
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

ROGER MARTIN DU GARD 
az idei Nobel-díjas. 

Az irodalmi Nobel-díj idei odaítélése meglepetés volt. Ha arra gondolt 
is talán valaki, hogy az idén francia írónak jut ez a legnagyobb irodalmi 
fémjelzés, őszintén szólva senki még álmodni sem merte volna, hogy a ki-
tüntetett éppen Roger Martin du Gard lesz. Ezúttal mint már nem egy-
szer megint egy outsider futott be, ami Franciaországban talán még nagyobb 
meglepetést keltett, mint külföldön. Külföldön jobban méltányolták ezt 
az írót, mint hazájában. A francia szocialistában is ott lappangó naciona-
listának nem tetszett Roger Martin du Gard pesszimizmusa. Vielle France, 
című regénye, amelyben a legsötétebb színekkel festette a francia falu életé-
nek vigasztalan, szinte halálraítélt sivárságát valósággal csendes botránnyá 
nőtt. A francia irodalmi közvéleménynek egészen más jelöltjei voltak a 
Nobel-díjra. Elsősorban Paul Valéry, azután Georges Duhamel, akinek 
népszerűsége, egyre erősödik, szóba került Edouard Estaunié. Állandó 
komoly jelölt André Gide, aki azonban úgylátszik még a svéd Akadémiá-
nak is kissé túl balra kanyarodott. Emlegették Jules Romainst is. Titkos 
reménységgel néztek Francois Mauriac felé. De ő éppen úgy, mint Paul 
Claudel talán katolikus világszemlélete miatt nem lehet kedves a «szabad 
gondolat» irányában tájékozódó Nobel-bizottságnak, pedig ha van ma igazán 
világjelentőségű írója Franciaországnak, úgy Paul Valéry mellett bizonyára 
Paul Claudel az. 

Svédországban s általában a Skandináv-országokban bizonyára sokkal 
kevésbbé volt meglepő a döntés, mint hazájában. Ezekben az országokban 
egészen kivételes népszerűségnek örvendett Roger Martin du Gard. Hazájá-
ban nem tartották modern írónak, mert a balzaci hagyományokhoz tért 
vissza s a realista és naturalista regényformának minden előnyét kihasz-
nálva teremtett magának higgadt tárgyilagosságú, világos, minden részlet 
finomságára kiterjedő, plasztikus emberábrázolásra törekvő előadást. Viszont 
élénk figyelemmel kísérte az új lélektani kutatásokat, különösen a szexuális 
ösztönöknek és életnek erős lelki befolyását felkutató pszichoanalízist s 
ezt nagy hatásai alkalmazta regényeiben, amiért pedig külföldön moder-
nebbnek tartották azoknál az íróknál, akiknél a modernség inkább a forma-
bontásban nyilatkozik meg. 

Amikor a Les Thibault című családregénynek első «nagyon rövid, 
de nagyon tömör» (André Thérive megállapítása) kötetei megjelentek, nálunk 
is akadtak rajongói. Talán az első volt, aki közvetlenül a háború után igen 
kitűnő és sok homályba bevilágító keresztmetszetét adta a háborút köz-
vetlenül megelőző francia intelligenciának. Az a világosság, az a folyama-
tosság és közvetlenség, amellyel egyszerre kellős közepébe tudott ragadni 
a háború küszöbén álló francia fiatalság lelki bonyadalmainak, nem marad-
hatott hatás nélkül. A Les Thibault első része 1922-ben jelent meg s ezután 
rövid megszakításokkal rendszeresen követte egymást a hét első kötet 
egészen 1929-ig. Akkor megszakadt a sor és hosszú nyolcéves szünet követ-
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kezett, míg végre a mult év nyarán megjelent az utolsó rész. (L'Été 1914) 
három kötete s ezt állítólag még összefoglaló befejezés követi majd egy vagy 
két kötetben. A hosszú szünet lelohasztotta az érdeklődést is és talán igy 
esett, hogy olyan francia regényíró kapta ezúttal a Nobel-díjat, akinek 
még egyelten műve sem jelent meg magyar fordításban. 

