¢n
hegyi lakukbÂl leszÀllniÊ az¢rt, hogy a halÀlhÁrt meghozzÀk, akkor àa herceg egy percre meg-
r¢m¡ltÊ. PÀni f¢lelm¢nek borzasztÂ egyszerü a magyarÀzata: ÀlarcosbÀlba akart menni,
s attÂl tartott, hogy a csalÀdi gyÀsz àbek´vetkez¢seÊ ezt megakadÀlyozza. àDe egykettûre
´sszeszedte magÀt, s a k¢t unokatestv¢r¢nek odavetett vÀlaszÀban nemcsak az volt benne, hogy
elt´k¢lte magÀt, nem mond le egy szÂrakozÀsrÂl, hanem az is, hogy a francia nyelv bizonyos for-
dulatait nem eg¢szen vilÀgosan ¢rti: Meghalt? HÀt nem, ez tÃlzÀs!Ê (SG. 725.) S e felkiÀltÀssal
halad¢ktalanul nekilÀtott, hogy fel´lt´zz¢k a bÀlra. Tulajdonk¢ppen Pascal ide vonat-
kozÂ gondolatainak, a szÂrakozÀsrÂl Árt, nem is annyira t´red¢kes gondolatmenet¢nek
illusztrÀciÂjak¢nt tekinthetn¢nk ezt a jelenetet, ha ä s ez a nagy k¢rd¢s ä Guermantes
hercegrûl egyÀltalÀn felt¢telezhetû lenne, hogy szÂrakozÀsaitÂl megfosztva, mondjuk
a k¢nyszerü magÀny ÂrÀiban k¢pes az egzisztenciÀlis szorongÀsra. InkÀbb az a valÂ-
szÁnü, hogy nem, sût a legvalÂszÁnübb az, hogy a herceg az ´nzû gyermek szintj¢n
megrekedt l¢ny, aki egyszerüen nincs t´bbre k¢pesÁtve, mint hogy mindenf¢le eb¢-
deket ¢s vacsorÀkat elk´lts´n ¢s k¡l´nf¢le ruhÀkban parÀd¢zzon.

Fran§oise illÃziÂtlan tisztÀnlÀtÀsÀnak pedig v¢gk¢pp mÀsok az indÁt¢kai, mint amit
a filozÂfus a halÀllal szemben¢zû ember nemes magatartÀsÀban megtestes¡lni v¢l. Az
´nbecsapÀstÂl mentes szeml¢let nÀla valÂjÀban nem mÀs, mint àmegr´k´ny´d´tt, tapin-
tatlan s rosszat sejtû tekintetÊ, amelynek kev¢s k´ze van a tisztÀnlÀtÀshoz, sokkal inkÀbb
àa falusi emberek illetlens¢g¢Ê-vel magyarÀzhatÂ, azzal, hogy ànem prÂbÀljÀk elrejteni elsû
benyomÀsaikat, sût fÀjdalmas ijeds¢g¡ket sem, amelyet valami testi vÀltozÀs lÀtvÀnya kelt ben-
n¡k...Ê, s ez v¢gsûleg ´sszef¡gg àa parasztasszony ¢rz¢ketlen kem¢nys¢g¢velÊ is, Fran§oise-
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nak azzal a kvalitÀsÀval, hogy bÀrmikor ki tudja tekerni egy csirke nyakÀt. Ezzel az
¢rz¢ketlens¢ggel viszont jÂl megf¢r àa nem titkolt kegyetlen ¢rdeklûd¢s a test szenved¢se
irÀntÊ. (G. 376.) Mindez azonban nem akadÀlyozza meg Fran§oise-t abban, hogy a
nagyanyÀt szeresse ¢s az emberi teherbÁrÀs minden elk¢pzelt hatÀrÀn tÃl Àpolja. BÀr
itt megint nem ¢rdektelenek az indÁt¢kok: Fran§oise t´bbnapos virrasztÀs utÀn is bÀr-
mikor f´lkelthetû, s zÃgolÂdÀs n¢lk¡l, sût k¢szs¢gesen Ãjra munkÀhoz lÀt, ¢s semmi
p¢nz¢rt nem engedi, hogy bÀrki is Àtvegye azt, ami az û dolga. TalÀn leginkÀbb az¢rt,
mert az ember egy àgÀlaestenÊ kitesz magÀ¢rt ä s egy hosszÃ agÂnia mi mÀs lehet a
csalÀd hü csel¢dje szÀmÀra, mint egy hosszÃ-hosszÃ gÀlaest?12 Fran§oise ugyanakkor
vÀratlanul el-eltünik, s olykor alig elûkerÁthetû, r¢szint mert semmi sem tarthatja
vissza attÂl, hogy pontosan ¢rkezz¢k a mis¢re, mint mindig, r¢szint pedig elûfordul,
hogy hosszan cseveg a konyhÀban mondjuk egy egy¢bk¢nt kitünû ¢s megbÁzhatÂ vil-
lanyszerelûvel, pusztÀn az¢rt, mert a m¢g Combraybûl hozott àillemszabÀlyokÊ ezt Ágy
k´vetelik meg. S ugyanÁgy a csalÀdhoz ¢s a nagyanyÀhoz füzûdû szeretete nem aka-
dÀlyozza meg abban, hogy a haldoklÂ ÀgyÀnÀl àazokat a szeg¢ny oroszokatÊ sajnÀlja, aki-
ket az oroszäjapÀn hÀborÃban a franciÀk ¢pp most hagynak cserben (nem ¡zennek
hadat a japÀnoknak), pedig àII. MiklÂsnak mindig volt pÀr jÂ szava szÀmunkraÊ (mÀrmint
a franciÀk szÀmÀra). (G. 389.)

