
N É M E T E K É S F R A N C I Á K E G Y M Á S TÜK-
RÉBEN. 

SOKAN várják a mai lehetetlen európai helyzet javulását a két nép 
valamilyen közeledésétől. Ezt többféleképpen képzelik el : az Európai 
Egyesült Államoktól kezdve a szövetséges, sőt barátságos együttműkö-

désig sok árnyalat kínálkozik megvalósításra. Akik a történelmi analógiákat 
szeretik, szívesen hivatkoznak Athén és Spárta végnélküli versengésére, amely 
végül egy külső hatalomnak, Rómának adott alkalmat az ország meghódítá-
sára. Athént kereshetjük a mai Párizsban, Spártát Berlinben, vagy ha tetszik — 
fordítva, de ez nem fontos. A külső hatalom veszedelme a fontos. Európa ma 
az Egyesült Államok és a Szovjet malomköve közé került. 

Ezeknek a soroknak nem az a célja, hogy valamilyen megoldást ajánlja-
nak, még igazságot sem akarnak osztani jobbra és balra. Csak arra akarom fel-
használni a közeledést propagáló műveket, hogy megfigyeljem, milyen új szí-
neket és vonásokat vett észre a két nép egymás jellemében. Először azzal a 
képpel kell megismerkednünk, amelyet a két nép a háború előtt és alatt rajzolt 
meg egymásról, hogy az új felfogást összemérhessük vele. 

Leopold Ziegler Der deutsche Mensch című, még a háború alatt megjelent 
könyvében majdnem ugyanannyit foglalkozik a franciákkal, mint saját népével. 
A francia nép alapvető jellemvonása a konvencionalizmus. A legfranciább férfi 
XIV. Lajos, aki egész életét konvenciók szövedékévé tette és azt az udvari 
etikett alakjában szent- és sérthetetlenné emelte. Hogy egy diplomata vagy 
herceg újonnan bemutatott feleségét az udvari fogadáson a «dames debout» 
vagy a «dames assises» közé sorolják, ugyanolyan fontos volt, mint a spanyol 
örökösödés kérdése. A francia történelem legfényesebb százada XIV. Lajos kora, 
mert népének igazi szelleme ebben a korban öltött leginkább testet. 

Hogy ezen a csúcsponton kívül hogyan nyilvánul meg legjobban a francia 
konvencionalizmus, azt már Ziegler egy hasonlattal érzékeltette, amelyet 
Hermann Keyserling Spektrum Europas című művében fejtett ki bővebben. 
A francia világfelfogás mindkettőjük szerint a kertészéhez hasonlít leginkább. 
A kert körülhatárolt földterület, amelyet táblákra és ágyakra osztanak be. 
A kertész ezen a világtól elzárt, rendezett földterületen él. Számára ez a ter-
mészet, nem az erdő óriási fáival vagy kipusztíthatatlan bozótjával. A kerítésen 
túlról, a külső világból csak rossz jöhet, zivatarok, férgek, dudva, a jó az, amit 
ő alkotott saját kezével, arca verítékével : a kert. A franciák számára kert egész 
világuk, elsősorban hazájuk. A francia a világ leginkább röghöz kötött népe. 
Nem utazik, nem vágyik ki kertjéből. Elzárkózik az idegen elől : ami kívülről 
jön, rossz. Ezért fél a francia állandóan és ezért érzi magát mindig megtámadott-
nak, ezért készül mindig védekezésre. Ezért nem is érti meg mások problémáit, 
csak saját magával foglalkozik : szűk látókörű, önző, hiányzik belőle a törté-
nelmi érzék. 

A történelmi érzék hiányát egy másik tulajdonságuk következményének 
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is tekintik : A francia nép statikus, nem akar változni, konzervatív s ezért nem 
érti meg a tőle akár térben, akár időben távoleső kultúrákat. A zárkózottság, 
mozdulatlanság, a finomkodás a németek szemében mindig nőiesnek tüntette 
fel a franciát, amihez hozzájárult a dekadencia és a raffinált romlottság vádja. 
A német közvéleményben Marianne (ahogy a franciákat elkeresztelték) a 
nőiesség hátrányos tulajdonságainak egyesítése, már a XVIII. század óta 
haldoklik. 

