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„A világ legszebb képe”


Vermeer Deli látképe Proust regényében

Amióta a hágai múzeumban megláam a Deli látképet, tudom, hogy a
világ legszebb képét láam. Nem is tudtam megállni, hogy a Swann-ban
Swann ne egy Vermeerről szóló tanulmányon dolgozzék. Nem mertem
remélni, hogy Ön ilyen hatásosan fog igazságot szolgáltatni ennek a
halhatatlan mesternek.

– írta Proust . május -án Jean-Louis Vaudoyer-nak, miután a L’Opi-
nion című hetilap április -i számában elolvasta „A titokzatos Vermeer”
című tanulmányának első részét (a cikk folytatását a lap május -én és
-én közölte).¹ Lelkes levelében Proust egy régi élményére hivatkozik.
A képet . október -án láa először, amikor barátjával, Bertrand de
Fénelonnal együ Hollandiában járt, és eljuto Amsterdamba, Hágába,
Delbe és Haarlembe.

Vermeer és képe valóban megjelenik már Az eltűnt idő nyomában
első kötetében, a Swann szerelme című középső részben. Swann több-
ször említi, hogy tanulmányt akar írni a Deli látképről, de az esszé
sohasem fog elkészülni, mert Swann beéri a műértő szerepkörével („mű-
vészeörténeti tudását legfeljebb arra használta fel, hogy tanácsokkal

¹ Marcel P, Correspondance générale, éd. Robert P, Plon, –
, t. IV, , idézi Pierre-Edmond R = Marcel P, À la reere
du temps perdu III. La Prisonnière, Notes et variantes, .
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lássa el a társaságbeli hölgyeket, amikor ezek képeket vagy bútorokat
akartak vásárolni”²) és azzal az esztétizáló látásmóddal, mely mindent a
műalkotás szemüvegén keresztül szemlél. Így lesz számára az állapotos
konyhalányból Gioo Könyörületének terebélyes szoknyájú allegorikus
figurája, így találja meg Rémi nevű kocsisának kiugró pofacsontjait,
ferdére nő szemöldökét Antonio Rizzo Loredan dózsét ábrázoló mell-
szobrán, és így fedezi fel Boicelli szépséges Cipórájának vonásait a
kétes múltú és jelenű félvilági nő, Odee de Crécy fáradt arcán:

Ahogy o állt Swann melle, arcára hulló, kibomlo hajával, az egyik
lábát kissé behajlítva, valami könnyű, táncos magatartásban, hogy ké-
nyelmesen hajolhasson a metszet fölé, lelankadt fejével s nagy szemével,
amelynek, ha fel nem élénkült, oly fáradt és rosszkedvű volt a tekintete –
Swannt arra a Cipórára, Jetro főpap lányára emlékeztee, akit a Sixtus-
kápolna egyik freskóján lehet látni.³

Swann ezután Odee arcát és testét már a Boicelli-freskó részeként
szemlélte, s asztalára Odee fényképe helye Jetro lányának, Cipórának
képét helyezte : így olvadt össze előe az élet és a művészet, az élő nő és
a műalkotás.

Swann számára Vermeer festménye nemcsak csodálatra méltó re-
mekmű, hanem egyben felhívás is az alkotásra, ami az ő esetében a
tanulmány megírása le volna. Bár a tanulmány sohasem készült el,
időnként elővee, hogy dolgozzék rajta :

Most, hogy újra belefogo Vermeerról szóló tanulmányába, szüksége le
volna arra, hogy legalább néhány napra elutazzon Hágába, Drezdába és
Braunsweigba. Meg volt róla győződve, hogy az a Diana öltözködése,
melyet a Mauritshuis a Goldsmidt-féle árverésen Nicolas Maes képé-
nek ve meg, valójában Vermeer műve. Szeree volna o, helyszínen
tanulmányozni ezt a képet, hogy alátámaszthassa meggyőződését.⁴

Természetesen éppúgy, mint a tanulmány megírása, a hollandiai utazás
is csak terv maradt.