A szereplûk ÀbrÀzolÀsÀban ¢s az emberi tettek indÁt¢kainak feltÀrÀsÀban tehÀt
ProustnÀl minden jel szerint egy k´z´s tendencia fedezhetû fel, nevezetesen az, hogy
a reg¢nyÁrÂ-gondolkodÂ Proust nem az egyeditûl halad az ÀltalÀnos fel¢, azaz az iro-
dalom nyelv¢n szÂlva nem tipizÀl, a filozÂfia nyelv¢n szÂlva pedig nem fogalmakat ¢s
kategÂriÀkat teremt. Nem ¢nekli ki a magas c-t, hogy az orvosok, lÀm, ilyenek, mert,
mint lÀttuk, az orvosok ilyenek is, meg olyanok is, sût az sem lehetetlen, hogy azonfel¡l
m¢g amolyanok is. UgyanÁgy az egyes emberi magatartÀsok m´g´tt nem a k´z´s in-
dÁt¢kokat keresi, hanem ¢ppen az ellenkezû irÀnyba dolgozik: t¡relmesen, aprÂl¢kos
munkÀval, mÂdszeresen elbizonytalanÁt benn¡nket, fellazÁtja azt a gondolkodÀsmÂ-
dot, amely egy-egy tett m´g´tt csak egy szÀnd¢kot ¢s egy indÁtÂokot k¢pes felt¢telezni.
S Ágy lassan, amilyen m¢rt¢kben elbizonytalanodunk, Ãgy ¢bred f´l benn¡nk ¢s kerÁt
hatalmÀba a k¢rd¢s: àMicsoda l¢ny hÀt az ember?Ê Azaz Proust nem ÀllÁtÀsokat k´z´l
az emberrûl, hanem k¢rdezni tanÁt. MÂdszer¢t tekintve tehÀt ä ÁrÂk¢nt ä a gondolko-
dÂknak szÂkrat¢szi hagyomÀnyÀba tartozik. RÀvezet benn¡nket arra, hogy a k¢rdez¢s
v¢gsûleg fontosabb, mint maga a vÀlasz. TartalmÀt tekintve pedig a k¢rd¢s, amire rÀ-
vezet, nem mÀs, mint a filozÂfiai antropolÂgia k¢rd¢se, amelyet persze nem csak a fi-
lozÂfia fogalmaz meg. (àKicsoda az ember, hogy megeml¢kezel rÂla?Ê ä k¢rdezi a zsoltÀrÁrÂ.)

S van itt m¢g egy nem elhanyagolhatÂ momentum, az a bizonyos d´nt¢s, amelyet
AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN l¢trej´tt¢ben harmadikk¢nt oly fontosnak tekintett¡nk:
az egyes szÀm elsû szem¢lyben valÂ elbesz¢l¢s ÀtfordÁtÀsa à¢nÊ-formÀba; a tudomÀny
Ágy mondanÀ: az elbesz¢lûi perspektÁva megvÀltoztatÀsa a JEAN SANTEUIL-h´z k¢pest.
Ez pedig nem egyszerüen a mindentudÂ elbesz¢lû f´lcser¢l¢se à¢nÊ-re, belsû perspek-
tÁvÀra. Ez az à¢nÊ tudniillik egyfelûl azonos a reg¢nyben jelen l¢vû hûssel, Swann ifjÃ
barÀtjÀval, Gilberte Swann ¢s Guermantes hercegnû tÀvolrÂl epekedû hÂdolÂjÀval
stb., de azonos a reg¢ny indÁtÀsakor szorongÀsok k´zt lefekvû ¢s az ¢jben felriadÂ ¢s
t´prengû valakivel, aki nem mÀs, mint az elbesz¢lû. A reg¢nyhûs à¢nÊ ¢s az elbesz¢lû
à¢nÊ titokzatos viszonya k¡l´nf¢le jÀt¢kot tesz lehetûv¢ a sz´vegen bel¡l ä aminek a
r¢szletez¢s¢re itt most nincs mÂd. Annyi azonban biztos, hogy AZ ELTþNT IDý NYO-
MçBAN-nak nincs olyan hûse, akit filozÂfiai k¢rd¢sek gy´t´rn¢nek ä ¢s, mondjuk, egy
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kompon megÀllva, mint Pierre Bezuhov, elmondanÀ a barÀtjÀnak, hogy milyen k¢r-
d¢sek foglalkoztatjÀk. A prousti reg¢nyben csak az elbesz¢lûnek vannak filozÂfiai k¢r-
d¢sei, s akivel ezeket k´zli, az egyed¡l az olvasÂ. Ez a k¢rdez¢s tehÀt nem eg¢szen az,
amit minden jÂ ÁrÂ, aki ÀbrÀzolni tudja az embert, t´bb¢-kev¢sb¢ el¢r: Julien Sorel
pÀlyÀjÀt k´vetve vagy Marmeladov ¢let¢t ¢s halÀlÀt lÀtva is tÀmadnak benn¡nk k¢r-
d¢sek. Itt mÀsrÂl van szÂ. AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN elbesz¢lûje nemcsak ÀbrÀzolja
az ¢let szÁnjÀt¢kÀt, ezzel k¢rd¢seket keltve az olvasÂban, hanem szakadatlanul ¢rteni
¢s ¢rtelmezni is akarja azt, amit lÀt ¢s lÀttat; t´preng, ´sszegez, ¢s t¢ved¢seit fÀradha-
tatlanul korrigÀlja. Az elbesz¢lû az igazsÀgkeres¢s cs´ndes megszÀllottja. S a lÀtszÂlag
csak magÀban besz¢lû halk hang, az elbesz¢lû hangja valÂjÀban ¢szrev¢tlen¡l bevonja
az olvasÂt cs´ndes t´preng¢seibe, nemcsak k¢rdezni tanÁtja, hanem ä mondhatnÀnk
Ágy is ä bevezeti a gondolkodÀsba mint l¢tformÀba.

De a k¢rdez¢s mÂdja sem ¢rdektelen. Mint tudjuk, a k¢rd¢s t´bb¢-kev¢sb¢ sugallja
is a vÀlaszt. Nos, ha Proust egyÀltalÀn sugall valamit, akkor nem vÀlaszt, hanem n¢zû-
pontot sugall. °rdekes p¢ldÀul figyeln¡nk a Swann-jelenetben a hûs ¢s az elbesz¢lû
à¢nÊ viszonyÀra: Swann ¢s a hercegnû besz¢lget¢s¢t diszkr¢t tÀvolsÀgbÂl az elbesz¢lû
adja elû, s k¢ts¢geink lehetnek, ¢ppen a jelenet kompozÁciÂja r¢v¢n, hogy Guermantes
herceg hallotta-e, hogy mirûl besz¢lnek. Ek´zben az à¢nÊ-k¢nt szereplû reg¢nyhûs,
akirûl eddig nem sok szÂ esett, ¢szrev¢tlen¡l utol¢ri Swannt a kapuban, s ezzel a jelenet
mÀsodik r¢sze ¢s v¢ge egy szÂtlan tanÃ jelenl¢t¢ben zajlik: nemcsak a herceg zavaros
handabandÀzÀsa idûrûl, f¢rj ¢s feles¢g viszonyÀrÂl ¢s eff¢l¢krûl, hanem a jelenet zÀ-
rÂmondata is, amely egy¢rtelmüv¢ teszi, hogy a herceg mindent hallott.

