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Az elmult két-három év alatt a magyar kiadók figyelme fokozottan a
francia regény felé fordult s ami még jelentősebb dolog: nem féltek lefordít
tatni és kiadni olyan műveket, melyek méltóbban képviselik Franciaország
szellemi életét, mint Claude Farrere, Maurois vagy Benoit tucatregényei.
A háború előtt tíz-tizenöt évvel voltunk elmaradva a francia irodalmi életet
kifejező alkotásoktól : még Bourget-nál sem tartottunk, amikor Gide és Clau
del már az irodalmon túl is hatottak a francia értelmiségre. Ma annyira haladt
a dolog, hogy Mauriac utolsó regénye, a Fin de la nuit, két hónappal később
nálunk is megjelent. S hogy ez nem véletlen eset, azt pl. Green, Malraux,
Giraudoux fordításai bizonyítják. Lefordítani érdemes alkotás még bőven

akad: elég lesz, ha Proust, Martin Du Gard, Bernanos, Lacretelle nevét
említem, de abban a pillanatban, amikor a kiadó észreveszi, hogy üzletnek
sem rosszak ezek az írók - amiben nem kételkedem - a kiadás egyszerű

technikai kérdéssé válik.
A két regényíró közül, akikről alább lesz szó, Green egy régebbi művét

( Adnenne Mesurat) négy-öt évvel ezelőtt fordították le, utolsó regényét pedig
tavaly, alig félévvel a francia kiadás után. Malraux két munkája majdnem
egyidőben jelent meg nálunk, nyilvánvalóan az elnyert Goncourt-díj hatása
alatt. Franciaországban mindkettő beérkezett író, pedig közelebb vannak a
harminchoz mint a negyvenhez. Más tekintetben aligha van kapcsolat közöt
tük: Green regényei a való- és az álomvilág határán, vagy teljesen az ut6bbi
területén játszódnak le, a regény természetes kifejezési mód számára s nem
ürügy mint Malrauxnál, aki elsősorban korunk legnagyobb kérdésével, a
civilizáció válságával foglalkozik alkotásaiban.

JULIEN GREEN tíz évvel ezelőtt tűnt fel, rögtön első regényével, a
Mont-Cinére-tes. Európai látókörű kritikusok Dosztojevszki és George Eliot
szellemét idézték vele kapcsolatban s ez - az értékelést figyelmen kívül
hagyva - abból a szempontból is érdekes, hogy francia kritikus francia regény
írót idegenhez mér. Egy Mauriac például minden modernsége mellett is a
hagyományból nő ki: lelki gyökerei a tizenkilencedik század nagy francia
regényíróin keresztül a klasszicizmusból, elsősorban Racine-ból és Pascal-ból
táplálkoznak és líraisággal átfűtött önmarcangolása is par excellence francia
vonás. Vele szemben az angol-szász eredetű Green közelebb áll a szigetország
regényíróinak, egy Eliotnak, Hardynak lelkialkatához , mint bármelyik
francia művészéhez. Az újabbkori angol regény teljes ellentéte a franciának,
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melyben a parttalan-lelkű, kiegyensúlyozatlan alakok csaknem teljesen
hiányzanak: az előbbiben a szereplők elszigetelten állnak s a bonyodalom
abból származik, hogy külső kényszer következtében az ellentétes vonalú
sorsok metszik egymást. Ez az idegen eredet magyarázza meg Green regényei
nek sajátos légkörét, alakjainak különös lelki berendezését és előadásának

szinte érzéketlennek látszó kegyetlen objektivitását.
S itt derül ki, hogy ez az idegen eredetű író milyen mesteri módon kezeli

a francia regény félelmetes eszközét, az analízist. A romantikus mesesallang
helyett teljesen leegyszerűsített egysíkú történetet ad, hogy a felesleges
díszektől megfosztott test lélektani összetettségét saját lelkének prizmáján
keresztül elemeire bonthassa.

