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WILLIAM FRIEDKIN

Zarándoklat Proust nyomában
1977-ben az egyik párizsi városházán házasságot kötöt-

tem Jeanne Moreau-val. Moreau generációjának egyik leg-
elismertebb	színésznője	volt,	és	illusztris	személyek	gon-
doskodtak	 rólunk:	 Jacques	Chirac,	a	város	 leendő	 főpol-
gármestere	 tartott	 beszédet,	 a	 filmrendező	Alain	Resnais	
–	az	ő	révén	ismertem	meg	Jeanne-t	–	volt	az	egyik	tanúnk,	
Florence Malraux, az író André Malraux lánya a másik.

Némi	 pezsgőzés	 és	 a	 rövid	 szertartás	 után,	 amelyből	
egyetlen szót sem értettem, Jeanne és én hosszú sétát tet-
tünk a Tuileriák kertjében egy rajnyi lesifotós kíséretében. 
Én	először	házasodtam,	ő	másodszor.	Az	esküvőn	készült	
fényképeken	feszültnek	és	zavartnak	látszom.	Első	évünk-
ben a nyarat Jeanne villájában, La Garde-Freinet-ben, egy 
középkori faluban töltöttük, melyet 150 hektárnyi szántóföld 
vesz körül a Saint-Tropez mögötti dombokon. Úgy látszott, 
egy	 időre	munka	nélkül	maradok.	Legutóbbi	 rendezésem,	
A félelem bére, melyet addigi legjobb filmemnek tartottam, 
nem tetszett a kritikusoknak és a közönségnek. Belesüpped-
tem a francia vidéki életmódba. Reggelente hosszú sétákat 
tettem kávét és rongyoskiflit keresve. A kis büfé tulajdonosa 
és	törzsközönsége	elutasító	volt,	a	városba	vezető	út	melletti	
kőfalon	nagybetűs	firka	hirdette:	„Párizsiak,	menjetek	haza!”	
El tudtam képzelni, hogyan érezhettek az amerikaiak iránt.

Esténként, vacsora után, Jeanne felolvasott Marcel 
Proust Az eltűnt idő nyomában című,	hétkötetes	regényé-
ből.	Előbb	franciául,	amit	aztán	lefordított	angolra.	Egyre	
jobban magával ragadott a könyv nyelvezete, bonyolult 
felépítése	 és	 a	 sok	 szereplő	 egymásba	 fonódó	 élete.	Két	
évvel	később	Jeanne	és	én	megállapítottuk,	hogy	kulturá-
lisan idegenek vagyunk egymás világában. A házasságunk 
véget	ért,	nem	úgy	Proust-kötődésem.

Gyakran nehézségek árán, de folytattam a regény olva-
sását egészen az utolsó kötet revelációjáig. Azután napon-
ta újra átvettem valamely hosszabb vagy rövidebb részét, 
ahogy egy kedvenc zenedarabot szokás. Ez így ment tíz 
éven	át,	melynek	 során	minden	elérhető	 életrajzot	 és	 ta-
nulmányt elolvastam Proustról, és járatos lettem sorsa 
alakulásában,	 ami	 szoros	 párhuzamot	mutatott	művével.	
Magányos	időtöltés	volt.	Egyetlen	valakit	ismertem	Holly-
woodban, akit szintén érdekelt Proust, a színész Louis 
Jourdant, aki könyvekkel, hanglemezekkel és régiségekkel 
körülvéve évek óta egy földszintes házban élt a feleségével 
Beverly Hills-ben. Louis-ra mindig a charmeur szerepét 
osztották,	 pedig	 nem	 a	 nőkért,	 hanem	 az	 irodalomért	 és	
a	zenéért	rajongott.	Idősebb	korában	közeli	 ismeretségbe	
kerültünk, hetente kétszer-háromszor is meglátogattam. 
Amikor 2015-ben meghalt, könyvtárából rám hagyta Jean-
Yves Tadie meghatározó Proust-életrajzát, melynek min-
den oldalát jegyzetekkel és észrevételekkel látta el.