A tanÃ jelenl¢te, az elbesz¢lû ¢s a hûs egymÀssal fed¢sbe hozva ki¢lesÁti a k¢pet: a
k´zeli halÀl Àrny¢kÀban mosolygÂ ¢s fegyelmezett-udvarias Swannt ¢s a harsÀnyan
ostoba ¢s kÁm¢letlen Guermantes herceget. Nagyon hasonlÂan a hûs jelenl¢t¢vel ¢s
az elbesz¢lû t´preng¢seinek kit¢rûivel ¢lesedik vagy mosÂdik el a sz´vegben a nagy-
anya halÀla k´r¡li jelenetek kontÃrja is. Az emberl¢tre valÂ rÀk¢rdez¢s mÂdja, a re-
g¢nyÁrÂ Proust gondolkodÂi teljesÁtm¢nye tehÀt nagyon k´zel Àll a festû¢hez, aki a
szemhorizont vonalÀval ¢s a perspektÁvÀval jÀtszva a n¢zû figyelm¢t ¢szrev¢tlen¡l irÀ-
nyÁtja, azaz megadja azt a n¢zûpontot, ahonnan a k¢pet n¢zni kell. UgyanÁgy Proust,
az ÁrÂ, a sz´veg sz´v¢s¢nek nagyon finom mÂdszereivel rÀvezet benn¡nket arra, hogy
megtalÀljuk azt a pontot, ahonnan n¢zve az emberi l¢t egyszerre trag¢dia, kom¢dia ¢s
szenved¢st´rt¢net. S itt megint nem filozÂfiai kategÂriÀrÂl van szÂ, amely kellûk¢ppen
ÀltalÀnos ahhoz, hogy mindent befogjon, akÀr a legnagyobb ellent¢teket is, hanem
n¢zûpontrÂl, ahonnan n¢zve minden, ami ¢lû, vÀltozÀsban, mozgÀsban ¢s remeg¢s-
ben van, s olyan szeml¢letmÂdrÂl, amely a szemet arra iskolÀzza, hogy a valÂsÀg arca
ä ahogy a r¢giek mondanÀk, a vilÀg ÀbrÀzatja ä vÀltozÂ, olykor egy percen bel¡l is.

5

Az irodalommal foglalkozÂ tudomÀnyos munka egy r¢sze nyilvÀn nem hozhatÂ k´z-
vetlen kapcsolatba az olvasÂval, ¢s csak tudomÀnyk¢nt müvelhetû. A müelemz¢s vagy
a tudomÀnynak az a r¢sze, amely az interpretÀciÂt nem tÃl sok Àtt¢tellel szolgÀlhatja,
k´ztudottan egy adott gondolatmenetet Ãgy helyez elût¢rbe, hogy ezzel mintegy zÀ-
rÂjelbe teszi azokat a megk´zelÁt¢seket, melyek ebbe nem illenek bele. Ugyanakkor a
maga igazsÀgÀt ä legalÀbbis hallgatÂlagosan ä mint r¢szigazsÀgot kell t¢teleznie, ezzel

BibÂ Judit: Proust a szÀzad fordulÂjÀn ã 939



mintegy nyitva hagyva a lehetûs¢g¢t annak, hogy mÀs is megtalÀlja a maga r¢szigaz-
sÀgÀt, s ebbûl ¢p¡lj´n az Eg¢sz. A Proust-kritika legutÂbbi korszakÀt n¢zve tehÀt leg-
inkÀbb az a problematikus, hogy a legmarkÀnsabb ÀllÀspontok mintha mellûzn¢k a
szer¢nys¢g emez Áratlan szabÀlyÀt. Ilyesf¢le k¢rd¢sek mer¡lhetnek f´l hÀt benn¡nk:
szabad-e ¢ppen AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN-ra alkalmazni a nyelv¢szetbûl levezetett
sz´vegelm¢let ¢s narratolÂgia ama t¢zis¢t, hogy minden elbesz¢l¢s alapstruktÃrÀja
ugyanaz, mint a mondat¢: az elbesz¢l¢s egy ÀllÁtmÀnyi viszony bûvÁt¢se. ElfogadhatÂ-e
AZ ELTþNT IDý-ben csak egy müv¢szi elhivatÀs t´rt¢net¢t lÀtnunk? S ezzel l¢nyeg¢ben
rÀk¢rdezt¡nk a t´rt¢neti-kritikai kutatÀsnak hatÀsÀt tekintve ä mint ezt mÀr jelezt¡k
ä legfontosabb irÀnyÀra is, amely mÀs megk´zelÁt¢sben, m¢gis hasonlÂan, egy sajÀtos
müv¢szetfilozÂfia megsz¡let¢s¢ben lÀtja AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN l¢nyeg¢t, s ezt a
müv¢szetfilozÂfiÀt ä egy¢bk¢nt kimerÁtûen adatolva ¢s meggyûzûen ä a XIX. szÀzad
n¢met filozÂfiÀjÀhoz k´ti. K¢rd¢seink pontosabban, a nagy klasszikus ¢s a mai olvasÂ
lehets¢ges viszonyÀt vizsgÀlva, n¢mileg mÂdosÁtva Ágy fogalmazhatÂk: mennyiben
szolgÀljÀk a prousti mü meg¢rt¢s¢t ma a àbÀtorÊ ¢s radikÀlis leegyszerüsÁt¢sek, pl. a
G. Genette-f¢le redukciÂ: àMarcelbÂl ÁrÂ leszÊ (m¢g akkor is, ha tudjuk, hogy Genette
c¢lja az adott esetben nem Proust interpretÀciÂja)? A prousti müben kifejtett ¢s alkal-
mazott XIX. szÀzadi n¢met eszt¢tika meghatÀrozÂ szerepe, ennek felfedez¢se ¢s ki-
mutatÀsa mennyiben jogosÁt fel ilyenf¢le konklÃziÂkra: àMinden¡tt [a prousti müben]
az elm¢let irÀnyÁtja azt, ahogyan a reg¢ny megk´zelÁti a valÂsÀgotÊ; mennyiben elfogadhatÂ
a prousti reg¢ny moderns¢g¢t fûleg abban keresn¡nk, hogy àfelvonultatja a XIX. szÀzad
´sszes ideolÂgiai vitÀjÀtÊ (A. Henry),13 m¢g akkor is, ha ez a felismer¢s k¢ts¢gbevonha-
tatlan kapcsolatokra ad rÀlÀtÀst a XIX. ¢s XX. szÀzadi müv¢szet k´z´tt.