Valéry egy tanulmányban az álommal hasonlítja össze a regényt s arra
az eredményre jut, hogy a regény belső szerkezete, kűlső felépítése és világa
teljesen az álomhoz hasonló. Tételének bizonyítására Prous-ot idézi, aki,
szerinte, teljesen álomszerűleg építi fel nagy regényciklusát. Proust az intellek
tus látomásait írja meg, Green az elfojtott, lidércnyomásos lélek vergődését

mutatja be regényeiben. S mint az álombeli lények, alakjai is egy nemlétező

világba tartoznak: valószerűtlenekés mégis élőek. Az olvasó nyomasztó lég
körű világba kerül, ahol minden más mint az életben, s mégsem látja azt
hamisnak, épúgy mint az álomban sem jut eszébe, hogy kételkedjen a törté
nésekben. Green-nél ez a beállítottság természetesen nem tervszerű, mint
például a fantasztikus regényekben, hanem szükségszerű kivetitése belső

világának. Az alapmotivum az állandó magány, mely szinte független a külső

körülményektől; és az elszigeteltséget még fokozzák az őket körülvevő embe
rek, akik meder helyett gátat alkotnak, mely végleg megakadályozza a feszült
ség levezetését. Ez okozza a kis Emily végzetét, ez hajtja őrületbea tizennyolc
éves Adrienne-t (Adrienne Mesuratj, aki egy kétségbeesett s alig tudatos
lendületben letaszítja apját a lépcsőn; az elszigeteltség börtönét lerombolni
akaró homályos szándék vezeti a Léviathan vidéki tanárjának minden tettét,
hogy végül sorsokat és életeket semmisítsen meg. Menekvés csak a betegesen
passzív lélek számára lehetséges, aki félig tudatosan, félig öntudatlanul
álomvilágba menekül, ahol maradéktalanul élhet, mert minden és mindenki
őhozzá alkalmazkodik. A Voyageur sur la terre, mely Green-nek egyik leg
régibb alkotása, ezt a világot mutatja be egy lélekhasadásban élő fiatalembe
ren keresztül, s ez a témája legutolsó regényének is, a tavaly megjelent Vision
naire-nek, mely a Léviathan mellett Green legsikerültebb és legjellemzőbb

regénye.
A Léviathan Bibliából vett szimbolikus címe érdekes vitákra adott alkal

mat a regénnyel való vonatkozásban kapcsolatban: mindenki elmondta
nézetét, csupán az író hallgatott. Minden valószínűség szerint az unalom szim
boluma ez a szörnyeteg, mely könyörtelenül felfal mindenkit, aki közelébe
kerül. A regény alakjai kivétel nélkül áldozatai, még Augele is, akit a többiek
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sodornak feléje. Guéret, negyvenéves, nős tanár Párizsból egy vidéki kis
városba kerül nevelőnekegy újgazdag családhoz. Beleszeret egy fiatal leányba,
Angele-be, aki Madame Londe kifőzdéjének szolgálatában áll s az a feladata,
hogy az agglegény vendégeket necsak az étvágyukon keresztül biztosítsa
asszonyának s egyúttal minden titkukat feltárja Madame Londe számára, aki
a kíváncsiság maniákusa. Guéret nem sejti a leány életét, másként közeledik
hozzá mint a többiek, de Angéle mindig riadtan menekül előle, talán éppen
azért, rnert Guéret más mint a többiek. A kifőző egyik vendégének véletlen
elszólása kinyitja a tanár szemeit: most úgy érzi, hogy a leány gyűlöli és meg
veti őt s egy alkalommal a düh annyira hatalmába ejti, hogy doronggal
addig üti Angéle-t, amíg az elájul. Menekülése közben egy öreg koldussal
találkozik, azt hiszi, hogy az gyanakszik rá, vitatkozni kezd vele, majd megöli.
A pánikszerű rettegésnek leírása és érzékeltetése, mely Guéret-t elfogja, jelleg
zetesen mutatja Green erejét és megjelenítő művészetét.

