
A F R A N C I A S Z E L L E M É S A M A I P R O B L É M Á K . AMA ÉLŐ német filozófusok közül a legismertebb és talán a legnépszerűbb 
Keyserling gróf, aki a«Spektrum Europascimű könyvében az Euró-
pában élő népek lélektanát akarta megírni. Ebben a könyvében a 

franciákat kertésznépnek nevezi. Keyserling szerint a kertészmesterség lényege 
az, hogy szabályozza a természetet. Az erdőből azáltal lesz kert, hogy szabá-
lyossá tesszük. Kiválogatjuk a szép fákat és virágokat, előre megállapított 
terv szerint helyezzük el őket. A legkertészebb kertész a francia, a legszabá-
lyozottabb kert — sokak izlése szerint már túlságosan is szabályozott — 
a francia. XIV. és XV. Lajos az udvar egész életét szigorú és merev szabályokba, 
etikettbe szorította. A francia park ennek a szigorú és merev etikettnek az 
alkalmazása a természetre. A francia park nyirott fasoraiban és mesterségesen 
geometrikus formákba nevelt bokraiban lesz udvarképes a neveletlen és vad 
természet. 

Ez a szabályozottság azonban nemcsak a francia parkot és társadalmi 
érintkezést jellemzi, hanem megnyilvánul a francia élet minden területén. 
Megnyilvánul irodalmában is, kezdve a Sorbonne-on tanító Aquinói Szent Tamás 
és tanítványai skolasztikus filozófiáján a XVII. század klasszikus halhatatlan-
jain és a XVII I . század racionalizmusán át Paul Valéry-ig, akit nemrégen 
választott tagjai sorába a francia Akadémia. Megnyilvánul nyelvében is, ahol 
a francia mondat kötött szerkezete a matematikai levezetésnek világosságával 
fejezi ki a gondolatot. , 

Ennek a szabályozottságnak és kötöttségnek a filozófiában az intellek-
tualizmus felel meg. A filozófia alapproblémája a megismerés helyességének 
a kérdése, az ember és a világ viszonya. Tudjuk, hogy az ember a körülötte levő 
világról az érzékszervei útján (látás, hallás, tapintás stb.) vesz tudomást. 
Rengeteg adatot tudunk arról, hogy az érzékszerveink mennyire megcsalnak 
bennünket, hiszen a természettudományok mást se csinálnak, mint érzékszer-
veink tévedéseit igazítgatják ki. A filozófia első kérdése : valóságos-e ez a világ, 
amit a mi eszünk az érzékszervek tudósításai alapján felépít, vagy nem. Erre 
két feleletet lehet adni: az egyiket az idealizmus (nem a mindennapi, hanem a 
filozófiai értelemben vett idealizmusról van itt szó) adja meg. Eszerint a filo-
zófiai irány szerint a valóságot nem ismerhetjük meg ; az a kép, amely tuda-
tunkban a világot jelenti, hiányos és hamis. Legkönnyebben megérthető ez a 
felfogás Platon közismert hasonlatából. Az ember egy barlangban ül és a háta 
mögött tűz ég. A tűz és az ember között alakok mozognak, amelyeknek árnyé-
kát a szemben levő falon látja. Hátrafordulni nem tud, tehát nem ismerheti 
meg a maguk valójában az árnyékok eredetijét. Igy vagyunk mi is a valósággal. 
Lsak árnyképeket ismerünk meg, a valóságot magát, az ideákat, a dolgok 
lényegét soha, mert nem tudunk szabadulni érzékszerveink börtönéből. 