A ’80-as évek végén visszatértem Párizsba. Egyetlen 
célom volt: bejárni a várost Proust nyomában, megnézni 
a	helyeket,	ahol	az	élete	zajlott,	és	amelyekről	írt.	Engem	
többnyire elbátortalanítanak a remeklések, nem késztetnek 
arra, hogy magam ilyesmivel próbálkozzam. Sosem tud-
nék zenét szerezni Beethoven, hangszeren játszani Martha 
Argerich vagy Miles Davis meghallgatása után. Sok iro-
dalmi	 művet	 szeretek,	 de	 nem	 éget	 a	 vágy	 megnézni	
Macondót,	ahol	Aureliano	Buendía	ezredes	a	kivégzőosz-
tag elé állt, vagy East Egget, ahol Gatsby a zöld lámpára 
meredt. Azonban Proustot olvasva s átélve, hogy sok röpke 
pillanat megragadásával teljességében mutatja meg az éle-
tet, saját szememmel akartam látni e pillanatok születésé-
nek helyszínét.

Dickens Londonját ma már lehetetlen megtapasztalni, 
de Proust világából vannak részek, melyek majdnem olya-
nok	maradtak,	mint	az	ő	idejében	voltak.	Leginkább	Illiers-
Combray, ahol az író többször járt gyerekkorában, és re-
gényének	jelentős	része	játszódik.	Ezt	a	helyet	felkeresni	
olyan	volt	nekem,	mint	elzarándokolni	egy	emlékműhöz.	
A Lincoln Memorial látványa nem mélyíti el Lincoln-is-
mereteinket, de elgondolkodtat azon, hogy mit képviselt. 
És	nem	gondoltam,	hogy	Proust	műve	önéletrajz,	de	 re-
méltem,	hogy	az	őt	megihlető	helyeken	rátalálhatok	hatal-
mas regénye varázserejének forrására.

Mindezt	évekkel	ezelőtt	kezdtem	el	a	párizsi	Ritz	Hotel-
ben, melynek Marcel Proust-lakosztályában szálltam meg. 
Régebben különterem volt, ahol Proust gyakran látta va-
csoravendégül	a	barátait.	Aimé	nevű	regényalakját	Proust	
részben	 a	 főpincérről	mintázta,	 akivel	 baráti	 viszonyban	
volt.	A	lakosztálynak	márvány	fürdőszobája	volt.	A	tágas	
lakótér XIV. Lajos stílusú bútorokkal volt berendezve, ma-
gas ablaka a kertre nézett, és elegáns csillár függött kék ég-
ben	párnafelhőket	ábrázoló	mennyezetén.	Amolyan	szent	
helynek éreztem, amelynek – noha több változáson esett 
át	 Proust	 ideje	 óta	 –	 állandó	 kisugárzása	 van.	 (A	 terítős	
asztalon magasodó tv-készülék nem illett bele.) A szállo-
daigazgató elmondta, hogy a különterem mindig Proust 
rendelkezésére állt, ha vendégeket hívott és kimerészke-
dett Haussmann sugárút 102-beli parafatapétás hálószobá-
jából, ahol sokat feküdt az asztmája miatt. A vacsorákon 
elhangzottak egy része nyilván utat talált a regényeibe. 
Olthatatlan	 kíváncsiságot	 érzett	 embertársai	 belső	 élete	
iránt, és olyan ingerekre is érzékeny volt, melyeket más 
nem észlelt.

Azután elmetróztam a Saint-Lazare állomásra, és onnan 
elsétáltam a Lycée Condorcet-hez. Proust tizenegy éves 
korától,	1882-től	1889-ig	járt	ebbe	a	középiskolába,	mely-
nek	a	festő	Pierre	Bonnard	és	Henri	de	Toulouse-Lautrec,	
az	író	ifj.	Alexandre	Dumas	és	a	fotóművész	Henri	Cartier-
Bresson	 is	 a	 növendéke	 volt.	A	 zárt	 belső	 udvarú	 intéz-
mény eredetileg kapucinus kolostornak készült a XVIII. 
században.	A	kétszintes,	manzárdtetős	épületbe	egy	nagy,	
kék portálon léptem be, melyet két toszkán oszlop fogott 
közre. Bejelentés nélkül érkeztem. Egy jólöltözött közép-
korú hölgy fogadott, aki az iskola irattárosaként mutatko-
zott be.