Gondolatmenet¡nk a hÀrom id¢zett epizÂdra tÀmaszkodva annak a felfogÀsnak a
l¢tjogosultsÀga mellett ¢rvel, amely nem tudja ¢s nem akarja egyed¡l eszt¢tikai di-
menziÂjÀra szükÁteni a prousti müvet. An¢lk¡l, hogy k¢ts¢gbe vonnÀnk, hogy Proust
Schopenhauer buzgÂ olvasÂja volt, s hogy a müben akÀr felaprÂzva, akÀr hosszabban
kifejtett gondolatmenetekben ¢s elm¢letekben, sût a szereplûk ÀbrÀzolÀsÀnak, illetve
a sz´veg alakÁtÀsÀnak m¢ly¢n is szÀmos ponton a XIX. szÀzadi n¢met teoretikusok,
fûk¢nt Schelling hatÀsa ismerhetû fel ä inkÀbb annak perspektÁvÀjÀban szeretn¢nk a
meg¢rt¢s lehets¢ges mÂdozatait keresni, hogy a mü tÃlnû az eredetileg tervezett c¢lon
¢s kereten, visszat¢rve tehÀt Pilinszkyhez: àa reg¢ny ´nmagÀt ÁrjaÊ. M¢g akÀr olyan ¢r-
telemben is mÂdosÁtva ´nmagÀt, ahogy Val¢ry a mü utÂ¢let¢rûl besz¢l: àEgy mü addig
¢l, amÁg eg¢szen mÀsnak is tünhet, mint amilyennek szerzûje szÀnta.Ê14

A monolitikus mü¢rtelmez¢ssel kapcsolatos fenntartÀsainkat persze a müfajelm¢let
felûl k´zelÁtve is alÀ lehetne tÀmasztani, akÀr a vitatottsÀgÀval egy¡tt sem megker¡l-
hetû bahtyini fogalom, a àt´bbszÂlamÃ reg¢nyÊ segÁts¢g¢vel. Maradjunk m¢gis megkez-
dett gondolatmenet¡nkn¢l, a prousti mü konkr¢t terep¢n. Az id¢zett r¢szletekben fel-
vetett k¢rd¢s, az ember ¢s a halÀl viszonya ugyanis csak egy a hasonlÂ horderejü k¢r-
d¢sek k´z¡l, amelynek kontÃrjait az ¢let k´zeg¢be alÀszÀllÂ prousti gondolat kirajzol-
ja. S nemcsak az szÂl amellett, hogy az eszt¢tikai implikÀciÂk mellett ¢s azokon tÃl a
mü t´bbi nagy vonulata se sikkadjon el, hogy minden leszükÁt¢s, pontosabban minden
tÃlsÀgosan v¢gleges ¢s zÀrt rendszerr¢ kerekÁtett interpretÀciÂ elker¡lhetetlen¡l cson-
kÁtja ¢s torzÁtja a nagy ¢s ´sszetett müvet, hanem az is, hogy a reg¢nynek ¢ppen azok
a r¢szei, amelyek nem kapcsolhatÂk a müv¢szet b´lcseleti k¢rd¢seihez, nem egy pon-
ton ellentmondani lÀtszanak a teoretikus Proustnak.
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Az egy¢nnek a szubjektumba zÀrtsÀga mint t¢zis ¢s valÂsÀg, amely a müv¢szettel
kapcsolatos gondolatmenetek egyik vez¢rmotÁvuma, szinte semmiv¢ foszlik a sze-
m¡nk elûtt, az ¢let konkr¢t k´zeg¢ben, amikor nem a müv¢szet metafizikÀjÀt ¢pÁti a
szerzû. Anya ¢s lÀnya, ahogyan egymÀshoz valÂ viszonyuk kirajzolÂdik ¢ppen a ha-
tÀrhelyzetben, a halÀl k´zel¢ben, rÀcÀfol a Schopenhauertûl Àtvett t¢telre, s megha-
ladja a àm¢ly ¢nÊ ¢s a àtÀrsadalmi ¢nÊ ellent¢t¢t. Ahogy a kÁnokba alÀszÀllÂ anya ¢s a
gy´trelmeket tehetetlen¡l n¢zû lÀnya ä a k¢t arc, az egyik a mÀsikat f¡rk¢szve-keresve
ä sz¡ntelen¡l egymÀs fel¢ fordul, s nem magÀra, hanem csak a mÀsikra figyel, egy
Rembrandt-metszet hiteless¢g¢vel rajzolja ki azt, hogy csak a mÀsik emberhez valÂ
kapcsolatunkban vagyunk emberek; s ezzel hatÀlyon kÁv¡l helyezi nemcsak az ember
¢rtelmez¢s¢nek a n¢met filozÂfiÀban uralkodÂvÀ vÀlt mÂdjÀt, mely az embert vagy
individuumk¢nt, vagy tÀrsadalmi l¢nyk¢nt vizsgÀlja,15 hanem azokat a gy´ny´rüs¢ges
gondolatmeneteket is, amelyekben maga Proust, a teoretikus azt fejtegeti, hogy az
egy¢nis¢g egyed¡l hiteles megnyilvÀnulÀsa az ember ¢s ember k´z´tti kapcsolat, ¢s a
halÀlon tÃli l¢t egyetlen lehetûs¢ge a müalkotÀs.

S a reg¢nynek ilyen ¢s ehhez hasonlÂ jelenetei nemcsak cÀfolatk¢nt vagy a prousti
sz´veg ´nellentmondÀsak¢nt ¢rtelmezhetûk, hanem Ãgy is, hogy a teoretikus Proust
m´g´tt felfedezz¡k egy m¢lyebb hagyomÀny jelenl¢t¢t, azt, ami nem deklarÀltan, ha-
nem csak eleven mÂdon bizonyos jelenetek, bizonyos figurÀk megkomponÀlÀsÀban
¢rhetû tetten; p¢ldÀul azokat a szÀlakat, amelyek Proustot a francia XVII. szÀzadhoz
k´tik. Mert aligha lehet k¢ts¢ges, hogy a Swann-jelenetet akkor ¢rtj¡k jÂl, ha az àhon-
n¨te hommeÊ, àa pall¢rozott emberÊ ideÀlja ott lebeg a jelenet f´l´tt; nem is annyira
az, amit Faret vagy de M¢r¢ lovag a tÀrsasÀgi ember m¢rc¢j¢nek szÀnt, hanem inkÀbb
az, ahogy a pascali gondolatokban tovÀbb hat ez az ideÀl t´bb nagysÀgrenddel m¢-
lyebbre szÀllva, filozÂfiailag ¢s spirituÀlisan is megerûsÁtve ¢s meghaladva a ànemes
viselked¢sÊ eszm¢ny¢t. àAz ¢n gyül´letesÊ, mondja Pascal, majd Ágy folytatja: àaz ¢nnek
k¢t tulajdonsÀga van: ´nmagÀban igazsÀgtalan, mert magÀt k¢pzeli a vilÀg k´z¢ppontjÀnak;
mÀsok szÀmÀra kellemetlen, mert szolgÀivÀ akarja ûket tenniÊ.16