1 Ezt a könyvet folyóiratunk tavalyi évfolyamában Kószó János ismertette. 
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A másik felfogás szerint az ész által felépített világ azonos a valósággal. 
Ez az intellektualizmus tanítása.1 

Most az a kérdés, milyen a világ az idealizmus és milyen az intellektualiz-
mus szemüvegén keresztül. Az idealizmus szerint a világ megismerhetetlen : 
örök titok. Mi emberek csak egy kis részét ismerjük meg azoknak az erőknek, 
amelyek körülöttünk és bennünk is kavarognak. Mi csak kis pontok vagyunk, 
akiket a kozmosz — az idealizmus kedvelt kifejezése, amely világmindenséget 
jelent — hatalmas viharai dobálnak. Még saját magunknak sem vagyunk 
urai, mert az ember tudatos esze alatt ott feszengenek a tudatalatti erők. 
Vegyünk egy mindennapi apróságot példának. Elhatározom, hogy ezentúl 
korábban kelek fel, mondjuk hét óra helyett hatkor. Fel is ébredek hat órakor, 
de még sem kelek fel, mert jól esik még öt percig nyujtózkodni, azután rágyujtok 
egy cigarettára, azután még nyujtózkodom, a végén azt veszem észre, hogy 
megint elaludtam és negyed nyolckor ébredek fel. A tudatom elhatározta, hogy 
felkelek, de a tudatalatti szokások és ösztönök meghiúsítják elhatározásomat, 
szóval a tudatalatti legyőzi a tudatot. Vagyis az ember nem ura saját magának, 
önmaga is «titok» a tudata előtt. Ha több példát akarna az ember, kereshetne 
akármelyik modern regényíróban, akár Jean-Jacques Rousseauban, a roman-
ticizmus apjában, mert a romanticizmus nagyjában az idealizmus kifejeződése 
irodalomban. Az idealizmus felfogása szerint a világ tehát titok, amelyet 
megismerhetetlen erők irányítanak. Mivel a világ titok és ismereteink bizony-
talanok, az idealizmus nem is talál olyan törvényeket, amelyek időben vagy 
térben állandóak volnának. Időben nem állandóak, azaz minden kornak mások 
a törvényei, más a kultúrája — mint ma szokás mondani — és térben is változ-
nak a törvények, azaz minden népnek, sőt minden embernek különböznek 
a törvényei, különböző az egyénisége. Az idealizmus ezeket az eltéréseket nem 
is titkolja, hanem hangsúlyozza. Sőt egyik célja a különbségek kikutatása. 
Innen ered történelmi érzéke és az individualizmus istápolása. 

Az intellektualizmus felfogásában az intellektus, az értelem által fel-
épített világ azonos a valósággal. Milyen az intellektus világa? Az emberi ész 
főtörekvése, hogy rendet, összefüggést fedezzen fel a világ dolgaiban. Akkor 
értünk meg valamit, amikor látjuk, hogy hogyan függ össze a többi dologgal. 
A két legemberibb tudomány, amelyeknek az alapját még a görögök vagy 
talán az első ázsiai kultúrnépek rakták le, a matematika és a logika, a világos, 
rendbeszedett, a hamar áttekinthető összefüggések tudományai. Az intellek-
tualizmus szerint a világ és az élet folyását örök és általunk is megismerhető 
törvények irányítják. Az ember feladata az, hogy alkalmazkodjék ezekhez a 
törvényekhez, hogy szabályokhoz igazítsa életét. Tehát az intellektualizmus 
a közösséghez kapcsoló elemeket keresi az idealizmus egyéniségkultuszával 
szemben. Mivel az emberiség által felkutatott törvények örökérvényűek, az 
intellektualizmus szerint a történelmi korszakok csak annyiban értékesek, 
amennyiben megvalósították ezeket a törvényeket. Mivel így nem maga a 
történelem, hanem az örök törvények benne való megnyilvánulása érdekli, 
az intellektualizmus történelemellenes, ahisztorikus. Mint láttuk, a francia 
szellem egyik legjellemzőbb vonása, hogy a szabályokat és a törvényeket ked-
veli. Ezen a ponton kapcsolódik a francia szellem az intellektualizmushoz. 

1 Valószinűleg fölösleges hangsúlyoznom, hogy az idealizmus és intellektualizmus 
e szembeállítása nem saját leleményem. Maga a gondolat olyan régi, mint a történetfilozófia 
és napjainkban különösen divatos az ilyen szembeállítás. Általában legfeljebb az elnevezé-
sekben és részletekben talál újat az olvasó. 
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Amikor francia szellemről beszélnek, legtöbbször ezt a szabályokat és törvé-
nyeket elismerő intellektualizmust értik alatt. 