– Segíthetek valamiben? – kérdezte óvatosan.
– Tudta, hogy ide járt Marcel Proust? – rebegtem.
– Maga biztos amerikai – viszonozta malíciával félszeg-

ségemet.	Igenlő	válaszomat	kétkedve	fogadta.
– Miért érdekli Marcel Proust?
–	Mert	 fellelkesített	 a	műve,	 és	minden	 érdekel,	 ami	

vele kapcsolatos.
– Miért nem olvassa el valamelyik életrajzát? Biztosan 

megvannak fordításban is.
–	Már	minden	fellelhetőt	elolvastam.
– És elégedetlen?
– Csak még kíváncsibb.
– Maga író?
– Nem.
– Akkor mivel foglalkozik?
–	Filmrendező	vagyok,	de	nem	szándékozom	Proustról	

filmet készíteni.
Úgy	nézett	rám,	mintha	azon	tűnődne,	tréfálok-e.	Úgy	

dönthetett, hogy nem, mert barátságos lett:
– Óhajt látni valamit abból, amiket a tanulóéveiben írt?
Erre nem számítottam. Nem tudom, mire számítottam, 
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de hirtelen kiment a szobából. Hosszú ideig az udvaron fo-
cizó,	a	csoportokban	beszélgető	és	a	magányosan	olvasó	
fiúkat néztem. Amikor visszajött, büszkén átnyújtott ne-
kem egy köteg fénymásolt papírt. Ujjnyi vastag volt.

– Itt van néhány írása. Legtöbbjük a Nemzeti Könyvtár-
ban	van,	ezek	a	nálunk	is	meglévő	másolatok	kópiái.

Volt köztük néhány korai elbeszélés tizenhárom éves 
korából, és latin-, görög-, biológia- meg kémiadolgozatok. 
És	a	záró	értesítője,	melyben	a	 filozófiatanára,	Alphonse	
Darlu	–	a	hölgy	fordításában	–	így	értékelte:	„Olyan	erő-
vel dolgozik, amennyit kóros állapota enged.” Gyenge 
méltánylásnak,	sőt	alábecsülésnek	éreztem	ezt	egy	olyan	
ifjú	esetében,	akiből	a	világ	egyik	legnagyobb	írója	lesz,	és	
műve	kiállja	az	idők	próbáját.	Még	egyszer	megköszöntem	
a	hölgy	segítségét,	és	egy	kézfogással	elbúcsúztam	tőle.

–	Az	eltűnt	időt	ne	keresse	a	kötegben	–	mondta	moso-
lyogva, miközben távoztam.

Proust 1906-tól tizenhárom évig lakott a Haussmann su-
gárúti	négyemeletes	házban.	Csúnya,	zajos,	rossz	levegőjű	
–	 így	 jellemezte	a	környéket	barátainak.	Az	első	emeleti	
lakáshoz	azonban	érzelmi	kötelék	fűzte.	Az	épület	ugyanis	
egykor a nagybátyjáé, Louis Weilé volt, aki tíz évvel az-
előtt	halt	meg,	hogy	Proust	odaköltözött.	Proust	annak	ide-
jén	felejthetetlen	 időket	 töltött	benne	a	családjával,	majd	
ott kezdte el rendszerezni emlékeit, átformálni a sajátjai 
s a barátaik élettörténetét, és – Charles-Augustin Sainte-
Beuve irodalmi kritikáival szemben – esszékké szervezni 
1908-tól vezetett jegyzetfüzeteit. Sainte-Beuve vetette fel 
a	gondolatot,	hogy	egy	szerző	műve	nem	értékelhető	ma-
gánéletének ismerete nélkül. Proust dühösen tiltakozott, és 
ezekből	az	esszékből,	továbbá	Jean Santeuil	című	befeje-
zetlen	regényéből	kerekedett	ki	Az eltűnt idő nyomában.