Szokatlanul hosszúra nyúló agóniája közepette Marianne rájött arra, 
hogy ő a férfi, a németek nőiesek. Charles Maurras szerint a francia lélek ural-
kodó vonása az észszerűség, amely kristálytiszta rendszereket alkot, a zavart 
és homályt megszünteti magyarázataival és logikus gondolkodásmódjával. 
A németek nőiesek szentimentalizmusukkal és mindenütt titkokat szimatoló 
miszticizmusukkal. Itt a férfias értelem áll szemben a nőies érzékenységgel. 

A mult század egyik nem eléggé ismert francia esztétikusa, Gabriel Séailles 
is felfedezte a németekben ezt a misztikusért való rajongást (Le génié dans 

l'art). Taine elméletéből indul ki. Mivel Németországban sűrű a köd és az eső, 
alig süt a nap, szinte állandó a homály, a német gondolkodásmód olyanforma, 
mint a rövidlátó emberé : aprólékosan megvizsgálja, amit az orra előtt lát — 
a német filológia. A gomolygó ködtömegek mögött és az erdők sűrűjében azon-
ban titkokat és hatalmas erőket sejt : a német zene és metafizika. 

A németek állandó nagy problémáit, elmélyedését a franciák nagyképűs-
ködésnek és fontoskodásnak érzik. Stendhal írja Goethe Faustjáról egyik párizsi 
költőnek : «Goethe az ördögöt tette meg Doktor Faust barátjának, hogy ilyen 
hatalmas segítséggel végezhesse el azt, amit mi mind megtettünk húszéves 
fejjel : elcsábít egy kis varrólányt». Ez a nagyképűség néha mint hencegés és 
önteltség is szerepel. Néha mint gorombaság, sőt a háború alatt mint állatias 
durvaság is (A németek, mint hunnok). 

Ennek az önteltségnek és gorombaságnak azonban más okát is adják a 
franciák : a németek kíméletlen önzését. Emile Boutroux, a nálunk is előnyösen 
ismert francia filozófus írta a háború alatt : « . . . az egész világ létezésének 
nincs más célja és rendeltetése, csak az, hogy megengedje a németeknek, hogy 
kifejlesszék nemzeti énjüket, miközben mindent nézeteik szerint és hasznukra 
szerveznek meg». «Ha beszélgetsz egy némettel, az megmagyarázza, hogy mit 
is akartál mondani és hogy mekkora a gondolatod értéke abszolút, azaz német 
szempontból.» Ugyanez a gondolat az alapja Henri Massis szellemes könyvének 
(Défense de l'Occident). A németek bajban vannak, elvesztették a lábuk alól a 
talajt s Európa válságáról meg a nyugati kultúra csődjéről beszélnek. 

Körülbelül 1920-ig ez a kép élt a két nép gondolatvilágában. Ezeket a 
tulajdonságokat variálták és vagdosták egymás fejéhez vagy a tudomány tár-
gyilagosságra törekvő nyelvén, vagy a különböző egyéniségek színes vérmér-
sékletskáláján. A világháború eredménye azonban megváltoztatta a helyzetet. 
Lelohasztotta a németek túlzott önérzetét és feloldotta a franciák félelmét. 
A hivatalos külpolitika bátorítására, sőt néha kezdeményezésére a két nép 
közeledni akart egymáshoz. Különösen a két ország szabadkőműves páholyai 
álltak az eszme szolgálatába. Hamarosan látható eredményei is lettek a moz-
galomnak : Német-francia egyesület, «Deutsch-Französische Rundschau» és a 
«Revue d'Allemagne». Francia oldalon különösen André Gide (Goethe olvasása 
több harmóniát kelt bennem, mint például Voltaire-é !) és a «Nouvelle Revue 
Française» köre felől fújtak békés szelek. Ezekhez társulnak a különböző folyó-
iratok, amelyeknek címében megtaláljuk az Europe szót és az egyik legújabb 
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francia szemle, a «Plans», de már eredeti meggondolás alapján. Német részről 
különösen E. R. Curtius és Otto Grautoff buzgólkodik ezen a téren. Mellettük 
állnak a különböző osztrák eredetű európai konfederációs törekvések is, mint 
Coudenhove-Kalergi Páneurópája és Rohan herceg ilyen irányú kísérletei (Euro-
päische Revue). 