Angéle arcát egy lassan gyógyuló forradás teljesen elékteleníti s Madame
Londe kétségbeesve látja, hogy vendégei lassan elmaradnak tőle. Guéret
Párizsba szökik, állandó rettegésben él, hogy elfogják"de a leány nem árulja
el támadóját. Egy idő mulva visszatér a kisvárosba s várja az alkalmat, hogy
Angele-lel találkozzék. Itt kapcsolódik be a történetbe Madame Grosgeorges,
az újgazdag elhanyagolt, unalomban és semmittevésben élő felesége, akinek
8 fiát tanította Guéret. Megszánja a férfit, de érzelme szerelemmé változik,
majd féltékenységgé fokozódik, amikor megtudja, hogy az Angele-t szereti.
Az események most kaleidoszkópszerűenjátszódnak le : a hiúságában megsér
tett féltékeny nő bezárja a szobát, melyben Guéret és ő tartózkodnak, értesíti
a rendőrséget, hogy az öreg koldus gyilkosa nála van, majd megöli magát.
Guéret-t, aki azt hiszi, hogy Angéle jelentette fel, elfogják s a leánya fárad
ságtól és kimerüléstől összeesik futásában, hogy Guéret-t megmentse. Félhol
tan viszik haza. «A végső összekavarodottságban, melybe e nő számára min
den földi dolog beleveszett, még az emberi hang is alig jutott el, de értelmét
már nem fogta fel. Szemei arra a látomásra szegeződtek, melyet a halottak
örökre szemlélnek»,

A Léviathan cselekménye így látszólag a mindennapi, érzékelhető világ
ban játszódik le; egy kisváros napihírei, chronique scandaleuse-e nem egyszer
szolgáltatnak hasonló anyagot regényíró számára. De igazi értelmét csak akkor
kapjuk meg, ha a látható világ határvonalához helyezzük, ahol érintkezik az
anyagtalan erőknek alávetett szellemi világgal. Green egyik kritikusa szerint
a regény voltaképpen érzékeltetett története annak az összeütközésnek, mely
e két ellentétes hatalom között örökidőtőlkezdve végbemegy. Ennek a küzde
lemnek egymásutáni jelenetei az anyagi valóság síkjában folynak le, de jelen
tőséget csak úgy nyernek, ha tekintetbe vesszük a morális tétet, mely itt koc
kán forog: egy ember lelki megsemmisülését, aki szenvedély zsákmánya.
Abban a pillanatban, amikor valakire egy szenvedély erősebb vonzást gyako-
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rol, mint maga az élet, ez utóbbi lehetetlenné válik. A Léviathan-ban ez két
szeresen is beigazolódik : először Guéret, majd Madame Grosgeorges esetében.
Guéret olyan körülmények között lesz szerelmes Angéle-be, melyek arra kény
szerítik a leányt, hogy állandóan visszautasítsa; és Madame Grosgeorges akkor
veszi észre, hogy szereti a szerencsétlen tanárt, amikor önmaga is érzi, hogy
teljesen lehetetlen bármit is remélnie. A green-i hősök lényeges vonása abban
áll, hogy képtelenek elfojtani vágyukat vagy összhangba hozni a körülmények
kel. Nincs mód a megoldásra, mert lelki vagy érzelmi vágy keríti őket hatal
mába s a dolog természeténél fogva nem tudják elképzelni, hogy ez valaha is
megszűnik bennük. Érzelmi életük összekavarodottsága ilyenkor esztelen
tettekben nyilatkozik meg: az első tett még úgy magyarázható, mintha a hős

anyagi kielégülést keresne, hogy ennek segítségével csillapítsa le érzelmi
vágyát; de az egymásután következő tettek már azt mutatják, hogya szen
vedés pillanatnyi megszüntetésének kényszere hajtja őket, hogy végül is az
érzéketlen falként emelkedő világ ellen forduljanak és minden emberi józansá
got elvetve, annak megsemmisitésére törekedjenek. Igy történik, hogy Guéret
majdnem agyonveri Angele-t és meggyilkolja az öreg koldust. Ebben a pánik
szerű lelkiállapotban, a valóság szinte szétfoszlik őrületük előtt és a földi tör
vények és értékek mínden jelentőséget elveszítenek.