Az elbeszélő-hős is Swann véleményét osztja, amikor a festményt
a legszebbek közö tartja számon. Mindkeen a művészet igézetében

² Marcel P, Az eltűnt idő nyomában I. Swann, ford. G Albert, Bp.,
Magvető, , .

³ Uo., .
⁴ Uo., .
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élnek, de míg Swann soha nem jut el az alkotásig, az elbeszélő túllép
szellemi atyjának tétlenségén és a regény végén elhatározza, hogy mun-
kához lát. Vermeer azonban csak keőjük számára jelent igazi értéket,
mert az arisztokrata és a nagypolgári szalonok látogatói, s velük együ
Swann szerelme, Odee, csak megforgatják a holland festő nevét a
csevegésükben, mint bármely más társalgási témát. Amikor kapcsolatuk
hajnalán Odee teára szeree volna meghívni Swannt és a férfi „a
munkáit hozta szóba, egy tanulmányt Vermeerről, amelyet a valóságban
már évek óta abbahagyo”,⁵ a nő így szólt : „Ugye, nem fog kinevetni,
de ki ez a festőművész, aki nem engedi, hogy hozzám jöjjön (Vermeerről
akart beszélni), sohasem halloam róla ; él-e még?”⁶ Később, amikor
Swann mégiscsak nekifogo Vermeerről szóló munkájának, Odee csak
az iránt érdeklődö, hogy a festő „nem szenvedt-e egy asszony mia,
nem egy asszony volt-e a sugalmazója, s mikor Swann bevalloa, hogy
nem tud róla, egyszerre elfordult a festőtől.”⁷ Odee azonban hamarosan
megtanulta a holland festő nevét és állandóan hivatkozo is rá. Új
hódolója, Foreville gróf jelenlétében tréfásan így feddte meg Swannt :
„’I hagyta-e a Vermeer-tanulmányát, hogy holnap folytathatná kissé?
Micsoda lusta egy ember ! Ne féljen, rászorítom én a munkára’ – ami
annak jele volt, hogy Odee teljesen ohonos Swann baráti kapcsolata-
iban s művészeti tanulmányaiban, hogy őnekik, keőjüknek, ugyanegy
az életük.”⁸ Később Odee, már mint Swann felesége, „bár sose fogta
fel egészen Swann szellemi értékét, mégiscsak ismerte munkái címét,
minden apró részletét, olyannyira, hogy Vermeer nevét legalább oly o-
honosan emlegee, mint például, mondjuk, a szabójáét”,⁹ s a beavatoak
jogosultságával beszélt róla : „Igen, az uram sokat foglalkozo ezzel a
festővel, mikor udvarolt nékem. Ugye, kis Charles, mondja csak.”¹⁰

A regény további köteteiben is szó esik még Vermeerről. Guerman-
tes-ék szalonjában, amikor Oriane nagyhercegnő a holland festészetet

⁵ Uo., .
⁶ Uo., .
⁷ Uo., .
⁸ Uo., .
⁹ Marcel P, Az eltűnt idő nyomában II. Bimbózó lányok árnyékában, ford.

G Albert, Bp., Magvető, , .
¹⁰ Uo., .
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hozza szóba, az elbeszélő megjegyzi, hogy már járt Amsterdamban és
Hágában.

Ah, Hága, micsoda múzeum! – kiálto fel Guermantes úr. Elmondtam
neki, hogy biztosan megcsodálta Vermeer képét, Del látképét. De a
herceg inkább kevély volt, mint művelt. Ezért csak azt felelte öntelt
arccal, mint mindig, ha egy múzeumi műtárgyról beszéltek neki, vagy
az őszi tárlatról, s nem emlékeze valamire : ’Ha látnom kelle, biztosan
láam!’¹¹

A Szodoma és Gomorrában pedig egy Odee-nél sokkal műveltebb nő,
a sznob iabb Cambremerné kérdezi fensőbbségesen Albertine-től : „Ó,
hát ha ön járt Hollandiában, netán a Vermeereket is ismeri?”¹²

A főszerepet azonban Vermeer festménye A fogoly lány című kö-
tetben kapja meg, abban a részletben, melyet Bergoe halála címmel
(ezt a címet természetesen nem Proust adta neki) néha külön is szoktak
közölni. A részlet funkciója a narráció szempontjából egyébként nem
a festmény méltatása, sem pedig Bergoe halálának részletezése : arra
szolgál, hogy bebizonyítsa az elbeszélő számára, hogy Albertine egy
újabb nagy hazugságát érte teen. A lány ugyanis aztmondta neki, hogy
egy délután Bergoe-tal találkozo és hosszan beszélgete vele, holo,
mint később kiderült, ekkor már az író nem élt.