Ez a háború utáni békülékeny hangulat két gondolatot termelt ki. Az 
egyik írók és filozófusok agyában született meg, a másika gyakorlati emberek : 
politikusok, bankárok és vállalkozók terve, amelynek természetesen szintén 
megvan a szükséges elméleti háttere. 

Az első gondolat legjelentékenyebb képviselői Franciaországban André 
Gide és Romain Rolland, Németországban Thomas Mann és E. R. Curtius. Ez 
írók és gondolkodók kiindulópontja az, hogy a háború előtti feszültségben a két 
népnek csak az ellentétes jellemvonásait hangsúlyozták. A francia racionaliz-
mus és német szentimentalizmus, francia klasszicizmus—német romanticizmus, 
francia világosság—német ködösség, francia felületesség—német mélység ellen-
tétéről beszéltek, noha a két népnek megegyező tulajdonságai is vannak. Ellen-
ben mind a két nép szellemét önmagában ellentétes tulajdonságok bontják meg. 

A sokat emlegetett racionalista francia arculat alatt meglátták a közép-
kori gótika, a XIX. századi romanticizmus misztikáját és szentimentalizmusát 
és a büszkén emlegetett latin származás mellett a kelta eredetet is, amelyek 
közelebb állanak a hajlékonyabb, érzelmesebb német lélekhez. A német szellem 
ellentétes sarkait Potsdam és Weimar nevével jelölték meg. Potsdam a porosz 
imperializmus, militarista drill és fennhéjázó gőg képviselője, a weimari Német-
ország «a költők és tudósok nemzete», Goethe és Mozart országa, a daloló, 
kedélyes német, a filozófusok, muzsikusok és szorgalmasan dolgozó nyárspol-
gárok népe. 

Mindkét ország képviselői saját nemzetüknek a másikkal ellenkező tulaj-
donságait bírálták, a szomszédnak inkább a hozzájuk hasonló vonásait emle-
gették. Azonban bármennyit emlegették is a weimari szellemet és a francia nép 
kelta elemeit, a valóságot megmásítani nem lehet. El kellett ismerniök, hogy a 
két nép lelkülete, ha nem is ellentétes, legalább is nagyon különböző. Curtius 
legújabb állásfoglalása is az — a két nemzet irodalmának összehasonlítása 
után, — hogy a francia irodalom a közép, az átlagos magas színvonal kifejezője, 
a németekét pedig az alacsony színvonalú átlagból kiemelkedő néhány lángész 
alkotta. (La littérature et la vie intellectuelle en France. Revue de Paris. 1932.) 

Az elmélkedők e kísérlete után a gyakorlati emberek már abból indultak 
ki, hogy a két nép szelleme ellentétes. A politikai és gazdasági érdekek fölé 
épített nézetet talán Otto Grautoff foglalja össze a legrövidebben Franzosen 
sehen Deutschland című könyve előszavában : « . . . mert európai létünk egésze 
azon nyugszik, hogy a francia kötöttséget német kötetlenség hassa át, a német 
dynamikát francia statika nyugtassa meg. Amikor ezek a vonatkozások való-
sággá válnak, csak akkor tudja majd meg az európai ember, hogy miért is él». 
Az ellentét megvan, de a két nép szerencsésen kiegészíti egymást, tehát az 
együttműködésnek megvan az alapja, sőt szükségessége is. A német az állan-
dóan kutató, nyugtalan, kalandokat és álmokat hajszoló fausti lélek, a francia 
józan, valósághoz ragaszkodó, lassan előrehaladó, konzervatív. Statika-dyna-
mika. A szép elmélet alá még szebb gazdasági adottságok rakják az alapot. 
A német szén, a francia vas, a német nagyszerűen felszerelt és teljesen raciona-
lizált nagyipar és a francia takarékosság gyümölcse, a parlagon heverő tőke : 
még álomnak is szép, amit e kettő összefogása árán meg lehetne valósítani. 