A pascali gondolatot ¢s a jelenetet ProustnÀl nem felt¢tlen¡l csak egyirÀnyÃ hatÀs-
k¢nt kell ¢rtelmezn¡nk, mert voltak¢ppen k´lcs´n´sen megvilÀgÁthatjÀk egymÀst. Az
egocentrikus ember egyfelûl àmÀsok szÀmÀra kellemetlenÊ ä ez Guermantes herceg visel-
ked¢s¢nek egyik dimenziÂja. Az udvariassÀg azonban, a mindent eluralni akarÂ à¢nÊ
r´vid ¢s idûleges mellûz¢se a mÀsik ember javÀra csak lÀtszÂlag szolgÀlja egyed¡l a
mÀsikat azzal, hogy nem s¢rti, nem zavarja, ¢s nem bÀntja; valÂjÀban visszafel¢ is hat,
s emberi m¢ltÂsÀgÀban megerûsÁti azt is, aki hajlandÂ vele ¢lni. S mellesleg ä ezt mÀr
inkÀbb az Ãj barbÀrsÀg demagÂgiÀjÀval perelve mondjuk ä Pascal ¢s Proust azt is segÁt
meg¢rten¡nk, hogy az udvariassÀg nem k¢pmutatÀs, hanem sokkal inkÀbb valami
tisztess¢ges ¢s jÂakaratÃ jÂzansÀg, amely szÀmot vet azzal, amit Pascal Ágy fogalmaz,
hogy àaz ember nem angyal ¢s nem ÀllatÊ, azaz an¢lk¡l, hogy eljutna a t´k¢letes ´nzet-
lens¢g emberfeletti ÀllapotÀba, megf¢kezheti magÀban az ́ nzû Àllatot. Nos, ez az, amit
Guermantes herceg elmulaszt, ¢s nemcsak Swann-nal szemben. MÀsfelûl a magÀt k´-
z¢ppontba tolÂ ember àigazsÀgtalanÊ ä mondja Pascal ä, àmert magÀt k¢pzeli a vilÀg k´-
z¢ppontjÀnakÊ. A prousti reg¢nyjelenet ezt mintegy konkretizÀlva kieg¢szÁti ¢s megvi-
lÀgÁtja. Az ´nz¢s torzÁtja az ember lÀtÀsÀt, megakadÀlyozza, hogy jÂ szemsz´gbûl, jÂ
arÀnyokban lÀssuk, amit lÀtunk. S valÂban Guermantes herceg gyerekes ¢s durva ego-
centrikussÀga vaksÀg is: nem k¢pes arra, hogy a mÀsik ember sorsÀban az embersorsot
ä a sajÀt magÀ¢t is ä meglÀssa.
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UgyanÁgy alig lehet nem ¢szrevenn¡nk, hogy mindhÀrom epizÂd ä a hosszabban
àmes¢lûÊ kettû (Bergotte halÀla ¢s a nagyanya agÂniÀja) k¡l´n´sen ott, ahol jelenet-
szerüv¢ vÀlik ä az ember¢letet a nagy pascali kettûss¢gben lÀttatja: grandeur et misªre
de l'homme, az ember nagysÀga ¢s nyomorÃsÀga. Mert a fegyelmezetten ¢s okosan
szükszavÃ Swann, aki illÃziÂk n¢lk¡l mosolyog a halÀl Àrny¢kÀban, ¢s a szamÀr mÂdon
locsogÂ ¢s hahotÀzÂ Guermantes herceg ä ez egy¡tt az ember. Mert az ́ ntudatÀt vesz-
tett ¢s vinnyogÂ Àllatk¢nt kÁnlÂdÂ anya ¢s lÀnya, aki az Àgy lÀbÀnÀl Àll, lucidusan ¢s
tehetetlen¡l ä ez egy¡tt az ember. °s Bergotte, aki utolsÂ erej¢vel elvonszolja magÀt
arra a helyre, ahol nyilvÀnvalÂvÀ vÀlhat ¢letcsûdje, s ezt f¢lig ´ntudatlanul talÀn az¢rt
teszi, hogy ́ ntudata utolsÂ f¢ny¢n¢l bevallja magÀnak a csûd´t, majd hogy egy perccel
k¢sûbb a rosszull¢ttûl megrettenve visszazuhanjon az ´nbecsapÀs legszokvÀnyosabb
ÀllapotÀba ä ez Ágy mindenest¡l az ember.

S ezeken az el¢g jÂl lÀthatÂ tematikus kapcsolatokon tÃl van m¢g egy ÀtfogÂbb,
mondhatnÀnk Ágy, mÂdszertani rokonsÀg, k´z´s vonÀs, amely nemcsak Pascalhoz, ha-
nem a ànagy szÀzadhozÊ füzi Proustot, pontosabban a XVII. ¢s XVIII. szÀzad francia
moralistÀihoz, akik ä s ¢ppen ez az a k´z´s vonÀs, amely az antropolÂgiai k¢rd¢st il-
letûen nem hozhatÂ k´z´s nevezûre a n¢met idealizmussal ¢s annak leszÀrmazottaival
ä a àmicsoda l¢ny az emberÊ k¢rd¢s¢t a konkr¢t emberbûl kiindulva, a valÂsÀgos em-
bert vizsgÀlva vetik fel. Ez az, amit a francia hagyomÀny irodalom ¢s filozÂfia hatÀrain
Àt szabadon mozgÂ, m¢gis szinte ´nÀllÂ diszciplÁnÀnak tekint: àa szokÀsok ¢s erk´lcs´k
tanulmÀnyozÀsaÊ ¢s àa szenved¢lyek tanulmÀnyozÀsaÊ (¢tude des moeurs, ¢tude des passions).

Ezzel pontosabban a nagy szÀzad egyik vonulatÀhoz kell inkÀbb k´tn¡nk Proustot.
Van ugyanis egy markÀns, szint¢n a XVII. szÀzadban gy´kerezû hagyomÀny, egy mÀ-
sik vonulat is, amelyben egy¢bk¢nt a franciÀk vÀltozÂ hangsÃllyal, de szellemi arcula-
tuk egyik alapvonÀsÀt lÀtjÀk, s ez a racionalizmusnak az a fajtÀja, amely elûsz´r a kar-
tezianizmusban tetûz, a descartes-i filozÂfiÀban. Az antropolÂgiai k¢rd¢st illetûen a
descartes-i gondolkodÀs is elsûdlegesen absztrakciÂkkal dolgozik. Nem Ãgy, mint a
n¢met idealizmus, amely filozÂfiai rendszert konstruÀl az ember hÀzÀul, hanem Ãgy,
hogy a matematikai absztrakciÂ ¢s dedukciÂ mÂdszer¢vel v¢li leÁrhatÂnak az embert.
Descartes Ãgy osztÀlyozza az emberi szenved¢lyeket, mint mondjuk a sÁkidomokat a
geometria. S ehhez nem sok k´ze van Proustnak.