Bergoe évek óta nem járt már el ohonról, „s ha egy-egy órára
felkelt az ágyból, sálakba és takarókba burkolózo, csupa olyasmibe,
amivel nagy hidegre készülünk, vagy vonatútra.”¹³ Álmatlanságtól szen-
vede, de ha mégis sikerült elaludnia, rémálmok gyötörték. Egészsége
egyre romlo, ezért orvosai egy urémiás roham mia nyugalmat írtak
elő neki.

Mivel azonban egy kritikus azt írta, hogy Vermeer Deli látképén (me-
lyet a hágai múzeum ado kölcsön egy kiállításra), azon a festményen,
amelyet Bergoe rajongásig szerete, és úgy vélte, nagyon jól ismer,
egy kis, sárga faldarab (amire Bergoe nem emlékeze) oly nagyszerűen

¹¹ Marcel P, Az eltűnt idő nyomában III. Guermantes-ék, ford. G
Albert, Bp., Magvető, , .

¹² Marcel P,Az eltűnt idő nyomában IV. Szodoma és Gomorra, ford. J
Júlia, Bp., Atlantisz, , .

¹³ Marcel P, Az eltűnt idő nyomában V. A fogoly lány, ford. J Júlia,
Bp., Atlantisz, , .
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van megfestve, hogy ha csak ezt néznénk, mint valami becses, kínai
miniatúrát, annyira szépségesnek látnánk, hogy önmagában is megállná
a helyét, az író megeve néhány szem krumplit, és elment ohonról a
kiállításra. Már az első lépcsőfokoknál, amelyeket meg kelle másznia,
szédülés tört rá. Több kép elő megállás nélkül ment el, és megcsapta
a mesterkélt művészet szárazsága és hiábavalósága, azé a művészeté,
amely nem ér fel egy velencei palazzo vagy akár egy egyszerű tengerparti
ház szellősségével és napfényességével.¹⁴

Proust mesterien fokozza az olvasó érdeklődését, aki az előzmények
(Bergoe betegsége, a kritikus véleménye, s a remekmű ellenpéldája,
a mesterkélt festészet) felsorolása után feszülten várja a nagybeteg író
találkozását az ideális műalkotással. A találkozás megrendítő, és tragi-
kusan végződik. Vermeer képét csodálva Bergoe saját művészetének
korlátaival szembesül :

Végre o állt a Vermeer elő, amely az emlékeiben ragyogóbb volt,
jobban különbözö minden egyébtől, amit ismert, de amelyen, hála a
kritikus cikkének, először vee észre a kék ruhába öltözö, apró ember-
alakokat, azt, hogy a homok rózsaszínű, s végül a kicsiny sárga faldarab
becses anyagát. Szédülése egyre fokozódo; tekintetét, mint gyermek egy
sárga lepkére, melyet meg akar fogni, a becses kis falrészletre szegezte.
’Így kelle volna írnom’ – mondta. ’A legutóbbi könyveim túlságosan
ridegek, több rétegen kelle volna felvinnem a festéket, minden egyes
mondatot becsessé kelle volna tennem, olyanná, amilyen ez a kis, sárga
faldarab.’ Mind e közben a szédülés súlyossága nem kerülte el a figyelmét.
Mennyei mérleg jelent meg előte : egyik serpenyőjét tulajdon élete, a má-
sikat pedig a sárgában oly szépen megfeste kis faldarab húzta lefelé…¹⁵