Az intellektualista világnézetű ember meg van győződve elveinek helyes-
ségéről és azoknak a törvényeknek az igazságáról, amelyek szerint él. Ezért 
nevetségesnek talál mindenkit, aki nem ugyanúgy él, mint ő. Ebből fakad a 
francia szellem egy másik közismert vonása a gúnyolódás. A francia közéletnek 
ma is egyik legfélelmesebb fegyvere a gúny és egyik nemzet irodalma sem 
ismer annyi gúnyolódót, mint a franciáé. A középkori «Roman de Renart»-okban, 
állatmesékben, a róka álarcában a kifejlődő polgárság teszi nevetségessé az 
uralkodó osztályokat, Rabelais regényeiben az ébredező renaissance szellem 
támadja a középkori intézményeket, Voltaire a felvilágosultság nevében 
gúnyolja különösen a katholikus egyházat és a nemrégen meghalt Anatole 
France mindenben kételkedő szkepszise is éles ironiával párosult. 

Ez a két vonás, az intellektualizmus és a gúnyolódás az, amit leginkább 
szoktak emlegetni a francia szellemmel kapcsolatban. Ezenkívül azonban a 
francia szellemnek olyan tulajdonságai is vannak, amelyek az eddig említettek 
ellenkezőinek látszanak. Gondoljunk például csak a nagy forradalom féktelen-
ségeire vagy a mult század íróira és a modern francia festészetre. Ezekben a 
dolgokban semmi szabályozottságot és csak valami viszonylagos rendet és 
világosságot látunk. Noha közelebb állanak a francia szellem e modern alkotásai 
is az intellektualizmus eszményéhez, mint a többi nép e korból származó ter-
mékei,1 alapjában véve azonban mégis csak messze estek ezek az alkotások 
a XVII. század klasszicizmusától. Vagy gondoljunk a középkor csodálatos 
építményeire, Franciaország gótikus kathedrálisaira, amelyekről a német 
Worringer is elismeri, hogy a gótika legszebb alkotásai. A XIX. század roman-
ticizmusa és a középkor gótikája az irodalom- és művészettörténet legújabb 
kutatásai szerint rokonjelenségek és mindkettőnek lényege az idealizmus. 

Az irodalomban a romanticizmus törte szét a klasszicizmus szabályait 
és szabad teret adott az egyéniség, a különlegesség, tehát a törvényektől való 
eltérés érvényesülésének. A klasszikus irodalomnak az a célja, hogy megköze-
lítsen egy ideált, tökéletesnek tartott mintát, tehát az egész irodalom egy irány-
ban halad, igyekszik ugyanazokat az eszközöket felhasználni célja eléréseért. 
A romantikus irodalom az eredetiségre, a többitől való különbözésre törekszik. 
A középkori gótikus templom sem «királyi csarnok», nem bazilika többé, ahol 
Istennek, a világ királyának mutatják be hódolatukat az emberek, ahol az 
örök törvényt tisztelik és ahol a hívő egyénisége felolvad az isteni parancsok 
teljesítésében, hanem — mint mondani szokták — lendület az ég, a végtelen 
felé, melynek tornyai és csúcsívei szinte befejezetlenül hatnak, csak jelezni tud-
ják a végtelen felé való sóvárgást, amelyet a lélek folytat. A gótikus templomok 
sötét belsejében, komor és dísztelen falai között alkalmat adnak arra, hogy 
mindenki külön-külön megtalálja Istent a saját szívében. A bazilika a hívek 
közösségének hódolatát akarja előidézni, a gótikus templom minden ember 
egyéni áhitatát segíti elő. 