Viszont az a fordulat, amely a l¢trûl s ezen bel¡l az emberl¢trûl valÂ gondolkodÀst
a XIX. ¢s XX. szÀzad fordulÂjÀn eloldja a karteziÀnus hagyomÀnytÂl, az ¢ppen a berg-
soni filozÂfia, amelyet ä mint jelezt¡k ä kezdetben Proust egyetlen filozÂfiai ihletûj¢-
nek tekintettek, ma pedig a kutatÀs, mÀs irÀnyba fordulva, alig emlÁt. Holott nem a
szÀnd¢kos ¢s az akaratlan eml¢kez¢s elm¢lete az egyetlen kapcsolÂdÀsi pont a szÀzad-
fordulÂn oly nagy hatÀsÃ bergsoni filozÂfia ¢s a XX. szÀzadra oly d´ntûen fontos re-
g¢ny, AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN k´z´tt. A bergsonizmusban ugyanis olyan szeml¢let
k´rvonalai jelennek meg, amely az ¢letrûl valÂ gondolkodÀst kivonja a karteziÀnus
¢rtelem adta k¢nyszerekbûl ¢s az erre visszavezethetû mechanikus vilÀgszeml¢letbûl.
Ez¢rt indul Babits hÁres Bergson-tanulmÀnya, mely 1910-ben a Nyugatban jelent meg,
ezzel a boldog, ¡nnep¢lyes fel¡t¢ssel: àBergsonban a szabadÁtÂt kell lÀtnunk.Ê Nem jÂ
azonban Àtugorni vagy elfelejteni azt sem, hogy Bergson konkr¢tan hogyan hajtja v¢g-
re ezt a felszabadÁtÀst. A v¢gsûleg ́ sszegezû mü, A TEREMTý FEJLýD°S a gondolatme-
net elsû futamÀban az ¢rtelmet az ¢lûl¢nynek a k´rnyezethez valÂ alkalmazkodÀsÀbÂl
vezeti le, ¢s az ¢let eg¢sz¢nek meg¢rt¢s¢re alkalmatlannak Át¢li ä s ¢ppen az ¢rtelemmel
szembeÀllÁtva tekinti az ¢let¢rt¢s hordozÂjÀnak az intuÁciÂt. A gondolatmenet mÀsodik
r¢sz¢ben viszont ä ezt a konklÃziÂt mintegy korrigÀlva ä eljut oda, hogy az emberi



tudatmük´d¢sben ä Dienes Val¢ria Ágy fordÁtja: àaz emberi eszm¢letbenÊ ä intuÁciÂ ¢s ¢r-
telem egymÀsra utalt, tehÀt intuÁciÂ ¢s ¢rtelem t´r¢keny egyensÃlya adja az emberi
eszm¢let l¢nyeg¢t. E konklÃziÂ felûl n¢zve neh¢z nem lÀtnunk kapcsolatot a bergsoni
gondolat ¢s az ¢rtelem kritikÀjÀnak szÀnt essz¢bûl kin´vû prousti reg¢ny k´z´tt. S
akÀrhogyan prÂbÀljuk is fogalmakkal befogni a prousti reg¢ny vÀllalkozÀsÀnak ellen-
t¢tes tendenciÀit ä impresszionizmus ¢s intellektualizmus, az ¢rtelem tanulÀsfolyama-
ta ¢s a müv¢szet miszt¢riumÀba valÂ beavatÂdÀs, racionÀlis igazsÀgkeres¢s ¢s irracio-
nÀlis megvilÀgosodÀs ä, nyilvÀnvalÂan olyan kettûs folyamatrÂl van szÂ, amelyben az
¢rtelem az igazsÀgkeres¢s hosszÃ ÃtjÀt jÀrja: t¢ved¢seken Àt bukdÀcsol, szakadatlanul
zsÀkutcÀba fut, de korrigÀlja is ´nmagÀt; mÁg a müv¢szetben zajlÂ megismer¢s a r´-
videbb utat, a megvilÀgosodÀsok ÃtjÀt. Ez viszont nem az akarattÂl f¡gg, hanem ke-
gyelmi pillanatok k¢rd¢se. Annyi bizonyos, hogy az ¢let megismer¢s¢ben az egyik a
mÀsiktÂl elvÀlaszthatatlan.

Ha tehÀt ma tudomÀnyosan nem kellûk¢ppen adatolhatÂ is, hogy Proust milyen
m¢lys¢gben ismerte Bergsont, akkor sem jÂ Proust m´g´tt vagy mellett megfeledkezni
BergsonrÂl, mert a k¢t müre n¢zve az is megvilÀgosÁtÂ lehet, ha k´zvetlen hatÀs helyett
pÀrhuzamot, azonos irÀnyban valÂ keres¢st ¢s egymÀssal rokonÁthatÂ mÂdszereket lÀ-
tunk. S ezen tÃl egy gondolkodÂnak nemcsak t¢zisei, gondolatmenetei ¢s logikÀja van,
hanem gondolkodÀsmÂdja ¢s atmoszf¢rÀja is. S amikor Bergson az intuÁciÂt minden
definÁciÂnÀl l¢nyeglÀtÂbban a k´vetkezûk¢ppen helyezi ´sszef¡gg¢sbe: az intuÁciÂ az
emberben àmÀr-mÀr kialvÂ lÀmpa, mely csak ritkÀn lobban, de akkor szem¢lyis¢g¡nkre, sza-
badsÀgunkra, a term¢szet ´sszess¢g¢ben elfoglalt hely¡nkre, eredet¡nkre, sût talÀn sorsunkra is
vet valami gyenge vilÀgossÀgot, mely azonban m¢gis Àtt´ri az ¢jszakÀt, amelyben az ¢rtelem hagy
benn¡nketÊ17 ä akkor a cs´ndes, sz¢p mondat hÁdjÀn szinte Àtl¢phet¡nk a bergsoni mü-
bûl AZ ELTþNT IDý-be. A mondat ä a gondolkodÀsmÂd lenyomata ä segÁt azt is meg-
¢rteni, hogy a filozÂfus ¢s az ÁrÂ k´z´tt itt ¢ppen az a k´z´s (ami egy¢bk¢nt mindkettût
Pascalhoz is k´ti), amit Martin Buber a filozÂfiai antropolÂgia egyetlen hiteles k¢rde-
z¢smÂdjÀnak tekint: à[A filozÂfus antropolÂgus]... az ember eg¢sz¢t csak akkor ¢rtheti meg,
ha ´nmagÀt nem hagyja kÁv¡l, ¢s nem marad ¢rz¢ketlen szeml¢lû. Ahhoz, hogy az embert mint
eg¢szet felfogja, az ´neszm¢l¢s teljes valÂsÀgÀba bele kell mennie. MÀs szÂval: ezt a belebocsÀt-
kozÀst ebbe a sajÀtos dimenziÂba mint ¢letaktust kell v¢grehajtania, mindenn¢mü elûzetes fi-
lozÂfiai biztosÁt¢k n¢lk¡l, tehÀt ki kell tennie magÀt annak, ami megt´rt¢nhet azzal, aki valÂsÀ-
gosan ¢l. Itt nem ¢rt¡nk meg semmit, ha a parton maradunk, ¢s onnan n¢zz¡k a tajt¢kzÂ hullÀ-
mokat; elhagyva a partot, ki kell mer¢szkedni, be kell magunkat vetni, ¢s Ãszni kell ¢beren ¢s teljes
erûbûl... Ágy ¢s nem mÀsk¢pp sz¡letik meg az antropolÂgiai ´neszm¢l¢s.Ê18

