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határozza meg s ahol lehet, a szembenállás és a győzelem öröme. Mert a 
kort nemcsak az a két világnézeti irány jellemzi, mely farkasszemet néz 
egymással, de a mai világba 'beleszületett ember és főleg fiatal ember, ki 
ugy á l a két irány között, mint Herakles a válaszúton. B. Gy. nyitott 
Szemmel nézi a dolgokat és — amennyire egy napilap keretein belül csak 
lehetséges — i nem hallgattatja el szociális lelkiismeretét. Irodalmi ese
mény, belső élmény, napi szenzáció: mindez alkalmas lehet arra, hogy az 
iró közvetlenül vagy közvetve vallomást tegyen, állást foglaljon. S erre 
éppoly jó Szergej atya nagyszerű példázata, mint Matolesy Mátyás köny
ve, mélybó'l kiderül, hogy a mai magyar gyermek 13%i-kal 'kevesebb hust 
és főzeléket eszik, mint a tíz évvel ezelőtti. Hpm lesz a különbözet? 
Ki a tettes? — teszi fel a kérdést az i ró és ebben a korban, mikor csak 
a belenyugvás az észszerű, jólesik hallani olyan kérdést, mely fején talál
ja a szeget. A z ilyen kényes kérdések sűrűn átszövik B. Gy. irását. Cselé
dek o. riportja ezzel az idézettel kezdlődlilk: „MindénéSi, kinek udvarlója 
nincs, felvétetik". A képzettársítás gondolatjátéikra csábit ja az i ró t : „Mi 
lenne, ha nagyvállalat igazgatót szerződtetne, akinek mindent szabad, 
csak éppen barátnője nem lehet. Nagy felháborodás lenne, szakkörökben 
jsokat beszélnének a magánélet jogáról! és szabadságáról?" K i tud) felelni 
ma erre, két ellentétes rend határmesgyéjén. Méltón felelni senlki sem 
tuld és jő , hogy akad író, aki legalább kérdezni meri. (K. G.) 

MARCEL FROUjStt': AZ ELTŰNT IÍX> NYOMÁBAN (Swann) 
Fordította: Gyergyai Albert. — Grill Károly kiadása Budapest, 1937. 
A z irodalom élete a formatökély és a formabomlás végletei között 

mozog. Irodalmi és művészi törekvések lassan kristályos formákba tö
mörülnek, s ez a zártság, a mérték, az arány, a szigorú szerkezet korsza
ka, szóval a klasszicizmus. A tökéletes forma azonban csakhamar me
revvé, gépiessé, üressé, fásulttá válik, s egyre fokozottabb nyomást gya
korol azokra a friss, érzékeny és ösztönös törekvésekre, melyek ezabaB, 
eredeti és újszerű élményekben gyökereznek és a művészet mindenkori 
hajtóerői. E friss ösztönök szétfeszítik az elkérgesedett 'klasszikus for
mákat és az irodalomba beárad mindenfelől az uj, édes és bárdolatlan 
költészet, a romanticizmus. 

Aligha van irodalom, mely a formakristályosodás és a formabom
lás történelmi hullámzását oly é^sen ábrázolná, mint a francia. A XV I I I . 
század! klasszicizmusa már nem a nagy század tökélye, hanem egy gépies, 
súlyos, s mánden izében elészszerűsötíött formalizmus. Rousseau, Bernari
din de Saint-Pierre és Cháteaubriand költői ösztönösségének és eredeti
ségének kell jönnie, hogy a francia irodalom lélegzethez juthasson. A 
romantika érzelmességéből, dagályából, szintobzódásából és ezernyi szer -

telemségéből ujabb kristályosodási törekvések erednek és a francia iro
dalom Flaubert életművében uj|ra a mérték, az arány áttetsző kristályos-
ságában áll előttünk. 

Mondanunk sem kell, hogy a XHX. század klasszicizmusa, a natura
lizmus, sem kerülhette ki a lezárt művészi formák sorsát. Ha a XVUJ. 
század epigon klasszicizmusa önkéntelenül is teleszívta magát a Encik
lopédia és a Fe'világosodás tiszteletreméltó, de fullasztóan száraz légkö
rével, a naturalizmus talán még nagyobb buzgósággal lehelte be ezt a 
természettudományos szellemet, mely oly egységes és racionális rend
szerbe foglalta a világot, mint egykor a görög tudomány. A seientista 
naturalizmus béklyóit ,uj romanlticizmulsnak kellett széttördelni1 s ez 
nem más, mint a francia irodalomnak, s általában az egész európai iro
dalomnak a tudatalatti, a mélylélektani élet felé való fordulása. A realiz-
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4miS(, a naturalizmus és a természettudomány oly kemélny leckét adott a 
művészi ösztönösségnek, hogy az aligha kísérelhette meg az áttörést az 
első romantikus korszak vonalán, a történelem, a vallás, a néprajzi és 
tföidrajzi kaland felé, s így akarva, nem akarva, lélektani sikon kellett 
kiélnie magát. Az uj romantika a lelki történés szertelensége, költészete 
és áradozó kuszasága, s ennek a mélylélektani romiantikának a legna
gyobb alakja Marcel Proust. 

