
MAI F R A N C I A R E G É N Y Í R Ó K . 

TALÁN ennek a megállást nem ismerő, dinamikus kornak következ-
ménye az a jelenség, hogy az egymást követő nemzedékek közötti 
szakadék sohasem volt annyira áthidalhatatlan, mint az utolsó három-

négy évtized alatt. Természetes, hogy ezt a folytonos törést az irodalom érzé-
keny forgótükre is érzékelteti, automatikus pontossággal jelezve a történések 
és eszmeáramlatok örökös változását. S a műfajok között a regény az, amely 
különleges sajátosságainál fogva mindig hűen tükrözte vissza az egyes idő-
szakok vonalát : mint tetszés szerint alakítható és tágítható gummizsák, melybe 
tulajdonosa mindent begyömöszölhet ; a regény mindig ürügy, alkalom és 
mindenekfelett eszköz volt a művész kezében. Eszköz, engedelmes forma, mely 
korát és alkotójának szellemi és emberi képét tükrözi. S hogy ma jobban, mint 
valaha, azt három egymástól végtelen távolságban álló regényíró bizonyítja. 
Joyce, Proust, Undset, akik nem regényírók a műfaj klasszikus értelmezésében, 
de annál inkább kifejezői korunknak és önmaguknak : Joyce az ösztönök és 
cselekedetek kúszált és értelmetlen világában tenyésző lény, Proust a hitetlen, 
nyugtalan, magasabb eszmények után sóvárgó ember, Undset a megtisztult, 
hívő lélek szintetikus kifejezője. 

E kísérlet a háborúutáni francia regény három képviselőjét akarja bemu-
tatni, Pierre Bost-ot, Julien Green-t és Georges Bernanos-t. Egy Giraudoux-
Bove-Mauriac-trió talán épúgy kifejezné a legújabb francia regényt s hogy 
mégis az előbbiekre esett a választás, annak az a magyarázata, hogy bármeny-
nyire különböznek is világnézet, lelkialkat és tárgyválasztás szempontjából 
egymástól, Bost, Green és Bernanos között mélyebb lélekrokonság van és 
eltérő sajátosságaik mellett alkotásaiknak lelki légköre és szellemüknek meta-
fizikai nyugtalansága etikailag is jellemzi a háborúutáni francia regényt. 

Hármuk között Bost kiváltkép francia író, aki előadásának fölényességé-
vel, látszólag banális témáinak erkölcsi beállítottságával, az emberi cselekedetek 
s a lélek rejtett rúgóinak állandó elemzésével Proustra emlékeztet. Első regénye, 
a Homicide par imprudence (Gondatlanságból okozott emberölés) egy szerelmes 
és félénk fiatalember története, aki akaratán kívül öngyilkosságba kergeti 
vetélytársát, éppen félénk határozatlanságával. A huszonötéves Bost kis 
regénye világítja meg legjobban, hogy a tárgy mennyire másodrangú s hogy az 
író keze alatt hogyan telik meg élettel a törékeny keret. A látszólag semmit-
mondó téma egy mai Frédéric Moreau lelkiéletének és szürke hétköznapjainak 
művészi elemzése. Mert a félénk szerelmes ideje nem merül ki az ábrándozásban : 
esténként három hasonló barátjával találkozik egy eldugott bistróban s egy 
felvetett ötletből tragikomédiát vagy regényt írnak, esetleg operát. Hajnalban 
összetépik az öncélból írt «remekművet». Az elsőszemélyű elbeszélés sejteti, 
hogy Bost részben saját élményeit mondja el. A regény légköre és hőseinek 
különös lelkivilága : a naiv, szentimentális ábrándozás és cinizmus keveréke 
a fiatal francia nemzedék képét adja, egy nemzedékét, mely képtelen hinni 
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s képtelen teljes kiábrándultsággal érezni és látni. Bost regényének elsődleges 
értékét éppen ennek a légkörnek hű kivetítése adja. 