Mellesleg ugyanez a k¢rdez¢smÂd tartja ́ ssze a nagy lÁrai ciklust, JÂzsef Attila ESZ-
M°LET-¢t is, amely egyszerre keresi az ember hely¢t, mintegy kÁv¡lrûl n¢zve a min-
dens¢g ¢s az anyagi vilÀg t´rv¢nyei felûl, mik´zben egy percre sem adja fel a sajÀt ¢lete
valÂsÀgÀbÂl keresû ember pozÁciÂjÀt ¢s az ezzel jÀrÂ gy´trelmet. ValÂszÁnüleg igaza
van Nemes Nagy çgnesnek, hogy a ciklus formÀja ä a szÀmokkal egymÀstÂl f¡ggetle-
nÁtett aforisztikus szakaszok ä Villon-hatÀsra vallanak,19 a ciklus cÁme viszont minden
jel szerint Bergsonnak k´sz´nhetû.20 S feltehetûen szeml¢letmÂdja is, amely bizonyos
szempontbÂl (¢ppen az emberre rÀk¢rdezû szeml¢letmÂd r¢v¢n) a prousti mü meg-
felelûj¢t jelentheti ä lÁrÀban, ahogy ez mÀr lenni szokott ä nek¡nk, magyaroknak.

AZ ELTþNT IDý-ben vissza-visszat¢rûen felbukkan a àdu c³t¢ de...Ê, àle c³t¢ de...Ê ki-
fejez¢s, azzal a sajÀtos jelent¢ssel, amit ¢ppen a reg¢ny ad neki. Elûsz´r azt jelenti,
amit az elsû ¢s a harmadik k´tet cÁm¢ben: Swann¢k fel¢ vagy Guermantes-¢k fel¢
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ker¡lve, ami Combrayban (a gyerekkori s¢tÀk k¢t lehets¢ges irÀnya szerint) a nevek-
nek megfelelûen k¢t teljesen elk¡l´n¡lt s a gyerek ¢s a fiatal hûs szÀmÀra sokÀig
´sszeegyeztethetetlen vilÀg: Swann a gazdag, müvelt felsû polgÀri r¢teg, Guer-
mantes-¢k pedig a r¢gi francia arisztokrÀcia vilÀga. K¢sûbb ä erre a jelent¢sre
visszautalva ä sokszor olyasf¢le ¢rtelemben mer¡l fel ez a kifejez¢s, hogy a hûs a dol-
gokat, esem¢nyeket Swann¢k vagy Guermantes-¢k felûl lÀtja, ¢rz¢keli vagy Át¢li meg.
A reg¢ny utolsÂ k´teteiben pedig egyre inkÀbb egy felismerhetû, ki¡tk´zû csalÀdi
vonÀs jel´l¢s¢re szolgÀl.

Nem tÃlzÂ belevetÁt¢s talÀn ugyanilyen, valami r¢gtûl fogva megl¢vû àcsalÀdiÊ vo-
nÀst lÀtnunk azokban a vonatkozÀsokban, amelyek a reg¢nyt a francia XVII. szÀzad-
hoz k´tik, s amelyek a teoretikus Proust Ãjonnan adatolt n¢met filozÂfiai k´tûd¢sei
alÂl m¢giscsak ki¡tk´znek. A k¢rd¢s ennek kapcsÀn inkÀbb az, van-e jelentûs¢ge ä az
olvasÂ szÀmÀra ä annak, hogy milyen hagyomÀnyhoz k´ti vagy milyen hagyomÀnyhoz
k´ti inkÀbb a nagy klasszikust.

6

Elûsz´r is ¢rdemes elgondolkoznunk a hagyomÀny ¢s a klasszikus kapcsolatÀrÂl Àlta-
lÀban ä ¢ppen az olyan müvek kapcsÀn, amelyeket elûsz´r viszolygÀs ¢s ¢rtetlens¢g
fogadott, ma pedig agyon¡nnepelnek. S hogy mi¢rt, arra maga Proust vilÀgÁt rÀ egy
r´vid cikknek megfelelû sz´vegben, amelyet interjÃ helyett lev¢lformÀban Árt meg
Henriot-nak, s amely KLASSZICIZMUS °S ROMANTIKA cÁmmel jelent meg 1921-ben.21