Az idealizmus felfogása szerint — mint láttuk — a világ titok, amelyet 
megismerhetetlen erők irányítanak. Ha a világ titok, ha állandó törvényeket 

1 Legújabban Friedrich Schürr fejti ki «Barock, Klassizismus und Rokoko in der 
französischen Literatur» című könyvében (1928), hogy a francia idealista irodalomnak is 
bizonyos intellektuális színe van : «Aber — und das ist vielleicht einer der charakteristischsten 
Züge für das Franzosentum — der französische Irrationalismus (nálunk idealizmus) ist im 
grossen und ganzen mehr phantasievoll als gefühlsmässig und wird immer und irgendwie 
rational (nálunk intellektuális) durchdrungen und erleuchtet». (P. 43.) 
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mi, emberek nem tudunk megállapítani, akkor ne is akarjunk ilyesmit elérni, 
hanem induljunk ki abból a világ megismeréséhez, ami legközelebb áll hozzánk, 
saját magunkból. Ismerd meg önmagadat, amint az első idealista, Sokrates, 
mondta. Induljunk ki önmagunkból, fejezzük ki egyéniségünket. Egyénisé-
günket akkor fejezzük ki legjobban, ha megkeressük azokat a jellemvonásokat, 
amelyek mindenki mástól különbözővé tesznek bennünket, mert igazában ez 
az egyéniség. A romanticizmus az egyéniséget fejezte ki, a gótika az egyéni 
áhitatot fejleszti. A klasszikus irodalom egy ideált igyekszik megközelíteni, 
amely az egész emberiség közös ideálja, tehát nem törődik az egyénnel ; a 
bazilika Istent, mint királyt tiszteli, ezzel az embereket, mint egyforma alatt-
valókat egy szintre szállítja, egységbe foglalja, tehát szintén elnyomja az 
egyéniséget. Két homlokegyenest ellenkező törekvés és mindkettő megvan a 
francia szellemben. A középkor elejéről van néhány román stílusú templom is 
Franciaországban, de a templomépítés igazi virágzása a gótika korára esik. 
Ebben a korban épülnek a párizsi Notre-Dame, a reimsi, chartresi, roueni 
kathedrális. A középkor végével, az átmeneti XVI. század után virágzik a 
francia irodalmi klasszicizmus. Alighanem elég lesz néhány név e nagy kor 
jellemzésére : Racine és Corneille, a tragédiaírók, Molière, a világ egyik leg-
nagyobb vígjátékírója, Boileau, a kor esztétikusa, La Rochefoucauld, az arisz-
tokrata életművészet filozófusa. Tehát a középkor gótikáját, az idealizmus 
egyik kifejezését, az intellektualizmus klasszikus irodalma váltotta fel. Részben 
ez az intellektualizmus folytatódik a felvilágosult filozófusok XVIII. századá-
ban, Montesquieu, Diderot, D'Alambert és Voltaire műveiben. A XVIII. század 
végének nagy alakjával, Rousseau-val, a romanticizmus, tehát megint az idealiz-
mus, veszi át a vezetést a francia szellemben és vezet a realizmuson, naturaliz-
muson, szimbolizmuson, a l'art pour l'arton keresztül egészen napjainkig. 

A középkori gótikában és a XIX. századi romanticizmusban tehát az 
idealizmus virágzott. A skolasztikában, a XVII. század klasszicizmusában 
és a XVIII. század racionalizmusában pedig az intellektualizmus. A két világ-
szemlélet tehát felváltva irányította a francia szellemet. A francia szellemnek 
ezt a kettősségét, sőt ellentétességét a faji megoszlással próbálják magyarázni. 
A bonyolult faji problémához szakismeretek nélkül nem szabad hozzászólni, 
annál kevésbbé, mert a szakemberek is jórészt csak hipotézisekkel dolgoznak. 
Meg kell elégednünk az elmélet ismertetésével. 

A mai francia nép két nagy rétegből áll. Az első réteg Franciaország 
őslakói, a gallok. A gallok kelta eredetűek, tehát ugyanabba a népcsaládba 
tartoznak, mint Anglia őslakói, a brittek vagy a mai írek és bretonok. Julius 
Cézár meghódította Galliát és itt is, mint a többi római provinciában meg-
indult az ellatinosodás. Ez a latin réteg a második, amely elnyomta az első 
gall réteget. Ezenkívül még kisebb mértékű germán és arab keveredés is tör-
tént, de ez a mi esetünkben elhanyagolható. A francia nép tehát két rétegből 
áll : a latinból és a kelta gallból. Ezután következik az elmélet legingatagabb 
része. Azt állítják ugyanis, hogy a francia idealizmust a kelta nép termelte ki, 
az intellektualizmust pedig a latin. Tehát az idealizmus korszakaiban a kelta 
réteg színezte át faji tulajdonságaival a francia szellemet, az intellektualizmus 
korszakaiban pedig a latin. 