A regény többi szereplőiazt érzékeltetik, hogy mi jelentősége van ugyan
ennek a drámának, ha teljesen annak az anyagi világnak van alárendelve,
melyben lejátszódik. Madame Londe kíváncsiságában van valami tragikus
vonás, mely Moliére Harpagonjára emlékeztet. De az előbbiekkel ellentétben
neki félig-meddig sikerül áltatnia magát: beteges kíváncsiságát a legcseké
lyebb dolgok is kielégítik, igaz hogy csak pillanatokra, de mindig remélhet az
állandóan hátráló kielégülésben s kiegyezve a körülményekkel, örvendhet apró
győzelmeinek. Ami annyira tragikussá teszi alakját, az az, hogy Green moz
dulatain és hanghordozásán érzékelteti a lemondásokat és megalkuvásokat,
melyeket önmagának kellett önmagára kényszerítenie, hogy összeegyeztet
hesse szenvedélyének követelményeit a körülményekkel.

A vigasztalan pesszimizmust, melya regényből kiárad, még fokozza és
aláfesti Green előadásának kegyetlen objektivitása, mely mellett a flaubert-i
sokat emlegetett impassibilité rosszul leplezett vallomásként hat. Soha egy
megjegyzés vagy érzelmi kitörés nem zavarja az író analízisét, mert a rokon
szenv vagy az elítélés meghamisítaná Green szerint a regény zárt egységét és
hatóerejét. Ez a teleszkópelemzés közelünkbe hozza az emberi életek egymás
tól végtelen távolságban lévő csillagait, de a műszer maga érzéketlen marad.
Proust teljesen alanyi, intuitív eszközökkel dolgozó módszere mellett ez a
hideg, orvosi látásmód a modern francia regény legnagyobb technikai diadala.

Igya Léviathan hősei számára nincs kiút, legfeljebb ideig-óráig tartó fél
megoldás, mely szintén a teljes megsemmisüléshez vezet. Menekvést csak az
álmodozó, passzív lelkek találnak, akik azzal, hogy teljesen elszigetelödnek a
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külvilágtól és a közeledést meg sem kísérlik, fantáziájukban élik ki magukat,
mint a Visionnaire tüdőbajos fiatalembere. .

A regény három részbőláll: az elsőt egy fiatal leány mondja el, a másodi
kat Manuel, az álmodozó, a harmadikban ismét unokahuga számol be a főhős

utolsó napjairól. Ennek a technikának az az előnye, hogy az olvasó közvetlen
egymásutánban látja Manuel életét kívülről és belülről, s lemérheti a távolsá
got, mely e kettős életet elválasztja. Green ismét kisvárost választ regénye
színteréül. Az első rész elbeszélője Marie-Thérése anyjával és unokaöccsével
él együtt: az anya szígorü, érzéketlen asszony, aki zsarnokként uralkodik a
házban s örökös fekete ruhájában szinte szimboluma a végzetnek:

«Fehérbe öltözve - írja róla Marie-Thérése - valószínűleg nem tűnt volna fel
senkinek; feketében olyan volt a kinézése, hogyha egyszer valaki látta, nem felejthette
el; tekintete égetett. Jellegzetesen egyéni módon szokta felemelni krepfátylát, úgy
hogy ez ijesztővé tette számomra; nem tudom mire vártam, de ez a függönyszerű

valami, melyet kezeivel megragadott, mintha egy tragédia nyitányára emelkedett
volna fel. Ha egy kicsit gondolkodtam volna, inkább akkor kellett volna félnem,
amikor leereszti, mert Isten tudja milyen arcot rejtett ilyenkor, milyen könnyeket vagy
mosolyokat».

A regénynek ez a nyitánya sötét hangulatot áraszt maga körül, az olvasó
ellenállhatatlanul bekerül ebbe a fenyegető, komor légkörbe s nem törődik

többé az esetleges valószínűtlenségekkel. Manuel egy könyvkereskedésben
van alkalmazva, de igazi élete az álmodozáson belül folyik le. Ennek a szegény,
megvetett, halálát közeledni érző fiatalembernek utolsó menedéke az álmodo
zás: egy átlag regényíró a képzelet «ragyogó», arannyal bevont világába
vezetné hősét, de Green mélyebb pszichológiával dolgozva, Manuel külső

