
K É T C E N T E N Á R I U M . 

KÉT NAGY írójának centenáriumát ünnepli most a francia nép. Mind a 
kettő a legnagyobbak között, a legelső sorban áll a nemzet iro-
dalmi Pantheonjában, mindakettő a nagy irányalapítók, a kezde-

ményezők fajtájából való. Most a véletlen játéka folytán csaknem összeesik 
százados ünnepük, pedig az első már halott volt, mikor a másik a napilágot 
meglátta, az egyik éppen száz éve halt meg, a másik száz éve született. De 
sorsuk nemcsak a halálozási és születési dátumok találkozása révén kap-
csolódik egybe, hanem azon az irodalmibb jelentőségű ponton is, hogy az első 
remekbe teremtett mintáját alkotta meg a francia regény talán legjellegzete-
sebben francia típusának, míg a másik olyan új ösvényt vágott a francia 
regény számára, amelyet egy egész világot átfogó áramlat lassankint széles 
országúttá taposott. Az első megteremtette és remekbe formálta az analitikus 
regényt, a másik az új naturalista típussal gazdagította a regény formáit és 
elindította hódító útjára az irodalmi naturalizmust. Az egyik Benjamin Cons-
tant, a másik Jules de Goncourt. 

Benjamin Constant régi francia protestáns családból származott, amely a 
nantesi edictum után kivándorolt. Életének legmozgalmasabb kora egybeesik a 
romanticizmusével s ő maga korának egyik legromantikusabb alakja, akiben a 
legvégletesebb ellentétek találkoznak. A szabadság frenetikus szószólója, de ő 
maga a legzsarnokibb szenvedély rabja. Korának talán legnagyobb játékosa. 
Állandóan kártyaadosságokban fuldoklik. A szenvedélyes kártyást nem érdeklik 
a nők, Benjamin Constant lelkét mégis viharos szerelem fűzi Madame de Staël-
hez. Egyébként is állhatatlan lélek, amely ide-oda hánykodott a szenvedélyek 
hullámain, ennek ellenére kristálytiszta elme és kemény cselekvő akarat, kép-
zelete lángoló és mozgékony, mélyen egyéni, mint minden igazi romantikusé, 
mégis klasszikus fegyelmezettségre képes. Hirtelen pálfordulásai nem engedik, 
hogy bárki is betekinthessen és olvashasson a lelkében, ezért nem is tud soha 
beférkőzni a tömegek bizalmába, maga azonban félelmes analitikus, aki előtt 
egyformán nyitott könyv a saját és a mások lelke. 

Az olyan egyéniségek, akiket koruk kevésbbé ért meg, rendesen haláluk 
után nőnek nagyra. Benjamin Constant ebben sem esik az általános szabály 
alá. Mert száz évvel halála után úgyszólván halott minden alapvető eszme, 
amelyért életének változó fordulatai során kitartóan küzdött. Egyik nagy 
műve, a francia alkotmány, amelynek kidolgozásával Napoleon bízta meg, 
még életében összeomlott Waterloonál. Másik nagy gondolata a liberalizmus 
volt, az egyéni szabadság jogainak védelme az állami beavatkozással szemben. 
A liberalizmus úgyszólván megsemmisült. Alig van ma már ország, ahol leg-
alább név szerint fennáll még a liberális párt. De nincs meg még eszményi formá-
ban sem, a pártok fölött vagy a pártokon kívül álló szellemi függetlenség. Ma 
úgy érzi mindenki, hogy tartoznia kell valahová, ma mindenkinek megvannak 
a harcos és termékeny elfogultságai, ma senki sem hűvös és improduktív kritikus, 
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hanem kollektív meggyőződésektől hevített küzdő, aki harcával nemcsak rom-
bolni, hanem építeni is akar. 

Constantnál nem volt elszántabb harcosa a sajtószabadságnak. Ez az 
elv ma általánosan érvényesül, de csak annyiban, hogy nincs cenzura a régi 
értelemben. De ha nincs is sehol nyilt politikai cenzura, még mindig van a 
régieknél sokkal zsarnokibb, sokkal kérlelhetetlenebb cenzura és ez maga a 
közönség. Valamikor a sajtó irányítani, vezetni, nevelni próbálta közönségét, 
ma szinte a végletekig és föltétlenül kiszolgálja. Ma minden ujság a maga közön-
ségének, helyesebben közönségének ízlése szerint készül, ami igen nehéz fel-
adat, mert sokszor százezerfejű hidrát kell kielégíteni s azé a sajtóorganumé a 
győzelem, a siker és a jövő, amely ezt a problémát a legmegvesztegetőbb egyen-
súlyozó művészettel tudja megoldani. 

Benjamin Constant legmaradandóbb alkotása kétségkívül Adolphe című 
regénye. Halhatatlan remekmű. Tökéletes példája a rövidre fogott, tiszta 
vonalvezetésű analitikus regénynek. Az a pszichológiai regény, amelyet La-
fayette grófné indít meg a Princesse de Clève-vel és Marivaux fejleszt tovább, 
nála éri el a klasszikus tökéletességet. Az Adolphe különben nemcsak betetőzője 
a lélektani analitikus regénynek, hanem egyben az önéletrajzi regény megindí-
tója is. De lehet Adolphe bármilyen halhatatlan remekmű, maga a két regény-
típus erősen lejárta magát még a francia irodalomban is, ahol az analitikus 
regény még az új pszichoanalizis jegyében sem tud újjászületni. 