A francia szellemet tehát két ellentétes áramlat irányítja. Az egyiket a 
filozófiai idealizmussal jellemeztük, amely az irodalomban és művészetben, mint 
romanticizmus és mint gótika jelentkezett és amely lényegében az egyéniséget 
állítja előtérbe a közösséggel szemben. A másikat intellektualizmusnak nevez-



27 

tük. Ez irány — klasszicizmus az irodalomban — lényege az egyéni hajlamok 
elnyomása a közösség, a társadalom egységes ideálja kedvéért. Az a kérdés, 
hogy a francia szellem e két ellentétes iránya miiyen elveket képvisel a politi-
kában. Amikor az intellektualizmus irányította a nép szellemét, a kormányforma 
is egyéneket elnyomó, csak a közösség nagy céljait szem előtt tartó abszolutiz-
mus volt. IV. Henrik és XIII. Lajos uralkodása ennek az abszolutizmusnak az 
előkészítése. XIV. Lajos már megtehette azt a sokat idézett kijelentést: 
«L'État c'est moi», az állam én vagyok. Vagyis a király akarata egyedül döntő 
az állam vezetésében, az alattvaló érdeke, nyugalma nem fontos. XIV. Lajos 
ezt az elvet meg is valósította és fényűző udvartartása mellett sikeres hódító 
politikát is folytatott, növelte országát. Utódai, XV. és XVI. Lajos uralkodása 
alatt a fénykor után az abszolutizmus dekadenciája állott be, amely itt is, 
mint általában a bomló folyamatokban, az abszolutizmus a fénykorában 
harmonikus egészéből bizonyos részeket elsorvasztott, másokat betegesen meg-
növelt. Uralkodásuk alatt ezért a francia szellem irányítását az idealizmus vette 
át, amely az egyén jogait hangsúlyozta. XVI. Lajos már érezte, hogy trónja 
veszedelemben forog, de — ahogy mondani szokták — a rohanó időt meg-
állítani nem tudta. Uralkodása alatt éri meg óriási sikereit a romanticizmus 
egyik úttörője, a genfi Jean-Jacques Rousseau, aki az egyén jogait és a gondol-
kodással szemben az érzelmek meg a képzelet elsőbbségét vitatja. 1789-ben 
kitör a nagy forradalom, amely meg is valósítja ezeket az eszméket. Az egyén 
szabadságjogait megvalósító politikai irányt liberalizmusnak hívják, amely 
Franciaországban mint liberalizmus rendezkedik be és amely kisebb meg-
szakításokkal napjainkig tart. Tehát a politikában az intellektualizmusnak az 
abszolutizmus, az idealizmusnak pedig a liberalizmus felel meg. 

I L 

Az a kérdés most, hogy a francia szellem e két ellentétes iránya közül 
ma melyik vezeti az embereket. A politikában ma is a liberális alapokon beren-
dezett köztársaság uralkodik. A nemzeti szellem másik megnyilvánulási terü-
letén, az irodalomban és a művészetekben ugyancsak az idealizmuson alapuló 
irányok fejezik ki a kor törekvéseit. Az újabb irodalomtörténeti kutatások 
kimutatták, hogy a romanticizmus után következő irányok, mint a realizmus, 
a naturalizmus, a Parnasse, a l'art pour l'art, a szimbolizmus, a dekadens köl-
tészet, sőt részben a legújabb neo-katholicizmus is a romanticizmusnak szerves 
folytatói, szoros összefüggésben vannak vele, sőt alapjában véve ugyanannak 
a világnézetnek, az idealizmusnak, csak árnyalatokban különböző megnyilvá-
nulásai. Tehát ma a politikában is, az irodalomban is az idealista világfelfogás 
uralkodik Franciaországban. 

