
Anatole France (1844–1924) francia író
a tizenkilencedik század végének és a hu-
szadik század elsõ negyedének egyik leg-
ismertebb, legkedveltebb, legterméke-
nyebb és alighanem egyik legvitatottabb
szerzõje volt, egyike azoknak a valóban
kiemelkedõ alkotóknak, akiket irodalmi
Nobel-díjjal (1921) tüntettek ki. Bárki,
aki csak néhány mûvét olvasta, meggyõ-
zõdhetett róla, hogy kivételesen és sokol-
dalúan mûvelt ember volt. A könyvek és
a könyvtárak nagy barátja, e tárgyban ta-
lán a sziporkázóan szellemes Bonnard
Szilveszter vétke címû kisregénye a legér-
dekesebb. (Minden könyvtárosnak, aki
még nem olvasta, melegen ajánlható.) Jó
ideje magyar nyelven ezzel egy kötetben
szokták kiadni A fehér kövön (Sur la
pierre blanche) címû, kissé nehezen meg-
határozható mûfajú írását. Némelyek 
regénynek titulálják, mások utópiaként
emlegetik, szerintem inkább bravúros
történelmi esszé, Anatole France vallás-
és társadalomkritikai gondolkodásának
egyik zseniális terméke. Kétségtelen,
hogy van benne – a vége felé – egy hal-
latlanul izgalmas álom, amely felfogható
utópiának is. Vagy más kifejezéssel élve:
az emberiség jövõjén tépelõdõ, töprengõ
írói látomásnak.

Eléggé köztudott, hogy a francia író
rokonszenvezett a korabeli szocialista ta-
nokkal, az igazi szocializmus eszméivel.
A fehér kövön is a francia szocialista párt
1904-ben indult napilapja, a L’Humanité
elsõ évfolyamában jelent meg, folytatá-
sos közleményként. Sikert aratott, majd a
következõ esztendõben, könyv alakban,
ismét napvilágot látott. Hazánkban 1912-
ben adta ki a Révai-cég, akkor a fiatal
Czóbel Ernõ (1886–1953) fordításában.
Az utóbbi évtizedekben Lakits Pál
(1928–1968) egyértelmûen igényesebb
átültetését teszik közzé. A mû utolsó,
címmel ellátva az egyetlen fejezete –
Igaz álmok vagy hazug álmok – tartal-
mazza a szóban forgó futurisztikus láto-
mást. Az egyik szereplõ által a jövõbe 
álmodott, azaz idõben messze elõre vetí-
tett történet 2270-ben játszódik. Az egy-
séges Európai Népek Szövetsége létrejöt-
tének kétszázhuszadik évében, amikor és
ahol már megvalósult a kollektivizmus
társadalma, eltûntek az osztálykülönbsé-
gek (az emberek is elvtársaknak szólítják
egymást); tehát itt egy szocialista utópiát
olvashatunk. Ez a berendezkedés ekkor
még nem terjedt ki az egész Földre (Ang-
liára sem, viszont Kínára és Japánra
igen), még megmaradt az Amerikai
Egyesült Államok különállása is, Afrika
és Ázsia népeinek többsége még mindig
valamiféle (ám közelebbrõl meg nem ne-
vezett, de semmiképpen sem gyarmati)
alárendeltségben él.