Bár a befejező rész még várat magára, a nagy regényciklusban — 
mondhatjuk a Forsyte mintájára Thibault-ságának is — szereplő három 
főszemély sorsa már le van zárva. Jacques Thibault, akinek sorsa a regényt 
elindítja, saját lelkiismeretvizsgálatának meddő szemlélődésében jut zá-
tonyra. Fivére Antoine kétségkívül híres nagy orvossá növi ki magát, de 
begubózik a békés polgár színtelenségébe. Csak Daniel de Fontanin sorsa 
nem egészen bizonyos, hiszen el is eshet a fronton, de ha életben marad, 
pályájának útja már félig-meddig ki van jelölve a terméketlen dilettantiz-
mus kátyúja felé. Annak az ifjú lateiner-nemzedéknek, amelynek három 
különböző képviselője is indul a regényben az ifjúság küzdőterére, hogy 
közvetlenül a világrengés küszöbén érjen férfivá, a regény szerint sivár és 
kilátástalan a sorsa, ha nem az anyagi érvényesülést, hanem a magasabb, 
teljesebb élettartalmat tekintjük célnak. 

R. Martin du Gard műve tehát a legszélsőbb pesszimizmusnál köt ki. 
Műveinek, és ez áll másik regényére, a Jean Baroisra is, végső kicsengése 
kétségbeesett és lesujtó és így nem éppen felel meg a Nobel-díj alapító-
levelében hangsúlyozott követelménynek, amely az eszményiség szem-
pontjából legmagasabbrendű műveket kívánja jutalmazni. A Thibault-
saga és a Jean Barois életszemlélete, ha nem is ellentéte az idealizmusnak, 
mindenesetre kiábrándult idealizmus és nagy szkepticismussal szemléli az 
ember erkölcsi képességeit. 

Egyébként mint úgynevezett «Bildungsroman», — mert R. Martin du 
Gard mindkét regénye ehhez a műfajhoz tartozik, — úgy a Jean Barois, 
mint a Thibault-saga igen elismerésre méltó alkotás. A Jean Barois egy fiatal 
polgári entellektüel lelki hajótörése a századforduló idején, hátterében a 
világ lelkiismeretét megbolygató Dreyfus-pörrel. Ugyanígy mutatja be a 
Les Thibaults három hasonló társadalmi osztályhoz tartozó fiatalember 
különböző lelki alakulását a világháború előestéjén. Végeredményében ez 
a regény is nemcsak a három főszereplő, hanem az egész társadalom lelki 
csődjét vetiti elénk. Magát a társadalmat azonban mesteri meglátással 
ábrázolja. Őszinte, biztcslátású, éles megfigyelésű, szókimondó, sőt egye-
nesen merész regényíró, anélkül, hogy olyan nyerseségekre ragadtatná 
magát, mint a legutóbb jelentkező naturalisták. 

Egy bizonyos, hogy nagyon kevés van a mai írók között, aki annyira 
kizárólagosan és tisztán, hogy úgy mondjuk száz százalékosan csak regény-
író volna, mint Roger Martin du Gard. Az ő műveiből teljesen hiányoznak 
azok a lírai vagy szónoki eláradások, azok az ismerethalmazok és terjengős 
bölcselkedések, amelyekkel legtöbb, sőt napjainkban éppen legfelkapottabb 
regényíró rengeteg ballasztot rak képzeletének és elbeszélőművészetének 
hajójába. De éppenúgy hiányzik stílusából minden egyéni szín, minden 
jellegzetesség, minden magával ragadó szépség, amely néhány mai író mű-
vét sokszor a teljes költőiség izzó perihéliumába emeli. Roger Martin du 
Gard mindig csak annyit mond, amennyi szorosan a tárgyra tartozik s ezt 
mindig a legpontosabban s a legteljesebb szabatossággal mondja. Alakjait 
pompásan beszélteti, mert az, amit mondanak, tökéletesen fedi azt, ami 
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társadalmi és műveltségi diszpozíciójuk szerint az adott helyzetben és 
pillanatban lelkükben végbe megy. Ez ad párbeszédeinek gyors perdülést 
és drámai lendületet. Roger Martin du Gard valósággal mestere a szabályos 
regénynek, tehát kitűnő regényíró, de a Nobel-díj zsűrije sokkal nagyobb 
írókat is találhatott volna a mai francia irodalomban. Kállay Miklós. 

J U L J A N T U W I M . 
1. 

Juljan Tuwim első verskötete 1918-
ban jelent meg, »Istenvárás« címmel, 
huszonnégy éves korában. A lapok 
és folyóiratok azonnal felfigyeltek rá 
s megállapították, hogy finoman 
zengő sorain keresztül egészen új 
hang szólalt meg a lengyel irodalom-
ban. Voltak, akik továbbmentek az 
értékelésben és korszakalkotó ese-
ménynek mondták a fiatal költő 
jelentkezését; azt vitatták, hogy a 
régi kifejezési formák áttörésével 
utat nyitott a hazai líra tovább-
fejlődésének. A vélemények, nézetek, 
mérlegelések tehát csak a mutatkozó 
súly leolvasásában különböztek egy-
mástól ; abban azonban mind meg-
egyeztek, hogy komoly értéket kell 
számbavenniök s ezzel a költő, úgy-
szólván máról-holnapra, a «beérke-
zett» írók rangsorába került. 