Három év mulva jelent meg a Crise de croissance (Serdülőkor válsága), 
egy fiatal tanár kisvárosi története. Hálás terület a moralista számára, aki 
azonfelül nem azért francia író, hogy szürke eseménytelenségek mögött kis-
városi emberek gúnyos rajzát feláldozná a mese kedvéért. Mint másvilági 
emberek, egy külön mikrokozmoszban élnek Brévalles lakói, függetlenül a kül-
világtól, de egymást sejtszerűen kiegészítve. Itt nincs titok, az emberek jobban 
ismerik egymást, mint önmagukat s ha véletlenül idegen kerül közéjük, azt a 
város vérkeringése felszívja vagy kíméletlenül kiveti. Ide nevezik ki tanárnak 
Antoine Blon-t, egy fiatal önző embert, aki egyetlen értelmes célt lát életében : 
arriválni, bármilyen módon, bármilyen eszközökkel. Az arrivizmus a modern 
francia regény állandó indítéka ; Proust (Charles Morei a Sodome és Gomorrhe-
ban) és Fabre (Rabevei) után Bost szociális és morális eredőkből igyekszik 
megmagyarázni a jelenséget : hőse olyan korban nőtt fel, mely szép helyett 
a hasznosat, jó helyett az elérhetőt állítja eszményül és Isten helyett Mammont 
imádja. A fiatal tanár, aki csak kényszerből vállalja el állását, unalmában 
elcsábítja egyik leánytanítványát s bár tudja, hogy a házasság terveinek csőd-
jét jelenti, az atya fenyegetésére elveszi Reine-t. A regény itt bezáródik, de 
hőse ismét felbukkan Bost legutolsó regényében, a Scandale-ban. 

Minden művésznek megvan a kedvenc témája, melyet addig alakít, míg 
az teljesen kifejezi alkotójának gondolatát. Bost-ot mindenekelőtt a háború-
utáni nemzedék vitakérdései érdeklik s főleg az az attitűd, melyet a mai fiatal-
ság az életnek nevezett bonyolult jelenséggel szemben elfoglal. Ha évtizedek 
mulva a történettudós kíváncsi lesz az 1920—30-as évek erkölcsi légkörére 
és elolvassa a Scandale-t, hiteles képet fog kapni arról a korról, melyet a század-
forduló immoralitásával szemben az amoralitás és az etikai értékek zürzavaros 
felbomlása jellemez. A Scandale két orvostanhallgató története, akik a nagy-
városi élet forgatagába kerülve, félbeszakítják tanulmányaikat és egy Vautrin-
féle alak védőszárnyai alatt újságírók lesznek. Ebben a környezetben bukkan 
fel a Crise de croissance protagonistája, a vidéki tanárból párizsi újságíróvá lett 
Antoine Blon. Itt mindenkinek egy célja van : gagner la vie, megkeresni a ke-
nyeret, az eszközök mellékesek. Erkölcs, lelki nyugtalanság, Isten? ki törődik 
ilyen semmiségekkel ! Gagner la vie. A két barát között titkos vetélykedés 
kezdődik, melyet egy félreértés is tetéz. Pierre Silvanést egy reggel holtan 
találják ágyában, agyvérzés ölte meg egy boxmérkőzés után és Simon Joyeuse, 
aki úgy érzi, hogy akaratlanul is, de ő az oka barátja halálának, most meg-
döbbenve áll a ravatal mellett. Megdöbbenve és fellázadva a botrány miatt, 
melyet okozott s mely az ember kikerülhetetlen végzete a földön. Egy pilla-
natig tisztán látja elhibázott életét, hogy a jelszavak színfalai mögött egy más 
értelmű élet rejtőzik. De a lázadás csak egy pillanatig tart, a szalmaláng fel-
lobban és Simon Joyeuse tovább folytatja a megkezdett utat. 

