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Véres komolytalanságok

MARCEL PROUST

EL A TÛNT IDÕ NYOMÁBAN

Elsõ fejezet
(a hatszáznegyvenharmadik kötetbõl)

Beleharaptam Madeleine-be. Nem emlékszem, ez mikor történt, még
evés elõtt, vagy csak úgy, desszertnek kívántam meg közvetlenül azután,
hogy elfogyasztottunk együtt egy hatfogásos vacsorát, és ott táncoltunk
a holdfény illatától bódítóvá varázsolódott éjszakában, nem
emlékszem, csak arra, hogy valami csodálatos, rég nem érzett melegség
ömlött el a nyelvemen, valami régi, a nagynéném teába áztatott
szobaleányaira emlékeztetõ illat, amelyet sohasem felejt el az ember,
noha talán már egyáltalán nem jut az eszébe.

Vannak ilyen éjszakák, amelyek úgy világítanak a hétköznapok
közömbösen sötét folyosóján, mint tárna elhagyott mélyén az
imbolygó bányászlámpa fénye, olyan vakítóan és bizonyosan, mint
szürrealista író képzavarai közt a félhomály, és mégis oly sejtelmesen
és bizonytalanul, amilyen bizonytalan csak az a kora gyermekkorától
nyomtatott szöveg fogyasztására szoktatott, s ettõl a
szenvedélybetegségétõl szabadulni késõ öregségében sem tudó
szerencsétlen olvasó lehet, aki az eltûnt idõk nyomát kutatva eltévedt
valahol a negyedik kötet közepe táján.

Az ilyen éjszakákon álmatlanul forgolódom, ahogyan álmatlanság
kínzott gyermekként is abban a vidéki házban, melynek éjszakai
magányát csak eltévedt kísértetek gyakorta megesõ kóborlásai törték
meg, amirõl persze szüleim merõ jóindulatból egyszerûen nem vettek
tudomást. Arrafelé nappal is csend volt, csak hétvégeken, különösen
déltájt tûnt fel egy-egy járókelõ, aki a jóízûen elfogyasztott szentbeszéd
után megérdemelt vasárnapi l’hamburgere felé igyekezett.
Éjszakánként nyitott szemmel feküdtem, szobámat megülte a nyár
melege, s én bámultam a mennyezet apró repedéseibõl kibontakozó
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hátborzongatóan édes szerelmi jeleneteket, állandóan attól rettegve,
és mégis egyre arra vágyakozva, hogy azok leereszkedjenek az ágyamba,
amelyben ilyenkor magányosan forgolódtam. Anyám ugyanis kényesen
pedáns asszony volt, nem tûrte a kilengéseket, már kora este ágyba
parancsolt, hogy sötétedésre a lányok is hazaérjenek.

Hová lettek ezek az esték, ezek éjszakák? És hová lettek ezek a
lányok? Szinte már el is felejtettem õket, és Swannt is, akirõl apám azt
képzelte, hogy egyszerû utcai strici, holott a nagy nemzeti
együttmûködés keretében egész sor elõkelõ bordélyházat üzemeltetett
Párizsban, amelyekben késõbb nem egy bentlakóval magam is
szorgosan együttmûködtem, amikor, tanulmányi célzattal elmerültem
a bûnös város forgatagának mélységeiben. Ezek a bentlakó lányok
igen együttmûködõek voltak, sosem kapta el õket a kelleténél nagyobb
hév, s így a vérbajt sem kapták el a kelleténél gyakrabban. Ha valakivel
ez mégis elõfordult, Swann az ilyet sosem küldte orvoshoz, az volt
ugyanis a véleménye, hogy aki hevességével és óvatlanságával mintegy
maga idézi elõ a bajt, annak nem jár támogatott egészségügyi eljárás.
Az orvosi kar persze elítélte ezt a nézetet, de hát õket, ezt hamar
beláttam, a puszta anyagiak, a piszkos magánérdek motiválta,
tekintettel arra, hogy aki óvatos volt, és nem lett beteg, annak végképp
nem volt rájuk szüksége, s mi lett volna így praxisukkal és
presztizsükkel. Swann persze fütyült az orvosokra, akik egyébként sem
tudták kigyógyítani a lányokat, akkor meg, hangoztatta Swann, minek
a sok kezelés, úgyis csak a beteg szenvedését hosszabbítják meg, hadd
hulljon a férgese.

Gyerekkoromban Swann gyakran megfordult a házunkban,
emlékszem, egyszer majdnem egészen száznyolcvan fokkal, amikor
tévedésbõl anyám budoárja helyett véletlenül a gardrobszekrénybe
nyitott be. Ekkoriban õ hozta házhoz nekem a lányokat, akikkel aztán
jól eljátszogattam, elütve fölös idõmet és a Franciska
ételkölteményeitõl nagyra nõtt fölös energiáimat.