A következő évben a «Táncoló 
Sokrates» még jobban kiszélesítette 
és elmélyítette az érdeklődést, mely 
első fellépése óta a költő körül ka-
vargott. Új könyve hamarosan el-
fogyott s az élesebb szemek már 
ekkor látták, hogy Juljan Tuwim 
hatása szokatlan erővel kezd ki-
sugározni a feltörő fiatal írónemzedék 
minden rétegére. 

A «Hetedik ősz» megjelenésekor 
valamennyi bírálat kiemelte a hu-
szonhét éves költő érzésgazdaságát, 
behízelgő, lágy hangját, megvesz-
tegetően szép nyelvezetét, pasztell-
színeinek csodálatos finomságát. 

«Negyedik verskötet»-e s «Szavak 
a vérben» cím alatt kiadott későbbi 
költeményei hasonló fogadtatásban 
részesültek. 

«Czarnolesie-i dolgok» című követ-
kező könyvét a nemzetközi szellemi 
együttműködés lengyel bizottsága 
1929-ben az előző év folyamán meg-
jelent húsz legjobb munka közé 
sorozta. Ilymódon Juljan Tuwim 
neve bekerült a világirodalom leg-
kiválóbb műveinek jegyzékébe is. 

Négy évvel később a «Cigány 
biblia» foglalkoztatta a varsói iro-
dalmi köröket. A könyv egyik bírá-
lója úgy nyilatkozott, hogy Juljan 
Tuwim költészetének «varázsa», a 
felszívódó méreghez hasonlóan, tel-
jes egészében áthatotta az új lengyel 
irodalmat. 

Újabban még két verskötet jelent 
meg tőle : az egyik 1935-ben «Rím-
vásár», a másik 1937-ben «Égő tar-
talom» címmel. 

Ma már Juljan Tuwim a lengyel 
irodalom élő nagyjai közé tartozik. 
Lírája elindult hódító útjára az 
idegen nemzetek felé is. Eddigelé 
bolgár, cseh, francia és német for-
dítások jelzik térfoglalását a kül-
földi országokban. 

Hazájában a mult év folyamán 
általános ünneplésben volt része írói 
munkásságának huszonötödik évfor-
dulója alkalmából. 

2. 

Juljan Tuwim költészete valóban 
olyan tüneményes jelenség, hogy két-
ségtelenül értékgazdagodást jelen-
tene bármely más nemzet irodalmá-
ban is. Ha valaki drágakőhöz akarná 
hasonlítani ezt a megvesztegetően 
szép lírát, legtalálóbban nemes opál-
nak nevezhetné, mert benne is a 
szivárvány színei villognak, hol ön-
magukban, hol egymáson keresztül, 
félig homályosan, félig fátyolos tűz-
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zel, megfoghatatlan titokzatosság-
gal. De ez a gyönyörködtető szín-
játék, ez a távolba vesző sejtelmesség 
csak külső pompa, üres szemkápráz-
tatás maradna, ha nem párosulna 
azzal a finom és mély lelkiséggel, 
mely Juljan Tuwim lírájának az 
előbbivel teljesen egyenrangú alkat-
elemét képezi. Tartalom és forma 
oly tökéletes egységet alkot itt, 
hogy a vers a maga zártságában sem 
belülről, sem kívülről nem bontható 
meg. Nemes opál ez a költészet, mag-
vában egy gazdag lélek csodálatos 
színeivel, felületén egy rendkívüli 
kéz mesteri csiszolásával; értékes 
drágakő, mely beláthatatlan ideig 
fog tündökölni hazája irodalmának 
évszázados kincsei között. 

3. 

Esztétikai hatás szempontjából 
ilyesféleképen vázolható fel, ilyen 
képbe foglalható össze Juljan Tuwim 
külső költői egyénisége. De belülről 
is épily varázslatosnak mutatkozik 
a vizsgálódó szem tekintete előtt. 

