
A T H A R A U D - F I V É R E K 

Irta: M O S O N Y I F E R E N C 

Im, hát megtörtént: a Tharaud testvérek egyikét, Jerome-ot a fran
cia Akadémia felvette tagjai sorába, A Halhatatlanok gyülekezete ezzel 
a döntésével régi adósságát rótta le a francia jobboldallal, helyesebben: 
„nemzetiekkel" szemben. Igaz, a zöldfrakkos társaság az ilyenfajta tar
tozásait becsületbeli adósságnak tartja és legtöbb esetben ki is fizeti. Ta
valy például a francia királypárti nacionalizmus Cassandrája: a Charles 
Maurras nyerte el az akadémikus diszkardot — az immár legendás kony
hakés helyett, melyet — mint a „pays réel" jelképét — egy tulhosszu éle
ten át lankadatlanul forgatott. 

Bizonyos jutalmakkal azonban ugy vagyunk, mint a szerelemmel: j a j 
a kitüntetettnek, ha későn jönnek. Tharaud-testvérpár sem örvendhet 
szerfölött a legalább két évtizede áhitott hivatalos elismerésnek. Á m re
méljük, a jeles irói tandem végül ebbe is beletörődik. 

„Jean et Jérome" kétségkivül jó irók, — franciául ezt inkább ugy 
mondanók: „szép irók" (beaux écrivains) — és mégis, nem egy igazi és 
igaz francia arcát szégyenpir öntötte el a Halhatatlanok döntésének halla
tára. Azok a franciák, akik ha kijelentik: „Je suis Francais", 1789-re, az 
Emberi Jogokra és Ész istennőre emlékeznek, meg nem bocsáthatják az 
Akadémia tiszteletreméltó aggastyánjainak, hogy ép' abban a pillanat
ban bujtatják zöld frakkba a francia antiszemitizmus egyik szépirodalmi 
előőrsét, amikor a Rajnán tul ugyanennek az „eszmének" nevében a sze
rencsétlenek tízezereire aggatják rá — s ez még a jobbik eset — a daróc
ruhát. 

Nem volna illendő a franciák közt duló harcokba éppen fentiek kap
csán beleszólnunk, de állapitsuk meg: a zöld egyenruhás társaságnak ez 
a döntése csöppet sem alkalmas arra, hogy külfödön a francia szellem te
kintélyét emelje. ( Á m ne tévesszük össze ezt a szellemet az Akadémiá-
val.) 

Amit „Jean et Jérome"-ról ezen kivül el lehet mondani, az néhány 
életrajzi adat és tekintélyes sz mu könyvcim. Előbbiek nem. érdemelnek 
különösebb figyelmet. Például legtöbb embert hidegen hagy, hogy Jeant 
tulajdonkép' Charlesnak és Jéromeot Ernestnek hivják (a kilencszázas 
évek elején jólhangzó János-Jeromos névtársitást mesterüknek, a nagy 
Péguynek köszönhetik...) Egyébként, akiket érdekel, hogyan „fest" egy 
jótollú francia értelmiségi átlagember átlagon felül való pályafutása, 
azoknak melegen ajánljuk a tisztajeles testvérpár szürke életrajzi ada
tainak beható tanulmányozását. 

Ez a fajta pályafutás az Ecole normale supérieurrel : a francia szép-
lelkek Ludovikájával szokott kezdődni. Ha a tanuló előlkelő családfával 
dicsekedhetik, összeköttetések dolgában még egyéb kellékekkel jól fel
vértezett, akkor diplomáciai elhelyezkedésre vagy egyéb komoly köztiszt
ségre pályázhat, Tharaud (a két 1/2) azonban az árnyékosabb oldalról in
dult. Egyik felének tehát szerény lektori állással kellett beérni a buda-
pesti (lám, lám...) egyetemen, mig a másik fele Párizsban a folyóiratok 
szerkesztőségét és a kiadókat járta a közös kéziratokkal. 



A z első akadályokat Tharaud nagy lendülettel küzdötte le. (Tha-
raud, ugy hisszük, a „taureau" — bika — ildomos elferditése . . . ) Ding-
ley, a hires iró c. könyvével már 1906-ban elnyeri a Goncourt-dijat, s igy 
következő műveit kiadatni nem probléma. 

Többé-kevésbé langyos párizsi könyvsikerek után — amiket olyan al
kotások jeleznek, mint La Maîtresse servante, Les Bien-aimées, stb., stb. 
— végre az első „komoly" élmény: a budapesti egyetemen lektorkodó fél-
Tharaud elvetődik Máramarosba. Ezerkilencszáztizenkettőt irtunk. Fontos 
időpont: innen keltezhetjük a Tharaud „megtérését". Elfelejtettük meg
emliteni ugyanis, hogy a Tharaud anno dazumal Dreyfus-párti volt és a 
Cahiers de la Quinzainenek, Bernard Lazare lapjának munkatársa. 

Máramarosban a fél-Tharaud szegény kaftános zsidókat lát fülbelógó 
hajtincsekkel és szivük fölé akasztott imatekerccsel. Sokat lát belőlük, 
nagyon sokat. Annyit, hogy sebtiben elfelejti Dreyfus-pártiságát és zsidó 
pártfogóját: Bernard Lazaret. 