életét helyezi át az álomvilágba azzal az eltéréssel, hogy hatalmasra nagyítja
kis életének rettegéseit és szenvedéseit. Olyan művészi erővel rajzolja meg ezt
a világot, hogy az olvasó, aki tudja, hogy az egész csak egy beteg lélek víziója,
igazabbnak érzi ezt, mint a hős való életét. Manuel elmeséli, hogy a város
közelében lévő kastély kertésze lett. A szolgálókon kívül egy fiatal grófnő és
egy haldokló öregember tartózkodik itt : a grófnő bevezeti egy hatalmas sötét
szobába s Manuelnek most az a feladata, hogy a haldoklónak fennhangon
olvasson. A beteget magát alig látjuk, de hosszú halálküzdelme ráterül az egész
regényre s főleg a fiatalember lelkére. A grófnő beszélgetni kezd vele s ez a két
lény, a rettegés és a halálfélelem légkörében, közel kerül egymáshoz. Hirtelen
meghal az öreg, majd utána rögtön a nő is Manuel karjai között. A megrémült
fiatalember menekülése a kastélyból s az ezt megelőző jelenet olyan erővel és
valószerűséggel rajzolódik le az olvasó előtt, hogy egy pillanatig sem érzi álom
nak vagy víziónak az egészet. Ez a hallucinációs légkör Green igazi területe,
melyen az élők közűl az egyetlen Bernanos versenyezhet vele. Az utolsó feje
zetben ismét Marie-Thérése jut szóhoz: beszámol meglepetéséről. melyet
Manuel naplójának olvasása okozott s bevallja, hogy lenyügözőhatást gyako
rolt rá a vízió :
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«Könnyű lenne bebizonyítanom, hogy ez a történet nem nyugszik semilyen
tény árnyékán sem, elmesélhetném a nyomorúságos létet, melyet a beteg Manuel von
szolt közelünkben, zárt falak közti életét, étvágytalanságát, lázrohamait, melyeken
anyám hársfateái sem segítettek, egy túlságosan lassú agónia egyhangú lidércálmát.
De mint Ő, hallgatni fogok. Ahogy becsukom az utolsó naplófüzetet, felvetem magam
ban a kérdést, hogy végeredményben az álmodozó nem vet-e erre a földre áthatóbb
tekintetet. mint mi s vajjon egy világban, melyet a láthatatlan vesz körül, a vágy és a
halál varázserejének nincs-e annyi értelme, mint csalfa valóságainknak».

A regényírói teremtőerő, melyet Green kritikusai már első regényeivel
kapcsolatban is kiemeltek, ebben az alkotásban éri el tetőpontját. Korunkban
a regény mindjobban ürüggyé válik az író számára: kényelmes gumizsák,
melybe minden belefér s amelynek felhasználásával elmondja gondolatait
és érzéseit; Green egyike a ritka kivételeknek ebből a szempontból: igazi
regényíró, aki nem azért választja ezt a műfajt, mert divatos vagy kényelmes,
hanem mert az üzenet, mely kikívánkozik belőle, természetszerűleg élő lények
formájában alakul ki benne.

ANDRÉ MALRAUX-val visszakerülünk a mindennapi valóságok terüle
tére, életünk megoldásra váró problémáihoz és a civilizáció válságával kap
csolatos kérdésekhez. Megtalálni az igazi civilizáció feltételeit és módozatait:
ez a probléma nyugtalanítja a francia írók nagyrészét, Valéry-t épúgy, mint
Claudelt vagy Malraux-t. Csakhogy amíg az első kettő az emberi lét lényegéből

fakadó jelenségek teljes kiküszöbölését nem tartja lehetségesnek s mérsékelt
változást kíván, Malraux és a vele egysíkon álló forradalmárok teljesen meg
tagadják a mai civilizációt, mint hamis értékek őrét és fenntartóját. Szerintűk

a konformizmus buta vagy álszent emberek állásfoglalása, mely egy elavult
világ életét akarja meghosszabbítani, illetve fenntartani. Az anarchistáktól
elsősorbanaz különbözteti meg őket, hogy forradalmi állásfoglalásuk nem olyan
végletes: az anarchia egyenlő a rend megtagadásával ; a non-conjormisme csak
óvakodik rendként elfogadni azt, ami szerinte csak az igazi rend hitvány és
eltorzított utánzata. Igy tehát a lényege szerint az igazi rend fanatikusa, aki
a «mindent vagy semmit» kiáltással száll harcba.