Ugy tetszik, mintha nagy művében szakadt volna fel az az érzelmes 
és szörnyeteg áradat, mely elmossa az intellektuális kategóriák minden
hatóságába vetett hitünket, az okságra és a szükségszerűségre épült tisz
ta világot, a naturalista művészet szigorú arányait s az egészet vissza ol
vasztja az ősi és időtlen zűrzavarba. 

E tizenhat köteten keresztül áradó lelki folyékonyság a X IX . szá
zad remekein, művészi és bölcseleti igényein nevelt töredékeket sodor 
magával. Stílusának pontossága, műgondja, költőisége megszégyeníti-
Flaubert stílusát, oly páratlan szivóssággal törekszik a teljes és kimerí
tő kifejezésre. Magyarázó és okkereső igénye megszégyeníti a leghajt-
hatatlamabb termeszetltudósit, mert minden lelki és emberi mozzanatot az 
okoknak és a feltételeknek a legteljesebb világosságában akar látni, s ké
pes (hosszú oldalakat szentelni egyetlen gesztus tudományos magyaráza
tának. Részleteiben a legnagyobb realista, vagy naturalista mesterekre 
emlékeztet, de a megfigyelés és a kifejezés flauberti műgpndja és: a ter
mészettudós oknyomozó szenvedélye csak valami sodró érzéki, és érzelmi 
áradás játékszere. Az érzelmi emlékezet arra ösztönzi, hogy benyomáso
kat, érzékleteket, hangulatokat a maguk látható, (hallható, tapintható, 
Ízlelhető valóságukban fejezzen ki. A lelki síkra terelt képzeletnek is 
megvan a maga túláradó érzelmessége, izgalmas kalandja, vagy minden 
emberi alakjából kivetkőzött szörnyetege. Ennek az özönvizi világnak 
a középpontjában az Én áll a maga szenvedélyesen felcsigázott érzéki és 
értelmi képességeivel, melyeknek az irányában az Én ezernyi sugárszerű 
kitörést kísérel meg. A szeszélyesen fellobbanó és kialvó alanyi megvilá
gításban az alakok százai nyüzsögnek, ki-ki a maga társadalmi környe
ztében, de a megvilágítás szeszélye, vagy éppen öncélúsága csak egyetlen 
fintort, mozdulatot, egyetlen frakkszárnyat mutat be az alakból, hogy a 
következő fénysugár hirtelen leleplezze a frakkba bujtatott szőrös lólá
bat; így az alakok eleven, Ikaleidbszkóplszerű képek!, s minden ujabb ta
lálkozás tetőtől-talpig felforgatja a jellemüket. A prousti képzelet mese
szerű alakokat teremt, akik derékig realista gonddal és aprólékossággal 
öltözködnek, magúkon viselik egyéniségük, családi Viszonyaik és társa
dalmi helyzetük minden parányi ismertetőjegyét, de derékon alul a ken
taur szőrös törzsében vagy a hableány pikkelyes halfarkéban folytatód
nak. Mily unalmasak, szürkék és tolakodók olykor a hosszú oldalak
r a menő magyarázatok, a végnélküli kommentárok, s mily szívdobogtató 
költészet mossa határaikat, — az olvasó szinte érzi, hogy ezek az ügy-
buzgó, szürke és igényes fejtegetések jótékonyan lehűtik az elemi erő
ve l kibuggyanó lírát, s (megóvják az érzelgősségtőL A Drousti mű nem 
Ugy szép és nem ujgy bírálható, mÜlnt egy műalkotás, inkább a természet
ihez hiasonlitható. Szépsége inlkájblb a természeti szép, s hibái a természet 
•szert elem ségei. 

