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G É R A R D DE NERVAL. 
Irta: Baróti Dezső. 

À Geneviève Riberolles. 

NEVÉT, melyet nálunk bizonyára csak kevesen ismernek, a francia 
romantikusok közt szokták emlegetni, de ha Gérard de Nerval ott is volt 
a chevaliers hernaniens-ek társaságában, alapjában véve mégis magányos 

lélek, azok közé a «függetlenek» közé tartozik, akiktől elég néhány sort 
olvasni, hogy mesterkéltnek érezzük a romantikáról szóló meghatározásokat, 
írásai messze esnek Victor Hugo vagy Lamartine világától, nincs nála semmi 
élénk kiabáló szín, lobogó fáklya, jóslat, nem szereti a sziklákat, a vízeséseket, 
a ködös éjszakákat és amíg az egész francia irodalom egyrészt a novel gothic, 
másrészt a romantikus szocializmus kiméráit kergeti, ő mindkettőt barbár-
nak tart ja és a megtagadott klasszikusokat olvassa. Menekülés ez is, mert 
a Lajos—Fülöp-kor polgáriasodó Franciaországából költőnek valóban csak 
menekülni lehet, — mit is keresett volna a mindig álmodozó Gérard de Nerval 
ebben a földrenéző, kicsinyes világban, mely az ancien régime játékos elegan-
ciája és esztelen könnyelműsége helyett most a biztos jövedelmet, a jó táplál-
kozást, a korlátolt gondolkozást, a letompított érzelmi életet teszi kötelezővé 
és akárcsak a magántulajdon elleni merényleteket, szigorúan elítéli a kalandot, 
a reménytelen szerelmet és az erős fantáziát. 

A francia irodalom és a társadalom ekkor szakad el először egymástól, 
az író többé nem a körülötte levő világot akarja kifejezni, mint a maguk 
módján Corneille, Racine vagy akár Voltaire is tették, hanem fellázad ellene 
vagy megszökik belőle. A forradalmár Lamartine és a bohém Musset ugyan-
annak az elvágyódásnak kétféle megjelenési formáját mutatják, mindkét 
magatartás lényegében egy és a meglévő állapotokkal való szembehelyez-
kedést jelenti. 