Miközben egyre csak azt ismételgee magában: „kis, sárga faldarab
eresszel, kis sárga faldarab”, Bergoe lehanyatlo egy kör alakú kana-
péra, majd amikor egy újabb roham sújto le rá, legurult a kanapéról a
földre és már halo volt. De talán nem halt meg örökre :

Az írót eltemeék, de a gyász éjszakáján, a kivilágíto kirakatokban
hármasával felállíto könyvei kiterjeszte szárnyú angyalokként vir-
rasztoak hajnalig, minha annak a feltámadását jelképeznék, aki nem
volt többé.¹⁶

¹⁴ Uo., .
¹⁵ Uo., –.
¹⁶ Uo., .
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Mint ismeretes, Proust Vaudoyer társaságában ment el a holland
kiállításra a Jeu de Paume-ba, hogy újból megtekintse Vermeer képét. A
múzeumban őmaga is rosszul le: ezt az emlékét fogalmazta át Bergoe
halálává. Ami viszont a kép leírását illeti, o nagyban támaszkodo a
kritikus tanulmányára, aki így írt :

Viszontláthatjuk a festmény előterében az aranyló rózsaszín homokos
részt, az o álló kék kötényes nővel, aki e kék szín által csodálatos
harmóniát teremt maga körül ; viszontláthatjuk a sötét, lehorgonyzo
uszályokat ; és a téglából épült házakat, melyeket olyan értékes, olyan
tömör és olyan kiteljesede matériában feste meg a festő, hogy, ha
elkülönítünk belőle egy kis felületet és elfeledjük a témát, szemünk elő
épp annyira maga a kerámia, mint a festmény jelenik meg…¹⁷

Az egy héel később megjelent folytatásban Vaudoyer pedig megálla-
pítoa:

Vermeer művészetében megvan a kínaiak türelmessége és az arra való
képesség, hogy elrejtse azt az aprólékos munkafolyamatot, mellyel csak
a távolkeleti festményeken, lakkmunkákon és farago köveken találko-
zunk.¹⁸

A két szöveg – a kritikusé és az íróé – összehasonlításánál teen érhet-
jük Proust írói módszerét. Mint ahogyan a Chartres-ban megrendeze
Proust-kiállítás katalógusában Marie-Lucie Imhoff művészeörténész
megjegyzi, Proust a leírásból kiemel néhány számára fontos részletet
(a rózsaszínű homokot, a kék színt, a tökéletes kis felületet és a kínai
analógiát) és ezeket mesterien tömöríti, hogy rámutassan mindarra a
különleges szépségre, amin Bergoe tekintete megállapodo. A „kis
felület”-et pedig elnevezi „kis sárga faldarab”-nak. Ez a kis faldarab –
tulajdonképpen faldarabok – , melyek aművészi tökéletesség csúcspont-
ját jelentik, a képnek egészen a jobb szélén találhatók, ereszcsatorna
viszont nem látható : amit annak vélhetnénk, az inkább egy csapóhíd
felső része, mely párhuzamosan elhelyeze fagerendákból készült.¹⁹ Ha-

¹⁷ Idézi : Marie-Lucie I, „Proust et la peinture ou le temps dépassé” = Proust
et les peintres. [Exposition], Musée de Chartres, ʳ juillet – novembre , .

¹⁸ Uo.
¹⁹ Pierre-Edmond R, Notes et variantes = Marcel P, À la reere

du temps perdu III. La Prisonnière, .
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sonlóan jár el Proust egyébként olyan esetekben is, amikor nem a való-
ságban léteze festők képeiről van szó. A regény emblematikus festő-
alakja Elstir. Festészetének modelljei Monet, Manet, Renoir, Whistler
(Elstir az ő nevének anagrammája), Turner és mások képei. A regényben
számos részlet foglalkozik Elstir művészetével : a Carquethuit-i kikötőt
ábrázoló híres festménye ekfrázis formájában meg is jelenik a regény
lapjain. Egyes festmények leírásánál Proust fényképekhez folyamodik,
hogy emlékezetét felfrissítse, s nem ritkán plagizál is, amikor egyes
művészeörténeti könyvek leírásait szó szerint átveszi. Elstir képeinek
bemutatásakor Proust a neves angol esztéta, Ruskin Turnerrel kapcsola-
tos szövegeiből kölcsönöz, s egyúal Turner-albumokat is tanulmányoz,
különösen az Anglia kikötőit és a Franciaország folyóit. De, mint aho-
gyan Kazuyoshi Yoskikawamegállapítja, Elstir festményeinek leírásából
szinte teljesen hiányoznak a színek (a Carquethuit-i kikötőről szóló hat
oldalon mindössze három szín jelenik meg) : szerinte ez annak tulaj-
donítható, hogy Proust a Turner-reprodukciókat csak fekete-fehérben
láthaa.