Amikor felkerestem a háromsávos sugárút mentén álló 
épületet, az már régóta egy nagy nemzetközi pénzinté-
zet	fiókcégeként	működött.	Proust	lakásának	szalonjából	
igazgatói iroda lett. Most is hatásos és jól felszerelt volt, 
ám	a	bája	eltűnt.	A	már	használhatatlan	kandalló	fölé	egy-
szerű	tükröt,	a	törtfehérre	festett	falakra	közönséges	gyer-
tyatartókat tettek. Az igazgatónak, egy jólöltözött, barátsá-
gos úriembernek, tetszett a zarándoklatom. Tudott a híres 
korábbi lakóról, és sajnálta, hogy már nem annak ízlését 
tükrözi	 a	 berendezés.	 Egyetlen	 műalkotás	 volt	 látható,	
egy reprodukció az íróasztal mögötti falon: Jacques-Émile 
Blanche híres Proust-portréja, melynek eredetije a Musée 
d’Orsay-ben van. Proust idejében a szalon mellett a para-
fatapétás hálószoba volt. Annak rézágyában, a füzetet tér-
dére	fektetve	írta	meg	műve	nagyobbik	részét.	Már	semmi	
nem emlékeztet erre.

Viszont a hálószoba rekonstrukcióját, mely az eredeti be-
rendezés egy részével készült, megnézhettem a Marais-beli 
Carnavalet Múzeumban. A XVI. században épült kastély 
ma Párizs helytörténeti múzeuma. Száznál több termében 
a	XVI.	 századtól	 napjainkig	 terjedő	 időszakból	 származó	
relikviák láthatók: történelmi festmények, fényképek, ut-
catáblák,	bútorok,	a	Bastille	saját	építőkövéből	vésett	ma-
kettje. És híres párizsiak szobájának rekonstrukciói. A ki-
állítást bejárva olyan érzése van az embernek, mintha egy 
régiségekkel	teli	nagyáruházban	bolyongana.	Egy	félreeső	
sarokba zsúfolták Proust hálószobájának megmaradt búto-
rait: egy ötrészes kínai paravánt, az apjától örökölt bársony 
karosszéket, és egy íróasztalt, melyen többnyire oszlopok-
ban álltak a könyvek. A jegyzetfüzeteit és az írásait az ágya 
mellett, egy rózsafa asztalkán tartotta. Még két kisasztalt is 
odatettek, az egyikre tálcán a reggeli kávéját szervírozták, 
melyet általában tejjel és rongyoskiflivel fogyasztott.

A Haussmann sugárúti lakás tágas volt, de túlbútoro-
zott, és a dupla ablakokat mindig bélelt kék szaténfüggöny 
fedte.	Az	ágytakaró	 is	kék	 szaténből	készült,	 és	 a	 csillár	
sosem égett, amikor Proust dolgozott. Az egyetlen fény-
forrás	egy	magas,	 zöldernyős	 lámpa	volt	 az	ágy	melletti	

kisasztalon. A múzeumban az övénél lényegesen nagyobb 
szobába	állították	ki	a	bútorait,	lelki	szemeim	előtt	mégis	
megjelent a begubózott Proust, az emlékeire és képzeletére 
szorítkozó remete. 

1971-ben, születésének századik évfordulóján, Illiers 
városa a maga mellé azt a nevet is felvette, melyet Proust 
a regényben adott neki. Azóta Illiers-Combray. Nem tudok 
még	egy	helyről	 a	világban,	 amely	hivatalosan	magáévá	
tette volna irodalmi másának nevét. Kétórányi autózás 
után	 értem	 oda	 Párizsból.	 Az	 útról,	 akár	 egy	 őrtorony,	
már	messziről	 látszik	 a	St.	 Jacques-templom,	melynek	a	
St.	Hilaire	 a	 regénybeli	megfelelője.	A	város	 állandó	 la-
kosainak száma 3400, Proust idejében is nagyjából ennyi 
volt. Marcel és a bátyja, Robert Párizs nyugati részében, 
Auteuilben	jöttek	a	világra.	Minthogy	szülőházukat	régen	
lebontották, Illiers-Combray-ban jutottam legközelebb 
Proust világához.