Minden látszólagos esztétizmusa mellett is. a prousti mű távolról 
sem l'art pour l'árt, a művészet aszkétikus önbálványozása. A művészet 
eszköz, természetesen nem társadalmi célok eszköze, mert Proust mélysé
gesem íregve+ii a, közösségi célok szolgálatába állított művészetet, (hanem 
âz egyéni üdvösség szolgálatában á l ó lelkigyakorlat. Proust számára ?z 
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irodalmi alkotás ugyanaz, mint a hivőnél az ima, a gyónás, a szertartás, 
/a hitvallás. 'A proustti mű buzgó esztétikai istenikeresés. Nem a személyes 
Istent keresi, mint imásffélíezeréwvel előtte egy másik nagy romantikus 
iró, Szent Ágoston, hanem azt a boldog és örök állományt, ami a világ 
tűnő és kiábránditó jelenségei mögött rejtőzik. A z ezernyi benyomásban, 
színben, hangban, érzésben, hangulatban, az ezernyi nézetben és véle
ményben, a számtalan sok alakuló és változó figurában a hivő reménysé
gével és szivósságával keresi azt a misztikus jelet, mely elvezeti az üd
vösség küszöbére. Ezért hámozza oly szenvedélyesen alakjai, hangulatai, 
tájai elfásult, elgépiesedett felszínét, s nem tud letenni a reményről, 
hogy megtalálja alattuk a tökéletes érzelmi istenséget, —. mert Marcel 
Proust számára nem kétséges, hogy az egyetlen és igazi létező valami 
halhatatlan érzelmi elem, aminek egy-egy boldog paránya olykor eltéved 
a jelenségek szomorú világába. A teába áztatott madeleine izében, a vo
nat éles füttyszavában, a porcellántányérhoz ütődő kanalak koccanásá
ban pillanatra féltámad a múltnak az a pillanata, mely valamikor ezek
hez az izekhez és hangokhoz tapadt, s ez egy másodpercig a tökéletes 
boldogság. Barátság, hiúság, szerelem, vagyon, nagyvilági életmód, min
den eltörpül mellette, s aki egyszer megízlelte, olyan szomjúságot érez 
utána, amit nem enyhítenek a jelenségvilágban merített élvezetek. A z 
A la Recherche du Tenvps perdu, mint cím, nem fedi eléggé a mű igazi 
céljait, mely nem is annyira „ A z eltűnt Idő keresése", mint inkább az 
abszolút, időtlen pillanatok keresése a viszontagságoktól torlódó időben. 
A bergsonizmus nem alkati szűkség a prousti mű számára, az igazi 
prousti filozófia valami érzelmi platonizmus, amelyben a változatlan, ér
telmi Ideák helyét a „mémoire involontaire" tökéletesen boldog érzései 
foglalják el. 

Ebben az érzelmi platonizmusban a művészet kivételes szerepet ját
szik. A művészet az a gyakorló vallás, ami az érzelmi Tökély felé egyen
geti az utat, a művészet, mely remek hasonlatok gyűrűibe béklyózza a 
múfó hangulatot, s igyekszik kiszabadítani az idő zsarnoki törvényei alól 
és az értelem, mely a maga kérlelhetetlen logikájával a jelenségek gyö
keréig lát; ez a két arányosan űzött képesség a legnagyobb és legneme-
teebb előkészület a lét boldog lényegével Való egyesülésre, s talán a 
foallálra. 

Olthatatlan etikai szomjában felkutatja környezetét, családját, kora 
egész francia társadalmát, a társaséletbén kialakult „coterie"-ket és 
„clán"-okat, s addig hámozza hősei jellemét, amig az önámítás és a kép
mutató szerepek alatt rejtett elevenükre tapint. Mi, akik valamilyen vi-
szonylagosabb feladatot tűzünk a művészet elé, s nem tudjuk egészen el
szigetelni a közösségtől, vagy legalább is a közönségtől, főleg azt a dús 
és meglepő anyagot csodáljuk, melyet az Idő mélyére ásva, elmozgatott 
helyéről. Mennyi a gyermekkor és az első ifjúság költői gyöngédségében 
rezgő hangulat, mennyi remeik tájkép és szertető gonddal megrajzolt 
székesegyház, — szinte a nyelv anyagával igyekszik ujjáépiteni Combray 
és Balbee templomait Í— mennyi emberi fintor, visszásság, rögeszme, az 
oktalan szenvedésnek, a féltékenyséSnek és a fonák vágynak mily pokoli 
kin ja és zűrzavara! 