Franciska hihetetlen leleménnyel állította össze napi étrendünket.
Nem engedte, hogy bármit is megérezzünk az esetleges beszerzési
nehézségekbõl. Képes volt paréból (ügyes átfordítással) répát, facsigából
éti csigát, telefonkagylóból osztrigát varázsolni (ilyenkor aztán néha
napokig a gyomrunkban csöngött a telefon). Jól emlékszem egy
nevezetes vasárnapi ebédre, épp babhiányos idõket éltünk, ezért
Franciska finom, napon fonnyasztott tavalyelõtti málnaszörpbõl
fõzött bablevest, a füstölt húst hihetetlen leleménnyel apró cipõkefe-
forgácsokkal helyettesítette, amelyeket persze elõrelátóan megforgatott
barna és vörös cipõkrémben, hogy az illúzió tökéletes legyen.
Megindító íze volt, Swannt is megindította, olyannyira, hogy futva
távozott az emeleti mellékhelyiség irányába.

Persze a lányok csak ebéd után érkeztek, és ahogy esteledett, én
magam is sürgettem távozásukat, mert tudtam, hogy szobámba
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rövidesen anyám lép be, aki, Freud korai, lelkes tanítványaként az
esti puszi ürügyén mindig fölkeresett, hogy miközben szigorúan
ragaszkodott a hagyományokhoz, újra és újra arra biztasson, merjek
nagyot álmodni. A hagyományokat az a sárga vonal képviselte, amelyet
még odaköltözésünk elõtt festettek ügyes kezek ismeretlen célból
szobám padlójára. Anyám ezt szigorú határvonalnak tekintette, és
sohasem engedte meg magának, hogy ennél közelebb jöjjön, csókját
is csak egy hosszú rúd végén nyújtotta át. Hogy is lépte volna át a jó
ízlés határát! Bûnösnek érezte volna magát, mint ahogyan engem is
megbüntetett, ha a nagynénémen tévedésbõl vagy kíváncsiságból olyan
gombot akartam megnyomni, amelynek nyomkodását sem
szokásosnak, sem ildomosnak nem tekintették azon a konzervatív
vidéken, ahol a nyarakat töltöttük.

Mindez, mondom, akkor jutott eszembe, amikor beleharaptam
Madeleine-be, és nyelvemen valami nedves, meleg áradt szét, s ettõl
hirtelen, szinte egy csapásra ez a régi, elfeledett hangulat ragadott meg,
valami régi illat, varázslatos, feledhetetlen íz, melyet már-már
elfeledtem, amely csak mélyen, nagyon mélyen, talán már csak a ritka,
homályosan rétegzõdõ, gyermekkort felidézõ álmaimban élt elevenen,
és mégis, mindig itt volt bennem, itt volt velem, meghatározva
hétköznapjaim válságos érzéseit. Bûvös öröm áradt el bennem,
elteltem boldogsággal, mint egy alapos, náthás orrfújás után eltelik az
a fajta háromrétegû papírzsebkendõ, amilyet mifelénk akkoriban csak
Swann használt. Miért is ne lettem volna boldog? Igaz, abban a
pillanatban nem tudtam volna megmondani, mi is okozza ezt az
örömet, talán épp a nátha hiánya, vagy az el-elhalkuló hasmenés, amely
Franciska kifogyhatatlan konyhai leleményeinek következtében
szinte sosem hagyott el teljesen. De azonnal éreztem, hogy ez az öröm
sokkal több önmagánál. Nem egyszerûen csak öröm, hanem orom, sõt
bizonyára üröm is, még ha ezt elsõre talán nem is fogja föl az ember
teljes valójában. Gyermekkori paprikás krumplikban szabadon úszó
kolbászkarikák boldog öröme és bánata érzõdött ebben a hangulatban,
valami a tudatom felszíne alá szorult, titkos szertartással eltemetett
magasságos mélység.

Ezt mind átéreztem abban az egyetlen pillanatban, ahogy beleharaptam
Madeleine-be. Õ felsikoltott, mint a vasúti sínek sikoltanak, ha a fékezõ
váratlanul és hirtelenül fékezni kezd, s ez a sikoltás betöltötte az éjszakát.
De mindez csak egy pillanatig tartott, a következõ másodpercben már
egészen más érzések jártak át. Egyfelõl annak a pofonnak a mély fájdalma,
amelyet Madeleine-tõl kaptam a harapásért, másfelõl azé a másiké, melyet
a fal adott, ahogy az elsõtõl nekirepültem, mint ahogy egy éjszakai röptében
az irányt eltévesztõ fülesbagoly repül neki a háztetõn magányosan és
hidegen szunnyadó kéménynek.

Ekkor felébredtem, átérezve, hogy egyszer s mindenkorra vége a
nagy álmoknak, vége a boldog, felelõtlan ifjúságnak.