De térjünk vissza Vermeerhez. Nevével utoljára A megtalált idő vé-
gén találkozunk. Az elbeszélőt, aki késve érkezik Guermantes hercegnő
délutáni hangversenyére, a herceg könyvtárába tessékelik, s o találom-
ra George Sand regényét, A talált gyermeket veszi kezébe. A könyv, akár
a madeleine, gyermekkorát idézi fel, azt a nevezetes alkalmat, amikor
édesanyja, hogy megnyugtassa, éjszakára is vele marad és François le
Champi kedves történetét olvassa fel neki. A könyv azonban nemcsak
a múltat hozza vissza, hanem a jövő felé is mutat : hosszas gondolatsort
indít meg az elbeszélőben az irodalomról, mely egyedül képes arra, hogy
az életet teljessé és élni érdemessé tegye, s végérvényesen tudatosítja
benne, hogy már nincs több mód a késlekedésre, hozzá kell látnia az
íráshoz. Az irodalom hatalmáról és az irodalmi elhivatoságról szóló
elmélkedésben a követendő példa mégsem író, hanem festő, méghozzá
két holland festő lesz :

Csak a művészet tud kizökkenteni bennünket a saját világunkból, hogy
megtudhassuk, más mit lát abból az univerzumból, amely nem olyan,
mint a miénk, és amelynek vidékei máskülönben olyan ismeretlenek
maradnának előünk, akár a holdbéli tájak. A művészet teszi, hogy
ahelye, hogy csak egy világot látnánk, a magunkét, szemünk elő ez
a világ megsokszorozódik : ahány eredeti művész dolgozik, annyi világot
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birtokolhatunk, melyek jobban eltérnek egymástól, mint azok, amelyek
a végtelenben mozognak, s évszázadokkal azután, hogy kihunyt a fény-
forrás, amely kisugárzo, hívták akár Rembrandnak, akár Vermeernek,
ezek a világok még mindig elküldik számunkra különleges sugaraikat.

A festészetből ve példa lesz tehát a művészi tökéletesség etalonja : a két
példaként említe művész a regényben szintén többször említe Remb-
randt és a Bergoe által is megcsodált Del látképe festője, Vermeer.

Johannes Vermeer (–) Delben születe és o is élt élete vé-
géig. Csak a XIX. században fedezték fel újra Étienne oré kritikusnak
köszönhetően, azóta viszont egyre növekszik tekintélye és népszerűsége.
Mindössze harmincöt festménye maradt ránk, s köztük az egyetlen
tájkép, a  x  cmméretűDel látképe,mely -ben a holland állam
tulajdonába került : a hágai Mauritshuisban van kiállítva.

Ne keressük a Del látképe reprodukcióin Vermeer utánozhatatlan
színeit. Egy sem adja vissza az eredeti kép lélegzetelállító fényeit : a
háztetők cserepének csillogását (talán még nemrég ese az eső), a város
fölö gomolygó felhők meghatározhatatlan, szürkésfehér és szürkészöld
közö változó színét, a sötét felhők mögül kisütő nap által megvilágíto
templom – a Nieuwe Kerk – tornyának fehérségét. El kell menni Delbe,
hogymegnézzük a látképmégma is jól felismerhető helyszínét, és el kell
menni Hágába, a Mauritshuusba, hogy megcsodáljuk a világ legszebb
képét : nemcsak önmagáért, hanem Proustért is.