Ennek a „megtérésnek" jóval később, a háború után még egy palesz
tinai riportutat és összesen hat zsidótárgyu Tharaud-könyvet köszönhe
tünk (La rose de Saron, Quand Israel est Roi, Petite historie des Juifs, 
stb.) A Tharaud Palesztinája azonban már csak fél-Tharaud 1912-es Má-
ramarosának ujrakérődzése. Istóczy -s Verhovay utódai büszkék lehetnek: 
a francia Parnasszus Sziámi-ikreinek antiszemitizmusa magyar földön 
szökött virágba. 

A máramarosi kirándulásnak más tekintetben is nagy hatása volt a 
Tharaud pályafutására. It t ismerte fel, hogy igazi hivatása: az utazás. 
Ennek az élménynek a következménye, hogy a testvérpár Máramaros után 
— nagyköruti lapok és az előkelő Plon-kiadó szolgálatában — bejárta 
Észak-Afrikát, egész Kisázsiát, Spanyolországot, Abessziniát, Ausztriát, 
stb., stb. Ezeket az utakat másfél tucatnyi riportkönyvben és regényes 
utirajzban örökitette meg (La Fete arabe, Fez ou les bourgeois de l'Is-
lam, Vienne la Rouge, Cruelle Espagne, etc., etc.) 

Némely gyermeteg lélek azt hihetné, hogy utazni csak egyfélekép le
het: térben. A Tharaud példája azonban meggyőzően bizonyitja, hogy az 
utazásnak van egy másik fontos eleme: az idő. Vegyünk például a Tharaud 
haditudóstásait. Nem mindegy az, hogy János és Jeromos mikor érke
zik Észak-Afrika bizonyos helységébe: akkor-e, amikor a Riff-törzsek 
harcosai még elkeseredetten védekeznek azon a helyen az őket ostromzár
ba fogó csapatok ellen vagy akkor-e, amikor ezt az ellenállást már csak 
bullahegyek jelzik, és a győztes sereg kibontott zászlóval, diszlépésben 
birtokba veszi ezt a helységet. Nos, János és Jeromos minden esetben a 
győztes szoldateszka nyomában fut be a harc szinhelyére, hogy a füstölgő 
romhalmazokat, a halálra sebzettek fültépő jajgatását, s a győző kapi
tányok formaruhagombjainak tündöklését énekelje. A Tharaud-testvé-
reknek ezt a nemzeti-haditudósitói működését igen találóan jellemezte a 
Spanyolországban elpusztult Louis Delaprée, aki az etiópiai háború idején 
a legyőzöttek oldaláról figyelte a hadműveleteket. Valahányszor az abesz-
szinek egy fontos hadállást üritettek ki, Delaprée következőkép' fejezte 
be cikkét: „Nincs itt többé semmi keresnivalóm. Jöhetnek a Tharaud-
testvérek." A Tharaud-testvérek, a gyarmati háborúk jólnevelt hiénái. 

Ujabb könyvcimekkel folytathatnók, regényes történetek, életrajzok, 



riportkönyvek, világnézeti tanulmányok felsorolásával és méltatásával. 
Dicsérhetnők a Tharaud-k simáira csiszolt stilusát, szinte közmondásos 
műgondját, cselekvényszövésük leleményességét. Méltathatnók hidegvé-
rüket, melynek hála még az iszonyatosan megcsonkitott hullák felett is 
ügyelni tudnak mondatfűzésükre, prózájuk raffinált zenéjére. Ám, az iga
zat megvallva, ehhez a jelen pillanatban nem érzünk elegendő erőt. Van
nak helyzetek, amikor rendkivül j ó gyomor kell az esztétizáláshoz. 

Fejezzük be hát ezt a cikkiró akarata ellenére — pamfletté süly-
lyedt irást a Tharaud-testvérpár legujabb viselt dolgára való kényszere-
dett utalással. Fél-Tharaudnak közvetlenül a Francia Akadémiába tör
tént felvétele után, a Tharaud a legelterjedtebb párizsi estilapba Codrea-
nu-nekrológot irt. A nekrológ a legtárgyilagosabb olvasók és birálók sze
rint is fölért az istenitéssel. Hadd idézzünk E. Buré nyilt leveléből: 

„Tharaud fivérek, antiszemitizmusuk rossz utra tériti önöket. Jelen-
legi kisiklásuk különöskép' veszélyes. Keblükre ölelik Franciaország egyik 
legelhatározottabb külföldi ellenségét: Codreanut. Hogy ' lehetséges az, 
hogy önökből, az egykori Dreyfus-pártiakból kiveszett a dreyfusizmus ne
hezen eltörölhető nyoma: az igazság és az igazságosság szeretete?" 

Akárhogyan is, az idők jele, hogy a Richelieu biboros-alapitotta Aka
démia ép' abban a pillanatban kiált ki „halhatatlanná" egy ( f é l ) Tharaudt, 
mikor az ugyancsak Richelieutől kezdeményezett francia nagyhatalmi 
politikát, az ugynevezett kontinentális politikát, nehezen kiheverhető, fáj
dalmas vereségi érte. 

Alkalmazzuk talán erre az esetre is L . Delaprée mondását, amely igy 
hangzanék: 

,,Richelieunek nincs itt többé semmi keresnivalója. Jöhetnek a Tha-
raud-testvérek." - ?! 

HERCZ GYÖRGY: KATICABOGÁR 

Katicabogár repült a kezemre: 
Nem félsz, ügyetlen kicsi lélek, 
Hogy mersz ennyi bizalmat ajándékozni 
A huszadik század emberének? 

Szállj él gyorsan, tünj él 
A ringó levegőben vagy bokrok és fák 
Levelei közt. Fajtánk közelében 
Nem biztos az élet. 