Az emberi szellem azonban nyugtalan, állandóan a tökéletesebbet keresi. 
A francia gondolkodók nagy része Franciaország mai helyzetét sem látja töké-
letesnek, amit nehéz is lenne ráfogni és más utakon keresi hazájának boldo-
gulását. Az ilyen gondolkodók egyik csoportja szerint — nevezzük őket kon-
zervatív csoportnak — a mai Franciaország beteg, súlyos beteg. Betegségének 
oka az, hogy meghamisították a nemzeti szellemet, idegen ízlés uralkodik. 
A konzervatív gondolkodók szerint az a világnézet, amit mi idealizmusnak 
neveztünk, a német nép szellemének a kifejezése a kultúra különböző területein. 
Szerintük a német szellem alaktalan, kusza és elérhetetlen vágyakban éli ki 
magát. Keyserling szerint is a német szellem meghatározása az, hogy nincs 
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meghatározása. A német szellem keresi az egyénit, a különlegest, de nem álla 
podik meg valamilyen különlegesség mellett, hanem mindig újabb és újabb 
változatokat keres, mert a végtelent akarja megismerni. 

Nem említve a mai írók ilyen irányú nyilatkozatait, igen jellemző a fran-
ciák német szemléletére Gabriel Séailles, egyik legnagyobb esztétikusuk, nyilat-
kozata (Essai sur le génia dans l'art, 1883. p. 113.): «Germániában a tél hosszú, 
szigorú és komor; a tavasz váratlan és rövid ; nincs idejük a nap bámulására, 
élvezik, fürödnek benne, magukba szívják; várják, sajnálják. Ez a természet 
szellemi formában melancholia lesz, annak a mély érzése, hogy minden elmúlik, 
hogy a legszebb, a legjobban szeretett dolgok leghamarabb illannak el. Legtöbb-
ször az ég súlyos és alacsony ; a köd elnyeli a formákat; az erdők fekete és 
zavaros, szürke gőzökbe merülő alakot öltenek ; a síkságok elnyulnak, mint 
mozdulatlan és halott tengerek, amelyek nem tükröznek vissza semmiféle eget, 
nincs rajtuk habfodor, hullám, ragyogás. A világ összeszűkül az ember körül, 
önmagába igyekszik fordulni. Mivel bizonyos fajta sötétségben él, mint minden 
rövidlátó állat, hajlamos mindenütt ellenséges hatalmakat szimatolni. A szem 
csak azt látja, ami egészen közel van hozzá, lassankint nem is tud messzebb 
látni; ugyanakkor a szellem is rövidlátó lesz. A világosság csak a horizont 
megszűkítése által tűnik fel elérhetőnek ; a lába alá néz, a legkisebb részletek-
hez tapad ; vagy a nagy gondolatokra veti magát, amelyek mindenfelől kínál-
koznak és a végtelenig látszanak terjeszteni a szellem hatáskörét. Titokzatos 
álmodozásokba veti magát, amelyekben az eltörlődő formák a szeszély kénye-
kedve szerint alakulnak át. Filológia és zene !» A valódi francia szellem ezzel 
szemben a rend, a világosság, a szabályozottság. 

A konzervatív csoport szerint a francia szellemet azzal rontották meg, 
hogy behozták ezt a német szellemet. A francia szellem megújításának pro-
grammja — az egyik legismertebb konzervatív gondolkodó, Charles Maurras 
szerint — az intellektuális rend. «Rend az emberben, az egyéni érdekek aláren-
delése a társadalmiaknak; rend a gondolkodásban, az ész uralma az ösztönök 
felett; rend az államban, egy uralkodó vagy uralkodó osztály hatalma az egyéni 
érdekek fölött.» (Albert Thibaudet: Les idées de Charles Maurras. p. 313. 
Paris, 1920.) Ez az intellektuális rend egyenes folytatása a görög-római szellem-
nek, amelynek örököse a francia nép. Ez az intellektuális rend meg is valósult 
a nagy francia királyok korában, a «gloire» századában, a XVII. szá-
zadban. 