Gérard de Nerval a hétköznapok elleni lázadásnak a franciáknál igen 
ritka módját, a valóság teljes tagadását választotta. Még a nevét is igen 
gyakran változtatja, az a név, amin ma ismerjük, csak egy a sok álneve 
közül. De nemcsak családi nevével, hanem környezetével sem volt megelé-
gedve, azt is gyakran cserélgeti, akárcsak nevét. Párizst, mely Európa nyug-
talan fiataljainak messziről akkor is a fény városa volt, egyenesen rondának 
nevezi, ahol ostoba emberek és kövér asszonyok laknak. Párizs helyett Német-
országért rajong, ahol Madame de Staël könyve és nem tudni még milyen 
varázsszer segítségével sikerül mindazt megtalálnia, amit otthon hiába kere-
sett. Németország a költészet, a szárnyaló fantázia, a «kék virág» hazája lesz 
számára, melyet Goethe Faustjának, Bürger Lenorájának, E. T. A. Hoffmann 
fantasztikus novelláinak hősei laknak és melynek Novalis valamelyik him-
nusza a hivatalos indulója. Alighanem ő az első jelentősebb francia író, aki 
jól beszél németül és alaposan ismeri a német irodalmat. Tizennyolc éves korá-
ban már a Faustot fordítja franciára, oly nagyszerűen, hogy a fordítás 
Goethenek is tetszik. De fordít a nagy német romantikusoktól is, elsősorban 
azoktól, akik egy irracionális világba mutathattak néki utat. Legközelebb 
mégis talán a német lied-ek benső muzsikája áll hozzá, fordításaiban ezeknek 
zeneiségét is visszaadja, egyébként egyike azoknak, akik a német zenét 
a franciákkal megismertetik. írásait olvasva néha az az érzésünk, hogy az 
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egész német világ mintha csak egy lied elomló, álmatag dallama lenne néki. 
Ezt a hangulatot legszebben talán a De Paris à Cythère című kis útleírásában 
fejezi ki. Cythère-nek, a boldog tündérszigetnek Bécset nevezi és már a cím 
megmutatja, hogy Metternich Bécsének életéből csak idillt lát. Úgy beszél 
Bécsről, ahogy ma a középeurópai fiatalok egyrésze Párizst idézi, itt találja 
meg a szabad, természetes életet, nem otthon. A harmóniát, amire annyira 
vágyott, Bécsre vetíti ki. A Schubert-féle dallamok hangulatából, az osztrák 
népviseletből és a bécsi nők kedélyes mosolyából komponált városportré így 
inkább vers lesz, mint objektív leírás. A Monarchia belső zavaraiból semmit 
sem vesz észre, sőt boldognak tart ja a bécsieket, mert körülöttük még ott él 
a francia forradalom előtti kor színes, könnyelmű világa, sőt annak is örül-
hogy a város kedves lakóinak lelkét nem kavarhatja fel Voltaire olvasása, 
hiszen a rendőrség — ezt is rokonszenvesnek, kedélyesnek találja — gondosan 
őrködik felettük. Az egész útleírásból azt érezzük, mintha Gérard de Nerval 
talán nem is Bécset magát, hanem csak egy Altwien-porcellán kecses vonalait, 
vagy a valcer bájos ritmusát akarná kifejezni, esetleg egy nagyon szép 
zongoraművésznő, Marie Pleyel mosolyát, akivel itt ismerkedett meg s maga 
Bécs csak arra lenne jó, hogy díszlet legyen egy ábrándos szerelemhez. A való-
ság tudomásulvétele csak zavarhatná a díszlet szépségét, Nerval nem is 
törődik vele, ami nem szép Bécsből, azt átfesti szépre, vagy meg se látja. 
Egy idegen város, idegen nyelvével és szokásaival, ismeretlen embereivel 
valóban sokkal jobban tűri az ilyen átalakítást, mert legtöbbször csak tőlünk 
függ, hogy mit akarunk észrevenni és rendszerint továbbutazunk, mielőtt 
kiábrándulhatnánk. A romantikus utazó — Gérard de Nerval ezek közt is 
talán a legromantikusabb — nem is fedez fel sok újat a geográfusok számára : 
önmagához keres dekorációt, valahogy úgy, mint egy muzsikus kereshet 
a már kész dallamhoz megfelelő szöveget. Nerval is egy dallamhoz, egy álom-
képhez keres szöveget, hátteret gyakori németországi utazásaiban, épúgy, 
mint később Egyiptomban, kairói asszonyok, okkult szertartások között. 
Útleírásaiban épp ezért nem is fontos, hogy melyik országról szólnak, tulaj-
donképpen csak egy országról beszél mindig és ennek az országnak sokkal 
több köze van egy Gérard de Nerval nevű francia íróhoz, mint a Rajnához, 
porosz katonatisztekhez, vagy az alexandriai kikötőhöz. 

De minden idegen kaland mellett is lényegében nagyon is francia író. 
Ha szidta is Párizst, akkor csak Lajos-Fülöp Párizsát szidta, hiszen rajongott 
mindazért, ami régiség a városban megmaradt. Párizs antik köveit senkisem 
ismerte jobban nála. Úgy tudott járni az utcán, hogy kikerült mindent, ami 
nem a vieille France varázsát idézte neki, lerombolt minden új épületet, 
levegőnek tekintette a biedermeier ruhába bújt embereket, csak a Louis 
XlV.-stílusú paloták elegáns harmóniáját, a mértéktartással szerkesztett régi 
parkok egyenes főfasorait látta meg és egy-két fiatal színésznőt, akiknek arca 
Venus vagy Diana szobrokra emlékeztette. A régi, klasszikus Franciaországot 
kereste az irodalomban is. Azok közül a kevesek közül való, akikhez a francia 
renaissance, a Pléiade kora, a klasszicizmusnak ez a frissebb, líraibb, de 
mégis iskolázott előideje már ekkor közeláll, sőt Sainte-Beuve mellett ő az, 
aki igazán felfedezi ezt a világot, nemcsak tanulmányaival, hanem verseivel 
is, melyekben Ronsard-t akarja utánozni. De közeláll hozzá az egész anciene 
regime is, melyet bizonyára megszépítve lát, de vajjon nem volt-e igaza, ha 
a franciaság báját Versaillesban kereste az akkor elinduló boulevard-sajtó 
olcsó ízlése helyett? Irtózik a hétköznaptól és a valóság ábrázolásától, — akez-
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dődő realizmus korában elkésett hagyományvédő, tizennyolcadikszázadi 
arisztokrata, Vatteau képeinek előkelő hőse, aki már olvasta Rousseaut, de 
tőle nem a Contrat Social erős szavait, hanem az idill szeretetét, a természetes 
ember magatartását tanulta meg. Rousseauisme-ját azonban még a goût 
szabályozza, ha szereti is az erdei fákat, a réti virágokat, nem fut kitárult 
kebellel szembe a szélnek, hanem előkelő mozdulatokkal táncot lejt a tisz-
táson, egyik karján kis parasztleánnyal, a másikon grófkisasszonnyal. 