A magyarra fordított első rész, melynek az eredetiben „Du coté de, 
éhez Swann" a címe és franciául két, egyenként háromszáz-háromszáz 
oldalas kötetben jelent meg, Proustnak, illetve központi hősének gyer
mekkorát és a világfi Swann szerelmét tárgyalja. Megismerkedünk Conv 
bravval, a Vivonne-menti kisvárossal, ahol az öreg és bogaras Leonía 
néni lakik, ravasz és hűséges FranCoiseával, és ahol hősünk gyermekkora 
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szünidőit tölti. Felvonulnak a család alakjai, az érzékeny és elkényezte
tett fiúcska örömei és bánatai, a hosszú gyermeki séták a virágzó gala
gonyával szegett ösvényen. I t t ismerkedünk meg Swannal, a dúsgazdag 
világfival, aki hősünk polgári környezetében szerényen titkolja előkelő 
kapcsolatait, a Faubourg Saint-CJermain, főúri szalonjaiban való jártas
ságát. Eddig a regény előadása, illetve hangulati lebonyolodása első sze
mélyben történik; környezete, alakjai, hangulatai a központi Én szemé
lyes élményei. Swann szerelmi történetében az Én eltűnik s a féltékeny 
szerelem mesteri rajza tárgyilagos harmadik személyben bontakozik ki. 
A két egymásnak ellentmondó módszer erős megterhelésnek teszi ki a 
mű egységét. „Swann szerelme" olyan a mű alanyi sodrában, mint egy 
remek, hűvös flauberti fejezet, csak a hosszú, lélektani kommentárok 
emlékeztetnek Proust-ra. A tudós elemző és moralista szemében a sze
relem az érzelemnek és az Ítélőképességnek súlyos zavara. Nem a szere
tett nő személye a döntő, néha egészen külső és véletlen körülményeken 
toúlik, hogy kibe szeretünk bele. Odetite de Crécy nem kivételes szépség, 
toiár nem is egészen fiatal, Swann mindjárt látja, hogy nem az ő ,,zsán!e^ 
.re"„ mégis ez a nő lesz életének-nagy szenvedélye. A közömbösségből észre
vétlenül kifejlődik a szerelem és vele párhuzamosan a féltékenység min
den kinja. Minden óra, amit nem tölthet Odette mellett, fájdalmas rej
telemmel terhes számára. Szeretné tudni minden cselekedetét, ismerni 
a múltját, a férfiakat, akikkel azelőtt szeretkezett, vagy akikkel megcsal
ja. Adatokra szomjas és minden, amit megtud, mélyen megforgatja a 
kést a szivében. Aztán a szerelem, mint a betegség, mely túl van a krí
zisén, lassan alábbhagy. Szenvedélye és féltékenysége legérzékenyebb pil
lanataiban Swann megfogadta magában, hogy mihelyt észreveszi szerel
teié lankadását, görcsösen fog ragaszkodni hozzá. Da ime, meglepetten 
látja, hogy szerelme múlásával együttjár a szerelemhez való ragaszkodá
sának a csökkenése is, s már nem okoz neki különösebb fájdalmat az a 
gondolat, hogy egy napon Odétte közömbös lesz számára. Már nincs 
messze az idő, amikor így kiálthat fel magában: „S ha meggondolom, 
hogy éveket rontottam el életemből, őrült szerelmet éreztem, meg 
akartam halni egy oly nőért, aki még csak nem is tetszett, aki nem is 
felelt meg az Ízlésemnek!" ' 

A Proust-forditónak nincs könnyű dolga. A prousti mondatútvesz
tők igen gyakran leküzdhetetlennek tetsző nehézségek elé állítják. A 
ímiagyar fordítónak ezenfelül még igen sok aggállyal is meg kéli küzdenie, 
mert a magyarság elmaradt társadalmi és politikai légkörében a prousti 
érzésvilág és témakör kiáltóan botrányosnak és Vakmerőnek tetszik. A 
Du coté de ehez Swann még alig ad Ízelítőt e világirodalmi viszonylatban 
is páratlan bátorságról, de előrelátjuk azokat a nehézségeket, melyek 
a Scjdome et Gcmarrike, La Prisonniére és Albert ime dispaTue tolmácso
lása közben tornyosulnak a magyar fordító elé. Ha Gyergym Albert a 
prousti mű erkölcsi hűségének is annyira eleget fog tenni, mint bonyo
lult és költői gazdagságú irányának, ha bátran megállja a sarat egy eré
nyesnek nevelt irodalmi ízlés kellős közepén, megérdemli legteljesebb el
ismerésünket. (Szenedéi László) 

ÏTTON ' S I N C L A I R IR.OKI \LOMTJMtT£NETE. Epoolia könyvkiadó. Budapest 

Egy nem mindennapi könyvről kell ezúttal beszélnünk. Upton Sinc
lair Mammonart cimü munkája ez a kiönyv, amely Benamy Sándor ma
gyar fordításában Upton Sinclair iwáalomtörténéte cimet kapta. Mam-