De jött a forradalom és «megfertőzte» ezt a latin-francia szellemet. Maurras 
így írja le ezt a változást: « . . . ami nemrég pótolandó tudatlanság, kijavítandó 
tökéletlenség, helyrehozandó gyengeség volt, felsőbbségre törekedett új és 
barbár frissesége jogán a kiszáradás, a kimerülés fölött, amit minden tanult, 
kiművelt, beérkezett fajban megláttak. A művészet, tudomány, irodalom, 
hagyomány, mult, egy szóval minden, ami megvolt, többé nem számított, 
mert a tiszta természet közvetlenül az istenihez vezetett: egyedül ő beszélhe-
tett a jövő hibátlan nyelvén. Az emberek közt a butának adták a szót, a népek 
közt a hátramaradottnak. A demokrácia és germánság így egyetértvén, nyil-
vánosságra hozták uralmuk szemtelen jogait». Maurras szerint amióta a germán 
szellem így megfertőzte a franciát, az ország beteg és pusztulás felé halad. 
Ennek a betegségnek a gyógyszere az, hogy el kell távolítani a betegség oko-
zóját, a germán romanticizmust és akkor ismét szabadon fejlődhetik az igazi 
latin-francia intellektualizmus. Ezt úgy érhetik el a franciák, Maurras szerint — 
és ez gondolatainak végső következménye — hogy vissza kell adniok a hatal-
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mat a születési arisztokráciának, a katholikus egyháznak és végül vissza kel 
hozniok a királyt. 

Maurras szerint tehát az igazi francia szellem az intellektualizmus, 
amelyet megrontott a germán befolyás. A mostani nemzedék feladata az, hogy 
az igazi francia szellem kibontakozása elől elhárítsa ezeket az akadályokat. 
Igy aztán Franciaország ismét nagy lesz. Maurras már századunk első évtize-
dének közepe táján fellépett, de igazi sikereit csak a háború óta aratja, amióta 
a győzelem önbizalommal töltötte meg a franciák lelkét. 

Ugyancsak a háború után domborodott ki erősebben a gondolkodók 
egy másik csoportja, amelyet pacifistának nevezhetnénk. Ez a csoport a «Nou-
velle Revue Française» című szemle körül tömörül, de segítik törekvéseit az 
Europe és Revue européenne című folyóiratok is. (Franciaországban a folyóiratok 
sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint nálunk.) A csoport szellemi vezetői 
André Gide és Romain Rolland. Szerintük a további fejlődés útja nem az, hogy 
a franciák térjenek vissza az intellektualizmushoz, mint a valódi francia szel-
lemhez, ellenkezőleg tisztítsák meg eddigi idealista és romantikus világfelfogá-
sukat az akaratlanul is hozzátapadt intellektualizmustól, legyenek még idealis-
tábbak, még romantikusabbak. 

Tagadhatatlan tény, hogy ez az irány több és általánosabban elismert 
gondolkodót sorol követői közé, mint az előbbi. Maguk közé számítják Henri 
Bergsont, a sok sikert elérő metafizikust, akinek intuición alapuló filozófiája 
szintén az intellektualizmus ellen támad. Köztük van Paul Claudel, az irodalmi 
gourmandok kedvence, aki modern formájú drámákban hirdeti a katholicizmus 
örök igazságait. Maguknak foglalták le és joggal Marcel Proustot, akiről azt 
szokták mondani, hogy a háború utáni évek legnagyobb regényírója. Megvan 
a kritikusuk is, Albert Thibaudet, akit a genfi egyetem hívott meg a francia 
irodalmi tanszékre. 

Ennek a csoportnak a kiindulópontja ugyanaz, mint a konzervatívé : 
az idealizmus és romanticizmus a német szellem megnyilvánulásai. De az előbbi 
csoport a romanticizmust betegségnek tartja, ez pedig követendő mintának. 
Az előbbi csoport azt látja, hogy a romantika már túlságosan megfertőzte a 
francia szellemet, ez pedig azt hirdeti, hogy az igazi francia szellem a középkor 
gótikájában nyilvánult meg és kezd kifejlődni a XIX. század romantikájában, 
de még nem fejlődött ki eléggé, még nem hasonlít eléggé a német szellem meg-
nyilvánulásaihoz. Az előbbi csoport büszke a franciák latin származására, ez 
pedig a kelta elemeket és eredetet hangsúlyozza. 