A francia hagyományok, a régi francia élet szeretete viszi el a néphez 
is. A francia romantikában a népi érdeklődésnek távolról sincs olyan nagy 
szerepe, mint a német nyelvterületen, vagy épp a kis középeurópai népeknél. 
Néhány poëta minort nem számítva, tulajdonképpen csak George Sand és 
Gérard de Nerval azok, akik komolyabban érdeklődnek a néphagyományok, 
a népművészet, különösen a népi zene iránt. Nerval kétségtelenül Rousseau 
eszméinek hatására indul el a francia vidék felé, de siessünk megjegyezni, 
hogy ő távolról sem exotikus vagy primitív világot keres a francia parasztok 
között, nem romlatlan, őserős vadembereket, hanem a régi francia műveltség 
megőrzőit. A francia parasztzenében a régi királyi udvarok zenéjének foly-
tatását ismeri fel és a valois-beli nyelvjárást is azért szereti, mert ennek 
szavai Ronsard verseinek stílusára emlékeztetik. Gyüjti gyermekkora vidéké-
nek népdalait, hagyományait és örül, hogy ezeknek tisztaságát még nem ron-
totta el Párizs közelsége. Gyűjtésével a francia folklore megalapítói közé tar-
tozik, anélkül, hogy ilyesmi alapítás különösebb szándéka lett volna : nem 
néprajzi anyagot, hanem gyermekkori emlékeket keres a parasztházak között, 
az első szerelem eltűnt varázsát, a Sylvie c. kisregényének két hősnőjét, 
Adriennet, a királyi vérből származó előkelő kisasszonyt, aki parasztdalt 
énekel és Sylviet, a kis parasztleányt, aki olyan kedves és törékeny, mintha 
előkelő kisasszony lenne. Ez a két szerelem tulajdonképpen egy, Adrienneben 
Sylvie naivságát is szereti és amikor Adriennet már nem láthatja többé, 
Sylvieben keresi őt tovább, épúgy, mint ahogy egy stílust érez ki a renais-
sance kastélyok vonalaiból és a parasztmelódiákból is. Ugyanakkor, amikor 
az irodalom kezdi felfedezni a racionális időt, ő kívül él az időn, soraiban 
néha egy mondaton belül is összeolvad a régmult, a Valois-k kora, saját 
gyermekévei és az a pillanat, amelyről éppen beszél. Úgy bolyong karján 
egy fiatal leánnyal az esti parkban, hogy az út egyik oldalán jelene, az 1840-es 
évek francia tája terül el, de a másik oldalon kétszáz évvel régibb a vidék 
s ő mindkettőben ott van, mindkettőről egyszerre beszél, sőt jogosnak érzi 
meglepetését, hogy csak a párizsi postakocsival találkozik, vadászatról jövő 
renaissance dámákkal, Ronsard unokahugaival, nem. 