A r´vid gondolatmenet az ÃjÁtÂkrÂl ¢s a hagyomÀnyrÂl besz¢l, de k´zben ¢szrev¢tle-
n¡l, egyszerüen ¢s vilÀgosan a klasszikusok jÂ ¢rt¢s¢nek mÂdjÀt is tanÁtja: Manet ¢s
Baudelaire kapcsÀn kifejti, hogy az ÃjÁtÂk, akik sajÀt korukban akaratuk ellen¢re bot-
rÀnyt kavartak, utÂlag n¢zve, ¢ppen azzal, hogy minden neh¢zs¢g n¢lk¡l beilleszthe-
tûk egy hagyomÀnyba, nemhogy megt´rn¢k, inkÀbb hangsÃlyozzÀk annak folyama-
tossÀgÀt (àEzek a klasszikusnak m¢g nem elismertek ¢s a r¢giek annyira ugyanazt a müv¢szetet
müvelik...Ê). S a àklasszikusÊ fogalmÀt Ágy egyfelûl ä talÀn elcs¢pelt mÂdon ä minûs¢gi
kategÂriak¢nt hasznÀlja (àminden igazi müv¢szet klasszikusÊ), de mintegy k´zvetett mÂ-
don figyelmeztet¢s¡l is, hogy a modern nem azonos a divatossal. Ugyanakkor azt is
sugallja, hogy a klasszikus viszont nem azonos sem a r¢givel, sem az idûtlennel, az
à´r´kÊ-kel, mert ä s ezt ¢rtelmezhetj¡k vÀlaszk¢nt a felvetett k¢rd¢sre ä az utÂlag
klasszikusnak bizonyulÂ mü is az idûben Àll, s ¢ppen az idû, a visszan¢z¢s, az utÂlag
vilÀgossÀ vÀlÂ kapcsolat teszi lehetûv¢, hogy a klasszikus müben, amely m¢ltÂnak bi-
zonyult a mÃlthoz, meglÀssuk azt, amit a kortÀrsak nem lÀthattak. S p¢ldak¢nt ¢ppen
a XVII. szÀzad nagyjaira, Racine-ra, Madame de S¢vign¢re ¢s Boileau-ra utal.

Ennek a szeml¢letnek van azonban negatÁv lenyomata is, s ez mÀr nem az Henri-
ot-nak Árt lev¢lbûl, hanem A MEGTALçLT IDý lapjain talÀlhatÂ reflexiÂkbÂl rajzolhatÂ
ki: van, amit Proust kiiktat, amirûl nem vesz tudomÀst mint irodalomrÂl, amit mintegy
kiejt az idûbûl, nagyon hasonlÂan ahhoz, amit Ady eg¢szen mÀs ´sszef¡gg¢sben, va-
lÂjÀban nagyon is analÂg felismer¢s alapjÀn Ágy mond: àaz Idû az ocsut nem szÀnjaÊ. S
Proust ebbe a kategÂriÀba, a nem irodalom kategÂriÀjÀba sorolja mindenekelûtt a k´z-
vetlen ideolÂgiai t´lt¢sü irodalmat, amely a k¡l´nb´zû ä akÀr egymÀssal szemben ÀllÂ
ä politikai elk´telezetts¢gek ellen¢re m¢gis oly egyforma, ¢pp az¢rt, mert tendenciÂ-
zus. S mikor a szÀzad elej¢n, k¡l´n´sen a vilÀghÀborÃ ¢vei alatt Ãgy tünhetett, hogy
ez a nem irodalom vagy alig irodalom lÀrmÀsan teljesen birtokba veszi a terepet, akkor
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Proust v¢grehajtja a maga cs´ndes àvisszafel¢ n¢zû forradalmÀtÊ (J. Riviªre),22 amit utÂ-
lag n¢zve nyugodtan tekinthet¡nk megÃjulÀsnak, mert Proust Ãgy ÃjÁt, hogy valahol
a m¢lyben hü egy hagyomÀnyhoz, valami fontosabbhoz, mint amit az avantgarde ä a
tegnapi vagy a mai ä meghaladni v¢l.

7

öjra egy szÀzadv¢g, egy mÀsik szÀzadv¢g ¢veit ¢s ÂrÀit ¢lj¡k, s a mü ¢s a hagyomÀny
k¢rd¢se ma Ãgy is f´lfoghatÂ, hogy megengedhetj¡k-e magunknak, hogy csak a XIX.
szÀzad eszt¢tikai kontextusÀbÂl levezetve, csak a müv¢szet metafizikÀjÀnak hatalmas
rendszer¢t lÀssuk AZ ELTþNT IDý-ben, nem v¢ve tudomÀst arrÂl, ahogy a prousti mü
rÀk¢rdez az emberre, ahogy makacsul ¢s t¡relmesen azzal bÁbelûdik, hogy mit jelent
embernek lenni.

S ez az egyetemes k¢rd¢s, Ãgy tünhet, orszÀghatÀrokon tÃll¢pve ma fûleg azokat
vonja egy k´z´ss¢gbe, akik ¢ppen az antropolÂgiai k¢rd¢sben koncentrÀlÂdÂ aggo-
dalommal n¢znek a XXI. szÀzad el¢. Lehet azonban, hogy ugyanez a k¢rd¢sfelvet¢s
szinte szem¢lyre szÂlÂan hat, majdnem f¢l ¢vszÀzad ¢ppen most t´rt¢nelemm¢ vÀlÂ
¢veire visszan¢zve, az ́ reg kontinens k´z¢psû ¢s keleti zÂnÀjÀban, ahol az ember nem-
csak olvashatta, ha akarta a t¢zisirodalom kitünûs¢geit, hanem Àllamilag ¢s hatÂsÀgilag
k´telezve volt az öJ BARçZDçT SZçNT AZ EKE, a VçSZJA TYORKIN ¢s az eff¢le remek-
müvek olvasÀsÀra; s most mintegy megerûsÁtve ¢rezheti az undorral ¢s bosszÃsÀggal
vegyes fÀradtsÀgban bujkÀlÂ igazsÀgot, hogy ez valÂban elveszett idû, temps perdu,
àkÀr ¢s szem¢tÊ volt, akÀr k¢nyszerbûl t´rt¢nt, akÀr Illy¢s Gyula szavaival ¢lve àmagÀn-
szorgalmÃ kutyaÊ-k¢nt tett¡k. Ugyanakkor az ember l¢nyeg¢t keresû k¢rd¢s felszaba-
dÁtÂan ¢s ismertk¢nt, szinte otthonosan ismertk¢nt is hathat annak a ànyÀjas olvasÂ-
nakÊ, akinek ¢retts¢gin ¢s k´telezû irodalmon tÃl k´ze van Arany JÀnoshoz ¢s Ma-
dÀchhoz, JÂzsef AttilÀhoz ¢s az erd¢lyi eml¢kiratÁrÂkhoz ä ha m¢g akad ilyen. A k¢r-
dez¢s prousti mÂdja pedig ä talÀn ¢szre sem vessz¡k ä megÂv benn¡nket attÂl, hogy
k¢rd¢seinkre oly sz´rnyen leegyszerüsÁtett vÀlaszokat talÀljunk, mint amilyenek ma-
napsÀg, a nagy ideolÂgiÀk ́ sszeomlÀsa utÀn is Ãjra vÀltozatlan vitalitÀssal burjÀnzanak.
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