Bost moralizáló hajlama ebben a regényben éri el tetőpontját. Mi értelme 
van az életnek, küzdésnek, magasabb céloknak, mikor minden értelmetlen és 
kibogozhatatlan? Legjobb belenyugodni a megváltozhatatlanba, más menekvés 
úgy sincs. Ezt a vigasztalan lelkiséget képviselik a harmincéves Bost regény-
hősei : Antoine Blon, aki már menthetetlenül együtt úszik az árral, Simon 
Joyeuse, aki egy pillanatra fellázad barátja holtteste mellett és a halott Silvanès. 
Ez az erkölcsi szemlélődés és a jelenségek kegyetlenül őszinte feltárása alkotja 
Bost művészi értékét és jelentőségét. Crémieux a Scandale-t bírálva, a szemé-
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lyek konformizmusát Bost életfelfogásával azonosítja s nem akarja észrevenni, 
hogy az író, minden rokonszenve mellett, hősei felett áll és ítélkezik. Bost nyug-
talan, töprengő szellem, aki egy látszólag frivol életszemlélet mögött az etikai 
értékek megsemmisülésének okát és eredményét kutatja hősei életén keresztül. 

Julien Green-t európai látókörű bírálók Dosztojevszki és George Eliot 
lángelméjével hasonlították össze s ez — az esztetikai ítéletet figyelmen kívül 
hagyva — abból a szempontból is érdekes, hogy francia bíráló egy francia 
regényírót nem francia íróhoz mér. Az ok nagyon egyszerű : a francia regény, 
épúgy, mint a francia élet, szociális alapokon nyugszik s az állandó érintkezés 
szintezte az egyéniségek közötti eltéréseket. A demokratikus alapokon nyugvó 
társadalmi élet mérsékli a szenvedélyeket : ezért hiányzanak a Dosztojevszki-
féle primitív, parttalan-lelkű alakok s a legmerészebbek s legegyénibbek, egy 
Julien Sorel, egy Frédéric Moreau, csak egyről álmodoznak : beérkezni vagyis 
mások szemében megcsodáltatni magukat. Érthető, hogy az angol-szász szár-
mazású Green nem illeszkedik be a klasszikus francia regényírók vonalába, de 
annál közelebb áll George Eliot, Edgar Poe vagy Thomas Hardy alkatához. 
Az új angol regény teljes ellentéte a franciának : az alakok elszigetelten állnak 
s a bonyodalom abból származik, hogy külső kényszer következtében az ellen-
tétesvonalú sorsok metszik egymást. Ez magyarázza meg Green regényeinek 
sajátos légkörét, alakjainak szokatlan jellemét és előadásának szinte érzéket-
lennek látszó kegyetlen tárgyilagosságát. 

Mauriac, Green első regényét méltatva, főleg azon lepődik meg, hogy egy 
huszonötéves író milyen könnyedséggel kerüli el, sőt észre sem veszi a fiatal 
francia regényírók kikerülhetetlennek tetsző csapdáját, az énregényt. A Mont-
Cinère tárgya a magány, színhelye egy emberi közösségtől távoleső birtok, 
szereplője három nő : egy beteg, zsarnokoskodó nagyanya, egy anya, akinél a 
fösvénység félőrületté fokozódik és egy tizenötéves leány, Emily, hármuk közül 
az egyetlen egészséges lény. Emily szabadulni szeretne Mont-Cinère fojtott 
légköréből s mikor minden terve meghiusul anyja beteges fösvénységén, utolsó 
menedékképpen egy napszámos felesége lesz. De a szerencsétlen teremtés sorsa 
nem változott, a fösvény anya helyett most egy durva férfi kínozza, míg végső 
elkeseredésében egy este magára nem gyujtja a házat. Igy elmesélve, a Mont-
Cinère jellegzően naturalista regény benyomását teszi ; de Green-nél nem az 
eseményen van a hangsúly, itt minden a felület alatt játszódik le s egy tett vagy 
mozdulat csak alkalom a lélekállapot elemzésére. S itt derül ki, hogy Green, 
angol-szász véralkata ellenére, milyen mesteri módon kezeli a francia regény 
félelmetes eszközét, az analízist. Módszerét leginkább Balzacéhoz lehetne hason-
lítani, de Green elemzése fegyelemezettebb : a romantikus mesesallangok 
helyett teljesen leegyszerűsített, egysíkú történetet ad, csak azért, hogy a feles-
leges díszektől megfosztott test lélektani összetettségét saját lelkének priz-
máján keresztül elemeire bonthassa. 