Szerelmeit is emlékeinek, sőt könyvinspirációinak világába komponálja 
bele, a szerelem így műalkotássá lesz és ugyanazok az irodalmi törvények 
irányítják sorsát, mint egy regény hőseiét. S a regény, amit így megél, egy-
szerre naiv idill, Daphnis és Chloe ártatlan világa, de rokokó társasjáték is, 
az Embarquement pour Cythére szerelmeseinek útjához hasonló gáláns kirán-
dulás a mesebeli tündérsziget fantasztikus messzeségébe. Finomütemű tánccá 
és halk muzsikává légiesített szerelem ez, ahol nem is túlságosan fontos, hogy 
viszontszeretik-e az embert. «Milyen ostobaság így szeretni egy asszonyt, 
aki már engem nem szeret» — írja egyik levelében —, «olvasmányaim bűne 
ez, komolyan vettem azt, amit a költők csak kitaláltak s egy közönséges 
mai nőből Laurát vagy Beatricet teremtettem magamnak.» Mindegyik sze-
relmét mintha így, azoknak való lénye ellenére teremtené, épp ezért nem is 
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érdemes keresni, hogy Marie Pleyelnek vagy Jenny Colon-nak hívták-e őket, 
ezek a különben nem is mindennapi hölgyek csak a próbababa szerepét töl-
tötték be, mikor több-kevesebb nyugalommal tűrték, hogy Nerval reájuk 
adja azt a ruhát, amiben már előzőleg rég elképzelte őket. A szerelemnek ez 
a formája épp a romantika korában nem volt ritkaság. A romantikus szerel-
mesnek a szerelem önmagában sohasem elég, mást is akar közben szeretni, 
emlékeit, asszociációit vagy akár a tájat , mely a szerelem színhelye. Ezen 
esetleg csodálkozni is lehet, de aki még sohasem szeretett bele egy leányba, 
mert szép muzsikájú neve volt, vagy aki nem kívánta ábrándos kedvesét 
egy angol stílusú park fehér hídjain, esetleg épp à la Marie Antoinette szalag-
gal a hajában látni, az nem sokat ért majd Gérard de Nerval írásaiból. Ezek-
nek az írásoknak minden sora álomképet kerget, az ideális nőt, aki talán 
nem is él, de élhetett valaha, a nő, akit Nerval szeret, «une dame d'autre-
fois» — hogy egy pillanatra az ő nyelvére fordítsuk a szót : 

«Que dans une autre existence peut-être 
J 'ai déja vue et dont je me souviens». 

Hisz a lélekvándorlásban, hiszi, mintha más testben már ő is élt volna valaha 
rég és abban, hogy akit e más létezésben szeretett, újabb életében is meg-
találhatja, ha több inkarnációban is. De ehhez a hithez is könyvek szolgál-
nak hátterül. Már gyerekkorában kedves olvasmányai a különböző okkult 
könyvek, a rózsakeresztesek, teozófusok írásai. A kezdődő pozitivizmussal 
szemben a tudattalan fontosságát emlegeti, az álom és valóság akkor any-
nyiszor szembehelyezett kérdésében természetesen az álomra adja le szava-
zatát. Az álom számára is út a transcendens dolgok, a végtelen megismerése 
felé, mint a német romantikusoknál. Gyakran vannak látomásai, de láto-
másai közben megírja Aurelie c. munkáját is, mely álomképeinek franciásan 
tiszta, világos analízise. Vízióin azonban csak ideig-óráig tudott uralkodni, 
végül is ezek győztek . . . 

Rejtélyes halála (ma sem tudjuk, hogy öngyilkos lett vagy meggyil-
kolták volna?) bizonyára megváltás volt neki : a valóság gyötrő világától 
szabadította meg. Tulajdonképpen halála után fedezték fel. Verseinek finom, 
elhalkított muzsikája, melyekben a német lied-ek gyermeki egyszerűsége 
s a francia népi dalok tisztasága is ott cseng, már Paul Verlaine közeli érke-
zését sejtetik. Ha Théophile Gautier-t az École Parnassienne előfutárának 
emlegetjük, akkor Gérard de Nerval a tudattalan zenei kifejezésével a szim-
bolizmus őse. A racionális időszemlélet elleni harca, mely Sylvieben, a francia 
szép prózának ebben a kis remekművében helyenkint már Proust-ot és 
Giraudoux-t jut tat ja eszünkbe, ismét előremutat. Nem is véletlen, hogy a mai 
francia fiatalok Gérard de Nerval-ban szinte mai írót ünnepelnek. Mi is 
hisszük, hogy a Louis-Philippe-kor kisigényű, anyagias világából a francia 
renaissance harmóniájához, a rokokó elegánciájához és a népi hagyományok 
frissítő forrásához menekülő Gérard de Nerval sokat fejez ki mai vágyainkból. 