A csoport politikai programmja a béke Németországgal és általában a 
pacifizmus. Romain Rollandnak, a csoport egyik vezető tagjának, a háború 
alatt Svájcba kellett menekülnie német barátsága miatt. Német oldalon is 
vannak, akik ezt a gondolatot hirdetik, különösen a baloldali gondolkodók 
között. Ilyen elsősorban Ernst Róbert Curtius, aki két könyvet is írt erről a 
pacifistacsoportról.1 Amint a külpolitikában a konzervatív csoport erős naciona-
lizmusával a pacifizmus áll szemben, a belpolitikában is a konzervatívok 
arisztokratizmusának ellentétéül a liberális demokrácia elveinek radikálisabb 
végrehajtását kívánják, az egyén szabadságjogait minden egyéb államérdek 
fölé helyezik. 

Végső tanulságként tehát leszűrhetjük, hogy a francia szellem két réteg-
ből áll: az intellektualizmusból, amely az ész uralmát, a rendet, a világosságot, 

1 Az egyik megjelent magyar fordításban is. E. R. Curtius : Az új Franciaország 
irodalmi úttörői. Ember és Természet, 1925. 
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szabályozottságot követeli és individualizmusból, amely az egyéni szabadságot 
és eredetiséget hirdeti. Napjainkban két irány küzd egymással: a konzerva-
tívok az intellektuális szellemet fogadják el igazán franciának és azt akarják 
visszaállítani és a pacifisták, akik úgy látják, hogy a francia nép a jövőben 
akkor lesz nagy, ha még idealistább, még romantikusabb lesz. 

Hogy a két irány közül melyik győz majd, ki tudná megmondani? A paci-
fisták a forradalom által megkezdett fejlődést akarják továbbvezetni, mel-
lettük szól tehát a már megkezdett folyamat nehézségi ereje, amelyet nehéz 
megállítani. Ezek az eszmék kiművelt talajra találnak a francia népben. Flau-
bert rajzolta meg a francia kispolgár képét Homais úrban, a vidéki patikusban. 
Ebben a félművelt emberben élnek azok a frázisok, amelyeket szabadságról, 
egyenlőségről és testvériségről hallott; ki-kitör a klerikalizmus átkos zsarnok-
sága ellen és azt hiszi, a francia korteskedésnek ezek az agyoncsépelt jelszavai 
mentik majd meg hazáját. Franciaországban sok Homais úr van. Azonkívül 
a francia népbe már több, mint egy évszázad óta nevelik bele ezt a gondolatot, 
hogy a nemzet legnagyobb dicsősége az, hogy a népek élén halad, a legbátrabb 
újító, forradalmár nép. Ahol nemzeti erény a forradalom, ott nem nehéz bele-
heccelni a tömeget, hogy versenyezzék Oroszországgal. 

A másik irány az egyetemi ifjúságban találta meg a közönségét. Nagy 
kérdés, hogy azok a verekedések, amelyek ma a «Quartier Latin»-ben, az 
egyetemi negyedben folynak, nem nőnek-e majd meg súlyukban, ha majd ez 
a nemzedék elfoglalja a vezető helyeket, amelyek iskolázottságánál fogva 
megilletik. 

Hogy melyik irány győz majd, nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy a 
franciák ismerik bajaikat és nem várják mástól a megoldást. Nálunk szokás — 
talán még a háború hagyománya — a franciákról, mint pusztuló, haldokló 
népről beszélni. Bajok, nehéz helyzetek, problémák vannak náluk, de halálról 
beszélni nem lehet. Fábián István. 

A TEJÚTON. 

A csillag csak csillag marad, 
bár fényét szempár fel sem issza! 
S ha útja égmezőn halad 
az Úristen szeme alatt, 
úgy nincs erő, mely hívja vissza! 
S bár ködbe vész az ég határán 
mirjádnyi társ közt s mégis árván, 
azért ne sóhajtsatok érte: 
Isten volt, ki útját kimérte, 
hogy mindig égmezőn haladjon, 
szemek elől rejtett maradjon 
s ha csak magának is — ragyogjon!. . . 

Ivánffy Tamás 