Valéry egy tanulmányában az álommal hasonlítja össze a regényt s arra 
az érdekes eredményre jut, hogy a regény belső alakja, külső felépítése, lényege 
teljesen az álomhoz hasonló. Elméletének példázására éppen Proust-ot idézi, 
aki, szerinte, teljesen álomszerűleg építi fel egész regénysorozatát. Proust az 
intellektus látományait írja meg, Julien Green az elfojtott, lidércnyomásos lélek 
vergődését érezteti meg regényeiben. S mint az álombeli lények, Green alakjai 
is egy nemlétező világba tartoznak, valószerűtlenek, de élők, nem papírmasé 
figurák, akik mereven engedelmeskednek az író szeszélyének. Az olvasó nyo-



731 

masztó légkörű világba kerül, ahol minden más, mint a való életben s mégsem 
lát ja azt valószerűtlennek, épúgy, mint az álomban sem jut eszébe kételkedni. 
Green-nél ez a beállítottság természetesen nem szándékos vagy tervszerű, mint 
például a fantasztikus regények légköre s alakjai, hanem öntudatlan kivetítése 
pesszimisztikus világszemléletének. 

Regényeinek alapmotívuma az állandó magány, mely teljesen független 
a külső körülményektől. Alakjai épúgy nem találnak kiutat, mint Raszkol-
nyikov a kettős gyilkosság után. És az elszigeteltséget csak fokozzák az őket 
körülvevő emberek, akik meder helyett gátat alkotnak, mely véglegesen elzárja 
a feszültség esetleges feloldódását. Ez lesz a kis Emily végzete (Mont-Cinère) ; 
ez haj t ja őrületbe a tizennyolcéves Adrienne-t (Adrienne Mesurat), aki egy 
kétségbeesett és alig tudatos lendületben letaszítja apját a lépcsőn ; az egyéniség 
börtönét lerombolni akaró ösztön vezeti a Léviathan vidéki tanárának minden 
tet tét és Angèle iránti szerelmét, hogy végül sorsokat és életeket semmisít-
sen meg. 

A vigasztalan pesszimizmust, mely regényeiből kiárad, még fokozza és 
aláfesti előadásának kegyetlen tárgyilagossága, mely mellett a flaubert-i sokat 
emlegetett impassibilité érzelgős és rosszul leplezett vallomásként hat. Soha egy 
megjegyzés vagy elmélkedés nem zavarja az író lélekboncoló rajzát, mert a 
rokonszenv vagy az elítélés meghamisítaná Green felfogása szerint a regény 
zárt egységét és csökkentené művészi értékét. Green teleszkópelemzése köze-
lünkbe hozza az emberi életek egymástól végtelen távolban levő csillagait, de 
maga a műszer érzéketlen marad. Proust teljesen alanyi, intuitív eszközökkel 
dolgozó módszere mellett ez a hideg, orvosi tárgyilagosságú látásmód a mai 
francia regény legnagyobb technikai diadala. 

És hol a lélek, a metafizikai nyugtalanság? Tessék elolvasni bármelyik 
regényét, a katarzis, mely az olvasót át járja, csalhatatlan bizonyítéka annak, 
hogy Green szellemét állandóan nyugtalanítja a nem látható s nem tapintható 
dolgok miértje. Egyik legköltőibb elbeszélésének (Les clefs de la mort) jeligéje, 
az Apokalipszisból vett «Kezemben tartom a halál kulcsait», jelképezi az író 
metafizikai érdeklődését és művészetének misztikus gyökereit. 

Georges Bernanos első regénye még a francia irodalmi életben is szokatlan 
széleskörű vitára adott alkalmat : egyes katholikus kritikusok a janzenizmus, 
sőt maniheizmus vádjával illették, mások az új katholikus regény megterem-
tőjét látták benne, de mindnyájan elismerték, hogy a Sous le soleil de Satan 
egy rendkívül bátor írónak érdekes és teljesen újszerű kísérlete. A regény egy 
nyugtalan, vad, de szentéletű papnak a története. Donissan abbé állandó harc-
ban áll a Sátánnal, aki egy éjjel az országúton kísérti meg lócsiszár képében 
s csak elkeseredett küzdelem után hátrál meg. Majd évek mulva ismét meg-
jelenik s a szentség hírében álló papot önbizalmán keresztül arra ösztönzi, hogy 
egy halott fiúcskát kíséreljen feltámasztani. Donissan-nak nem sikerül a csoda 
s ekkor jut eszébe, hogy azon az emlékezetes éjtszakán a Sátán megfenyegette : 
«Mikor majd azt hiszed, hogy Isten akaratából cselekszel, én kísértelek meg !» 