Napkelet 27 



402 

A francia azonban bizalmatlan nép. Nem tudta elhinni, hogy szomszédja 
akkor is ilyen érzelmesen pengeti a húrokat, ha majd kikászálódik mai szorult 
helyzetéből. A német viszont türelmetlen nép. Ha hiába zengi dalait a legeny-
hébb moll-hangnemben, megmutatja, hogy tudja a dur-skálát is : Hitler. 

Hitler sikerei a francia közvéleményt nagyon idegesítették. Mivel ennek 
a helyzetnek ismertetésével már az aktuális politika mezejére térnék át, meg 
kell elégednem azzal, hogy két körülbelül homlokegyenest ellenkező francia 
nézetet ismertessek. 

Az egyiket a francia fiatalság egyik érdekes és ügyesen szerkesztett 
revue-je képviseli : a Plans. Átveszik a német felfogást, amely szerint nemcsak 
Németország van válságban, hanem az egész nyugateurópai kultúra. Nem 
Németország gazdasága jutott csődbe, hanem az egész kapitalizmus. Francia-
ország az Ile Heureuse, a boldog sziget illuziójában él, melynek partjait hiába 
verdesik a hullámok. Hamarosan rá kell majd ébrednie a valóságra, csak késő 
ne legyen. Németország meg fogja csinálni a forradalmat Franciaország előtt 
és ezzel kezébe veszi a vezetést szellemi téren is. A hitlerizmusban nem a kül-
politikai programmot tartják fontosnak, amellyel a francia közvélemény leg-
többet törődik, hanem a belpolitikait, amely a társadalom és a gazdasági élet 
átszervezését jelenti. E folyóirat álláspontját is kifejezi Pierre Viénot, aki az 
Incertitudes Allemandes című újabban megjelent művében azt írja : «Francia-
ország konzervatív legyen? A fenyegető jövő előtt sem veszi észre a felszólítást 
és nem felel rá? Nem tudja megosztani Németországgal a jövő gondját?» 

A másik nézet képviselőjéül Max Herman-t választottam, aki a Revue de 
France idei évfolyamában folytatásos cikket közöl ezzel a címmel (feleletképpen 
Sieburg könyvére) : «Dieu est-il Allemand? Szerinte a háború utáni Németország, 
amikor a vereség által okozott kábulatból magához tért, először keleti, orosz-
barát politikát folytatott. 1926 : a német politika fordulópontja, a német ötéves 
terv, az ipari racionalizálás kezdete. Ma éljük e terv bukásának napjait. A néme-
tek szerint azért bukott meg ez a hatalmas iparátszervező munka, mert a 
kapitalizmus napja is letűnőben van. Herman szerint ez a gondolat típusa az 
önző német általánosításnak. Mert Németország belebukott egy vakmerő és 
megvalósíthatatlan tervbe — tőke nélkül, kölcsönökből akarta átszervezni 
egész iparát, — most azt hiszi, hogy az egész világ válságban van. Két út áll a 
német nép előtt : Persévérer ou revirer. Vagy kitart fantazmagóriái mellett és 
Hitlerre szavaz, vagy megjön a józan esze, lemond ábrándjairól és nyugodtan 
él a történelme által megszabott keretekben. 

A mai helyzet tehát olyanforma, mint a háború előtti volt : újra csak 
vádolni tudják egymást. A németek szűk látókörrel és rövidlátással a franciákat, 
a franciák meg mohósággal, álmodozással szomszédjukat. Aki ítélni akar a két 
ellenfél között, azt mondhatja, hogy a franciák egy része igazat ad a németek-
nek, viszont olyan német nincs, aki a mai francia álláspontot védené, tehát 
a németek igazsága nyilvánvaló. Erre meg azt felelhetné valaki, hogy ez csak 
azt bizonyítja, hogy a németek még annyira sem megértők, mint a franciák. 
Ha a kérdés nem lenne annyira komoly, kedvem lenne az ismertetést az operette 
hercegének jelmondatával befejezni : «Chacun à son goût». Tessék választani ! 

Fábián István. 