Juljan Tuwim a befelé néző költők 
közé tartozik. Nem a külvilág érdekli 
és foglalkoztatja, mely körülötte lé-
lekzik, él, zajlik, átalakul, pusztul 
és megújul, hanem az a másik, me-
lyet mindenki önmagában hord. A lé-
lek világa ez, az érzések és gondola-
tok végtelen birodalma az ember tu-
datában. Itt is olyan mozgalmas és 
változékony az élet folyamata, mint 
kint. De sokkal kúszáltabb, szét-
foszlóbb, illanóbb, rejtélyesebb. Mi-
csoda kivételes költői képesség kell 
ahhoz, hogy valaki innét merítsen 
anyagot az íráshoz ! Hogy el tudja 
fogni egy-egy gondolat soha vissza 
nem térő felvillanását, meg tudja 
rögzíteni egy-egy érzés pillanatokig 
tartó színét és árnyalatát! Juljan 
Tuwim ebben a világban él, ennek 
a világnak jelenségeit és tüneményeit 
vetíti ki magából minden versében. 
Táj felvételeket ad a lélek birodalmá-

ból. S ezzel nemcsak a maga gazdag 
lelkületét tárja fel, de fölmutatja 
azt is, ami minden emberben közös : 
az érzések és gondolatok csodálatos 
szövedékét. 

De költői ereje akkor nyilatko-
zik meg igazán a maga teljességében 
és sajátosságában, mikor a tudat 
alól hozza fel verseinek az anyagát. 
Kevés költő van, ki a lélek ismeretlen 
homályából annyi titkot emelt ki 
s belső gátlásainak leküzdésével any-
nyi megdöbbentő vallomást tett a 
nyilvánosság előtt, mint ő. Sokszor 
elképesztő a bátorsága és őszinte-
sége, mellyel legbensőbb valóját meg-
alkuvás nélkül, kíméletlenül lelep-
lezi. Ilyenkor az ősemberi ösztönök 
és indulatok oly elemi erővel zúdul-
nak szavai nyomán a versek tar-
tályaiba, hogy e finom ötvözetű 
alkotásokon érezni lehet a feszítő 
erők tompa remegését. Különös elő-
szeretettel figyeli és számos változat-
ban mutatja be a vér útját, ahogy 
elindul a hajszálerekben s rövid 
bujkálás után, piros felszökkenéssel, 
egyszerre a kielégülés leküzdhetetlen 
vágyaként tör az ember tudatába. 
Máskor a féltékenység makacs fene-
vadját vonszolja elő bozótos rejteké-
ből s hunyorgó szemének sárga fé-
nyét csillogtatja meg verssoraiban. 
Nem szégyenli bevallani iszákosságát 
sem. Tündéri színfoltokat fest mámo-
ros látományairól, de megírja azt 
is, hogy zuhan alá elsötétülő kábu-
latában az öntudatlanság feneketlen 
mélységébe. Ragyogó versekben sza-
badítja fel emlékeit is élményekkel 
zsúfolt ifjúkorából. Egyik legszebb 
verse, a «Legenda Aurea» serdülő 
gyermekleikének valóságos kereszt-
metszetét adja abból az időből, mikor 
a szerelem érzésével először megismer-
kedett. Ellentétes érzelmek vihara, 
kápráztató színek kavargása ez a 
tizenkét részre tagolt, hosszabb köl-
temény ; benne van érzékeny, fiatal 
szívének minden izgalma, mellyel 



856 

titokban, mások szeme elől mene-
külve, első nagy harcát az élettel 
megvívta. Isten-verseiben egyszerű, 
közvetlen hangon, de annál meg-
kapóbban nyilatkozik meg lelkének 
hullámzása a kétellyel vívott harcá-
tól a gyermeki hit boldogító nyu-
galmáig. 

Ime ilyenek Juljan Tuwim költe-
ményei. Élettel telítik meg az ember 
lelkét, mert maguk is élettel vannak 
tele. 

4. 

Juljan Tuwim nem parnasszista 
költő. Bármennyire művésze is a 

nyelvnek s a kifejezés minden eszkö-
zének, sokkal bensőségesebb lélek, 
semhogy a formakultusz öncél lenne 
nála. Viszont nem tartozik azon köl-
tők közé sem, kik síneket raknak 
maguk elé s bizonyos előre kiválasz-
tott «irány»-ban indítják el mondani-
valójukat. Juljan Tuwim velük szem-
ben a lélek szabad kutatójának, a cél-
talan szépségek költőjének nevezhető. 
Ha van valami, ami nagyon messziről 
mégis végső célnak, távoli intésnek 
tűnhetik fel a költészetben, az talán 
e néhány szóban foglalható össze : 

— Ember, ismerd meg jobban 
önmagadat! Bardócz Árpád. 
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