Malraux tökéletes mintaképe ezeknek a fanatikusoknak, vagy legalább
is ilyennek mutatkozik könyvein keresztül. Maga is átélte az anarchiát : bele
kóstolt a kalandorságba az indo-kínai erdőkben és a kantoni kommunisták
között. Az emberen kívül nem tisztel semmit a mai világban, mert nem hisz
azokban a törvényekben, melyek ezt a világot vezetik. Hitetlen, de mint az
újítani akarók többsége, vágyódik az abszolutum felé; a hiányzó hitet nem
pótolja benne sem az anyagias civilizáció megrészegülése, melyet az amerikaiak
éreznek, sem az oroszországi kommunista világnézet, s hogy mégis jobban
rokonszenvez Moszkvával mint New-Yorkkal, annak az a magyarázata, hogy
a forradalom ma inkább ott kavarog. Azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom,
hogy forradalmiságában sok az esztétikai vonás, akár a századforduló fiatal
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Barrés-énél, aki eszmei síkon ugyanazt kísérelte meg első regényciklusában. a
Culte du Moi-ban, mint Malraux az élmény síkján. A forradalmár Malrauxban
egy esztéta gőgje lakozik, aki miután elfordul a félmegoldásoktól és megalkuvá
soktól, melyek az öreg Európa porladó vázát alkotják, a kaland felé sodródik,
hogy önbizalmának bizonyítékát adja. Ennek a kalandoréletnek eredménye
három nagyszeru regény: a Conquérants, Voie Royale és Condition humaine.

A regényírókat nagyjából két csoportba lehet sorozni érdeklődési körük
szerint: egyesek a pittoreszk bemutatásával hatnak különböző rétegezésű

olvasótömegre, melyet az író egyéniségében vagy érdeklődésébenmegnyilat
kozó jellegzetes dolog - ország, nép, osztály - köt le; mások azzal hatnak,
hogy mindig és mindenütt az ember érdekli őket, annak lelkébe hatolnak be,
tartozzék az bármilyen néphez vagy osztályhoz. Malraux különösképpen
egyesíti a két írőtípust : eddigi regényei exotikus környezetben játszódnak,
de ugyanakkor az általános emberi érdeklődés is megtalálható benne oly
annyira, hogy az olvasó érzi a környezet és a történet másodrendűségét,

A Conquérants bizonyos fokig történeti regény: az Ig25-ös kínai forrada
lom áll középpontjában, vagyis az utolsó tíz év legnagyobb történelmi esemé
nyeinek egyike. Egy fiatalember utazik hajón Kantonba, ahol hajdani barátja,
Garine irányítja aKomintern kiküldöttjével, Borodine-nal, a kommunista
propagandát a Kuomintang keretei között. A szikratávíró állandóan jelenti a
Hongkong-i és Kanton-i eseményeket: forradalmi hangulat, részleges, majd
teljes sztrájk Honkgongban, véres összeütközések a Kanton-i kommunisták
és az angolok között, Malraux filmszerű képét adja a Hongkong-i sztrájknak,
felülről nézve: az európaiaknak nincs mit enniük, a szállodákban nem szol
gálják ki őket, fulladoznak a forróságtól - a kínaiak abbahagyták a munkát
a konyhákban és leállították a ventil1átorokat. Megérkezik Kantonba s itt
közvetlen közelről szemléli a tragikus gyorsasággal lejátszódó történelmi
eseményeket: a moszkvai kiküldötteknek sikerült a bolsevizmus zászlója alatt
fellázítani a nagy kínai tömegeket, megütköznek az angolok által támogatott
Tcheng-Tiung-Ming seregével s szétszórják azt.