A másik centenárium ünnepeltje szintén új regénytípus megteremtésé-
vel írta be nevét a francia irodalomtörténetbe. Különös párhuzama a belső 
lelki struktura és a külső alkotás ellentétének, hogy amint a szenvedélyes 
romantikus Constant a hűvös klasszicizmus remekét adja az Adolpheban, úgy 
lesznek az ízig-vérig művész hajlandóságú Goncourtok a naturalista regény s a 
naturalista irány megteremtői. 

Goncourtokat kell mondani, ha ezúttal csak az ifjabb, Jules de Goncourt 
születésének százados fordulójáról van is szó, mert az irodalomnak ez az első 
testvérpárja annyira elválaszthatatlan egymástól, akár a testvércsillagok. 
Anyjuk halálos ágyán tette egymásba kettőjük kezét elválaszthatatlan 
frigyre, de szívük már akkor elválaszthatlanul egybeforrt. Soha ennyire egy 
lélek nem lakozott két testben s hogy ez a közösség akkor sem szünt meg, mikor 
a halál az ifjabbikat bátyjától könyörtelenül elszakasztotta, bizonyítják 
Edmond de Goncourt ezután irott művei, amelyekben tovább élt a bálványo-
zott Jules szelleme. 

Ezt a nagy egységet a két külsőre és természetre különböző testvér között 
a művészet kölcsönös rajongása teremtette meg. Soha a legszélsőbb eszteticiz-
mus korában sem volt két ilyen művészetszerető lélek. Éltek-haltak a művé-
szetért, lényük valósággal feloldódott a művészetben. A természet maga nem 
érdekelte őket. Egy nagy tájképet többre becsültek a világ legtündéribb tájánál 
s a természet csak mint tárgy érdekelte őket, mint emlékeztető, amelyhez mű-
vészi reminiszcenciák fűződtek. 

Öröklött vagyonukon bájos falusi kúriát vásároltak, hogy itt elvonultan 
dolgozhassanak és néha hónapokig éltek itt kizárólagosan irodalmi munkájuk-
nak, még levelet sem olvastak és szokott napi sétájuk idejét az éjjeli órákra 
tolták ki, hogy soha véletlenül se találkozzanak senkivel. A politika nem érde-
kelte őket. Művészleikük a kecses XVIII. századhoz szállt vissza, a demokrácia 
kollektivizmusától elfordult határtalan individualizmusuk és a második köz-
társaságban fölényes szkepticizmussal a legtermészetellenesebb utópiát látják. 
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A regényhez szintén határtalan művészetszeretetük vezette el őket. Mint 
konkviztátorok itt is ismeretlen és szűz területeket akartak meghódítani a 
művészet számára. Igy esett, hogy ez a két természettől elvonatkozott és a 
XVIII. század preciöz finomkodásaiban duskáló lélek első regényét egy cseléd-
ről írta. Talán nem véletlen, hogy a magyar irodalom legraffináltabb dekaden-
ciára hajlamos költője, Kosztolányi Dezső is megírta cselédregényét, az Édes 
Annát, amelyet ő épen úgy mint keztyűt dobott az átlag társadalmi erkölcs 
képébe, akár a Goncourtok a Germinie Lacerteux-t, amely az irodalmi érdeklő-
désből kizárt alantas osztályokat akarta bebocsátani a regényírás új égtájak 
felé tárt kapuin. 

De nemcsak új tárgyat, hanem új módszert is választottak a Goncourtok 
a regényíráshoz. Mint ahogy történelmi műveikhez az apró adatoknak végtelen 
halmazát hordták össze, épen olyan szigorú és kimerítő tudományossággal 
vizsgálták meg regényeikben a lelki rezdülések legsúlyosabb lehetőségét és 
gyüjtöttek össze pedáns gonddal minden kis külső hatást, amely a lelki fejlő-
déseknek, átalakulásoknak irányt szabhatott. Igy került náluk a lélek belső 
élete a legszorosabb kapcsolatba a környező természettel. De regényeik natu-
ralizmusa nemcsak ezt jelentette, hanem a természettudományos kutatás és 
okfejtés következetes keresztülvitelét, vagyis a naturalista regény tulaj don-
képen természettudományos regényt jelentett, nem annyiban, hogy tárgyát a 
természettudományok köréből vette, hanem mert megírásában a természet-
tudomány módszere érvényesült. Ezt akarta volna még következetesebben és 
tudatosabban keresztülvinni a regényben Zola, ha meg nem akadályozza ebben 
leküzdhetetlen romanticizmusa, amely a történet fejlődésének bizonyos pontján 
elkerülhetetlenül extazisba ragadta. 

A Goncourt névnek tehát a naturalista regény születése ad jelentőséget. 
A naturalizmus közben szintén vieux jeuvé vált, akár az analitikus regény, de 
mintha az előbbi újra életrekelne, új erővel lendülne neki az ifjú életnedvektől 
duzzadó populizmusban, amelynek máris jelentős sikerei mutatkoznak. Külö-
nös, hogy ezt még csak a Goncourt Akademia nem vette észre, amely buzgón 
jutalmazza az exotikus félkaland regényeket, ahelyett, hogy maga is a tehet-
ségeit tekintve s sokkal izmosabban jelentkező fiatal neonaturalizmusra 
próbálná terelni az irodalmi érdeklődést. Kállay Miklós. 
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