Bernanos a katolicizmus legtitkosabb kérdéséhez nyúl, amikor egy szent 
életének regényét írja meg. Fogazzaro II Santoján kívül nem érintették még 
ezt a tárgyat és az olasz regényíró is meglehetős műkedvelő módon írta meg 
Piero Maironi történetét : profán szemmel nézve a szentségi állapotot, csak 
torzképet adhatott. Bernanos ennek a titokzatos jelenségnek a mélyébe hatol 
s külső leírás helyett intuitíve igyekszik hősének lelki életét és ennek külső 
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megnyilvánulásait kifejezésre juttatni. Nem elemez, vagyis nem keresi a gon-
dolatok és érzelmek eredetét, hanem abban a pillanatban mutatja meg ezeket, 
mikor teljes kifejezésükhöz érkeztek el. Minden a természetfeletti síkban tör-
ténik, az elmondható események csak vetületei, következményei a belső ellen-
tétes erők egymásrahatásának. A lélek nemcsak leglényegesebb része, de leg-
tökéletesebb kifejezője is az embernek, ez Bernanos esztétikájának egyik alap-
vető tétele. Visio tua merces, meglátás lesz a jutalmad, írja Szent Ágoston s nem 
ismerek a mai regényírók között senkit, akire ez annyira ráillene, mint Berna-
nosra. A szellemi világban, ahol az érzékek nem nyujtanak támpontot, Bernanos 
olyan fölényes biztonsággal mozog, mintha a látható világ csak kulcs lenne a 
szellemvilág kapujához. 

Első regénye után az irodalom korifeusai fölényesen bizonyítgatták, hogy 
Bernanos képtelen lesz még egy regényt írni, mert a Sous le soleil de Satanban 
teljesen kifejezte magát. Nagy volt a csodálkozás és méltatlankodás, mikor az 
Imposture megjelent. Egy Bourget vagy Bordeaux örökösen moralizáló szalón-
katolicizmusa mellett Bernanos kíméletlen merészsége meghökkentően hatott 
s természetes, hogy eretneknek kiáltották ki. Az Imposture főhőse egy hagiogra-
fus kanonok, aki ötvenéves korában egy éjjel tudatára ébred annak, hogy nem 
hisz Istenben s talán egész élete is csak ámítás volt. Nem akar botrányt okozni 
s elhatározza, hogy él tovább, mintha misem történt volna. A tragikus éjtszaká-
nak csak egy tanuja van, Chevance abbé, egy szentéletű, egyszerű lélek, aki 
látja a mélységet, melybe Cénabre zuhant, de képtelen segíteni rajta, mert 
minden könyörgése megtörik a hitevesztett, képmutató pap ördögi közönyén. 
A külvilág számára semmi változás nem történt, de Cénabre idegzete lassankint 
fölmondja a szolgálatot, senkisem lehet büntetlenül ámító. Az öreg Chevance 
még haláltusájában is az ámító megmentésére gondol, de útközben összeesik. 
Hazaviszik s lelki leányának karjai között hal meg szegényes szobájában 
Cénabre nevét suttogva. 

Bernanos nem elemzi hősének lelki válságát, hanem érzékelteti. Először 
a megfelelő környezetbe helyezi, ahol Cénabre felfedezi, hogy áltatta a világot 
s főleg önmagát. Itt kezdődik az ördög munkája. A katholikus felfogás szerint 
a Sátán állandóan közöttünk jár ( . . . «a Sátán gonoszságai és incselkedései ellen 
légy oltalmunk»), itt tehát teljesen dogmatikus talajon mozog Bernanos. Ami 
pedig pesszimizmusát illeti, bármennyire is kellemesebb és megnyugtatóbb az 
életet nem a «Sátán napja» alól tekinteni, ez a pesszimizmus nagyon is érthető 
olyan korban, mely az ámításnak és képmutatásnak utolérhetetlen fokára ért el. 
A modern regény hozzászoktatott bennünket, hogy a szenvedélyeket csak mint 
költői témákat tekintsük : Bernanos a bűn romboló hatását vizsgálja, mely 
szétbomlasztja az egyéniséget s mint a rák, testünkből táplálkozik. 