Gyermekkorában legkevesebb háromszor töltött hosz-
szabb	 időt	 ebben	 az	 átlagos	 kisvárosban,	 és	 életre	 szóló	
élményeket szerzett. Noha igen szabadon alkotta meg re-
génye	hőseit	és	színhelyeit,	azonnal	ismerős	volt	a	telepü-
lés. A Saint-Esprit (ma Dr. Proust) utcában áll nagynénje 
és nagybátyja, Élisabeth és Jules Amiot egykori háza. A 
regényben Léonie néni lakhelye, és minden szobáját be-
járhattam. Ma múzeum, de pontosan úgy fest, mint a re-
gényben. Az eltűnt idő nyomában többi helyszínét is jelzik 
a városban, Illiers-Combray mégsem lett zarándokhely. 
Vagy észrevétlenül az.

A családi nyaralásokon Marcel, Robert és a szüleik, 
Jeanne és dr. Adrien Proust vacsora után hosszú sétákat 
tettek	 az	 egymással	 ellenkező	 irányú,	 de	 oldalágukon	
körként bezáruló gyalogutak valamelyikén. Az Amiot-
házból	 a	 szélfútta	 mező	 Méréglise-ösvényén	 (a	 regény-
ben Méséglise) Tansonville felé indultak (ahová az író 
Swann házát helyezte), vagy a Loire folyó mentén, a ma 
Guermates néven ismert ösvényen. A két ösvény, vagy „út” 
Proust metaforája az élet pályáinak többféleségére.

E	szép,	 de	nem	különleges	vidékből	Proust	 képzelete	
idillikus, eredeti világot teremtett. Bármelyik Illiers kör-
nyéki vagy távolabbi francia kisváros modellként szolgál-
hatott	volna	Combray-hoz.	És	valószínű,	hogy	gyerekko-
rának Auteuil-beli élményei is hatottak választására. Szá-
mára minden hely és helyzet élményanyaga kútforrás volt, 
amelyből	bőven	merített.	Ahogy	Samuel	Beckett	fogalma-
zott:	„Proust	egész	világa	egy	teáscsészéből	bukkan	elő.”

Mielőtt	mindezt	papírra	vetettem,	órákat	 töltöttem	az-
zal, hogy megpróbáljam leírni a mai és a Proust korabeli 
Combray-t.	A	kettő	alig	különbözik,	és	a	meglátásaim	sem-
miképp nem ingatlanbecslések. Lefényképeztem a környé-
ket	és	–	Proust	szavaival	–	„a	kis	szalont,	az	ebédlőt,	a	hallt,	
ahonnan	 a	 lépcsőt	megmászva,	 a	 keskeny	 folyosón	 át	 a	
hálószobámba jutottam, melynek üvegezett ajtaján anyám 
fog	belépni”.	Láttam	a	sötétlő	teret	az	ajtó	másik	oldalán,	
ahol	 a	 történet	 ifjú	 elbeszélője	 izgatottan	 várta	 édesany-
ja jó-éjt-pusziját, és láttam a galagonyavirágokat is Jules 
nagybácsija Pré Catelannak nevezett kertjében, melyet az 
író „kápolnák sorához” hasonlított.

Mindazonáltal	művének	varázslata	nincs	ott	a	parkok-
ban, az utakon, a nyíló virágokban, sem a város templomá-
ban,	sőt	magában	a	házban	sem.	Annak	zsenijében	van,	aki	
megértette, hogy minden összefügg – hogy bármelyik utat 
választjuk, az elkerülhetetlenül ugyanoda, önmagunkba 
vezet. Proust arra indít, hogy vegyünk észre és becsüljünk 
meg minden látszólag jelentéktelen, az életünk részévé lett 
helyet,	tárgyat	és	személyt;	fogjuk	fel,	hogy	az	élet	ajándék,	
és akikkel a sors összeköt, olyan értékei vannak, melyeket 
tudnunk kell felismerni és értékelni – a maga idejében.

Szilágyi Mihály fordítása