A „kortársak”, vagyis a 2270-ben élõk
elbeszélése szerint a kollektivizmus addi-
gi gyõzelmének döntõ feltétele a tudo-
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mány és az ipar hatalmas arányú fejlõdé-
se volt. Ezzel magától értetõdõn együtt
járt a közoktatás minden szintjének ered-
ményessége, ahol is nem tanulnak semmi
feleslegeset, így a jog- és hittudományt
sem. Ugyanakkor „mindenki azt a mûvé-
szetet vagy tudományt választja, ame-
lyikhez kedvet érez.” Az új társadalom
kedvezõ talaj a festészetnek és a szob-
rászatnak, közkedvelt a zene, fõleg a 
szonáta és a szimfónia. A színházakban
szinte kizárólag zenés darabokat (a szö-
vegkörnyezetbõl kitetszõen operákat) ját-
szanak, a hajdani prózai szövegeket 
pedig versben mondják el (könnyû felis-
merni az ógörög színjátszás hagyomá-
nyát, amelyet France igencsak tisztelt).
Furcsa és csaknem elképzelhetetlen 
jóslat, hogy az osztálykülönbségek meg-
szûnése és a nemek egyenlõsége szük-
ségtelenné teszi a vígtájékokat, a megráz-
kódtatás nélküli élet pedig a dráma és a
tragédia alól húzza ki a talajt. 

„Sok múzeumunk és könyvtárunk
van: ezekben mûvelõdünk” – tájékoztatja
az egyik „bennszülött” az álmából feléb-
redt vendéget. A közgyûjtemények belsõ
munkájára France egyáltalán nem veszte-
get szót. S itt következik a címben emlí-
tett látomás az írásbeliség majdani – má-
hoz viszonyítva jövõbeni – helyzetérõl.
Legcélszerûbb e pár sort szó szerint idéz-
ni: „A régi kor mûvei közül is sok meg-
van még, bár a lezárult korszak elõtt ki-
adott könyvek legnagyobb része elpusz-
tult. Még ma is nyomtatnak könyveket,
sõt többet nyomtatnak, mint bármikor. 
A könyvnyomtatás mégis kiveszõfélben
van. Kiszorítja a hangfelvétel. A költõk
és regényírók mûvei már így jelennek
meg. A színmûvek kiadására pedig ügyes
szerkezetet találtak ki, mely a hangfelvé-

telt és a mozgóképet egyesíti, s egyszerre
adja vissza a színészek játékát és hang-
ját.” Az idézet elsõ mondata meglepõ;
aligha valószínû, hogy Anatole France,
aki nagy rajongója volt az ókori és a kö-
zépkori kultúrának, a kódexeknek és a ré-
gi nyomtatványoknak, tényleg arról ál-
modozott volna, hogy ezek elpusztulnak
(esetleg a jogi és az egyházi munkákat
nem sajnálta volna). A „lezárult kor-
szak”, vagyis a kollektivizmus diadala
elõtti idõszak utáni szakaszra jelzett han-
gos könyv jóslata – mint tudjuk – bevált,
bár nem szorította ki (feltehetõen ez nem
is fogja) a nyomtatott szépirodalmat. 
A mozgófilm (vagy pergõfilm, valójában
még egyezményes neve sem volt) az utó-
pia keletkezésének idõpontjában még 
újdonság; a szerzõ jóhiszemûen (ám kü-
lönösebb elõrelátás nélkül) gondolhatta,
remélhette, hogy a hangos változata is
megszülethet. (Egyes kommentárok a vi-
deofilmre is utalnak, ilyesmi viszont sem
a magyar fordításban, sem a francia ere-
detiben nem olvasható.)

Több mint száz év távlatából megállapít-
hatjuk, hogy a jeles francia író látomása az
írásbeliség jövõjérõl rendkívül visszafo-
gott volt. Ezért is került a cikk címébe a
„jövõ” szó után a kérdõjel. Anatole France
A fehér kövön álom-betétjében csak keve-
set láthatott mindebbõl, fantáziája e téren
nem igazán ragadta el (nem úgy, mint a
korabeli sci-fik szerzõit). Hiszen halála
után a hangrögzítésnek is új és újabb for-
mái jelentek meg, feltalálták a videózást,
majd jött korunk szinte hihetetlen csodá-
ja, a számítógép és az internet. Kialakult
és gyors, soha nem látott ütemben fejlõ-
dik a gyökeresen új, a digitális írás, a di-
gitális mûveltség. Errõl a francia gondol-
kodó, író aligha álmodhatott… ■
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