S hogy Bernanos nemcsak a satanizmus területén otthonos, azt legutolsó 
regénye, a Joie bizonyítja. Míg első regényében a szentség felé törekvő, de a 
Sátán incselkedéseitől megzavart ember életét rajzolja, az Öröm-ben egy abszo-
lút szent belső világát tárja fel, Chantal de Clergerie-ét, aki Chevance abbénak 
volt a lelkilánya. Egy képzeitbeteg apa, egy csaló pap, Cénabre, egy idegorvos 
és egy orosz soffőr visszataszító környezetében él ez a lány, öntudatlan szent-
ségben és jóságban, mint indák között a gyöngyvirág. Minden gonoszság és 
emberi kicsinyesség lepattan róla, mert szentsége sebezhetetlen páncélként 
védi. Az exkatonatiszt soffőr az egyedüli, aki megérzi, hogy Chantal nem mér-
hető emberi mértékkel, szerelmes lesz belé s egy füllesztő nyári éjtszakán meg-
gyilkolja a szentet és önmagával is végez. A halott Chantal láttára Cénabre 
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megtér, de az író a regény végén hozzáfűzi : «Cénabre abbé az őrültek házában 
fejezte be életét, anélkül, hogy értelmét visszanyerte volna». 

Bernanos jelentősége abban áll, hogy megnyitotta a regény számára a 
természetfeletti világ végtelenül gazdag és sokrétű területeit, az Isten és a Sátán 
birodalmát s megmutatta életünknek tragikus mélységeit. A szigorúan dogma-
tikus Maritain Bernanosban látja a katholikus regény első modern képviselőjét 
és Claudel-lel egyenlő magasságra állítja. 

Eszmék, ideálok, módszerek folytonos változása jellemzi a francia regény 
utolsó négy évtizedét, mely négy, egymástól tisztán elkülönülő, de önmagában 
sem homogén nemzedék keretét adja : a France, Loti, Bourget-féle századvégi 
generációt a háborúelőtti Gide, Rolland, Proust írónemzedék követi ; közöttük 
és az őket követő Martin du Gard, Romains, Duhamel között könnyen kimu-
tatható kapcsolatok vannak. A legújabb írónemzedék pedig, mintha az előzőhöz 
viszonyítva, teljesen elszigetelten állna, de egymással annál összetartozóbban. 
És ez a négy kor él, virágzik, éltet s képviselőiben, az öreg Bourget-tól a har-
mincéves Bost-ig, méltó folytatója a klasszikus francia regénynek. 

Just Béla. 

TANGÓ. 
\ 

Táncoskedvű, tréfás fiú fütyülte. 
Dicsérte nótás, víg, aprócska lány. 
Lelkem ringatni megpróbáltam én is 
E lengve lejtő hintán: dallamán. 

A fülemre tett kis fekete kagyló 
Idegen, messzi zajjal lett tele. 
A rádióban ritmikus morajjal 
Zsongott nemismert népek tengere. 

Bizarr fájdalmú, furcsa taktusára 
Nyöszörgött, zörgött, harsogott a dzsessz. 
Véltem: őserdők árnyékán vonagló 
Pogány Nyugatnak sóvárgása ez. 

A tangó szállt, mint hipnózisba ejtő, 
Lelket kábító, ernyesztő beszéd . . . 
S akkor valaki lágy, epedő hangon 
Elénekelte a dal szövegét. 

Azóta lelkem nem mer ringatózni 
Vad, édeskésen sajgó dallamán. 
Szennyes szerelmek fertőzött faágán 
Fonnyadt gyümölcs ez. Rothadó banán. 

Dömötör Ilona. 