E világtörténelmi események azonban csak monumentális hátteréül
szolgálnak a regény belső cselekményének. melynek középpontjában ugyanaz
a Garine áll, aki a forradalom szellemi részét vezeti. Malraux benne rajzolja
meg az eszményi forradalmár alakját s így nem lesz felesleges egy pillanatra
megállni előtte. Garine elsősorban nagyvonalú kalandor s csak mósodsorban
kommunista. Egyéniségének lényege, hogy képtelen hozzáidomulni bármilyen
társadalmi rendhez: «Sohasem lennék képes teljesen elfogadni valamit, csak
akkor, ha felóldoznám mindazt, ami vagyok». Ugyanakkor féktelen hatalmi
vágy vezeti minden tettét : «Állandóan és makacsul érezte önmagában az
uralomvágyat, mint valami betegséget». Ha csak az első jellemvonás lenne meg
benne, a társadalomtól való teljes elszigetelődésmegoldaná életének problémá
ját; ha csak a libido dominandi tartaná hatalmában, bankár lett volna. De
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mert e két tulajdonság együttesen és egyforma erővel él benne, csak azzá lehe
tett, ami lett: hatalmi vágyát annak az ellenséges érzületnek szolgálatába
állítja, mely a társadalom ellen hajtja; minden törekvése az, hogy megváltoz
tassa a dolgok rendjét és az emberiség új korszakát teremtse meg. Igy Garine
elsősorban intellektualista kalandor, aki az élményt és a veszélyt azért szereti,
hogy rajtuk keresztül megismerje igazi természetét. A legválságosabb pillana
tokban is állandóan befelé fordul s azt vizsgálja, hogy a külső események
milyen hatást gyakorolnak lelkére és intellektusára. Ez a típus teljesen ismeret
len volt Malraux előtt: a forradalmár, aki a forradalomra csak mint eszközre
tekint és nem célra, - eszközre, mely elsősorban önmaga számára jelent vala
mit. Mikor a száműzött Trockij elolvassa a regényt, a Nouvelle Revue Fran
faise-ben hosszú tanulmányt ír róla s elsősorban ezt kifogásolja: «A könyvben
hiányzik a természetes vonzódás az író és hőse és a Forradalom közötte.
Tagadja, hogy Garine az igazi forradalmár szimbóluma lenne s Borodine lélek
rajzát is hamisnak látja. Trockij tanulmányát Malraux válasza követte, mely
ben kifejti, hogy nem az életet akarta másolni, hanem élő alakokat és szim
bolumokat akart szerepeltetni. A regénynek bizonyos törvényei vannak s az
író legnagyobb bűne az, ha ezek ellen vét.

Malraux, mint a francia regényírók legtöbbje, a képzeletet erős intellek
tuális fegyelem alatt tartja. Emellett az olvasónak az az érzése, hogy nem is
képes eltávolodni a tapasztalás által megismert tényektől : könyvének cse
lekménye és az előadásmód közvetlen drámaisága az átéltség benyomását
adja, főleg azokban a jelenetekben, ahol egy külső történés érzelmi reakcióját
ábrázolja. Sajátosan egyéni stílusa, melyben a mondatok nem kapcsolódnak
egybe, mint például Green-nél, hanem külön-külön hatnak erejükkel, nagy
szerűen érzékelteti a fülledt légkörű cselekményt.

A Condition humaine, melyet 1933-ban a Concourt-díjjal tüntettek ki,
Malraux legnagyobb alkotása s talán a mai francia regénynek is egyik leg
jelentősebb terméke. Szép címét Pascal egyik gondolata világítja meg legjob
ban, melyet nyugodtan oda lehetne tenni az első oldalra:

«Képzelj ünk el egy tömeg bilincsbevert embert, akik mindannyian halálra van
nak ítélve; egyesek mindennap a többi előtt fojtatnak meg, s akik megmaradnak,
saját sorsukat látják a hozzájuk hasonlókéban ; fájdalommal nézik egymást és remény
nélkül várják, hogy mikor kerül rájuk a sor. Ez a képe az emberi sorsoknak», (Pensées,
199.)

Szinte felesleges összefoglalni a regény meséjét, mert mindaz, ami mély
értelméhez hozzátartozik, elmondhatatlanul felette lebeg. Nyilvánvaló, hogy
a könyv elsődleges jelentősége nem a cselekményben van, bármilyen érdekes
és patetikus is ez. A kínai forradalom második állomásánál, a Sanghai-i fel
kelésnél vagyunk, 1927-ben. Chang-Kai-Shek, a kínai seregek parancsnoka a
kínai kommunistákkal szövetkezik és segítségükkel úrrá lesz a város felett ;
de a kommunisták barátságát lassankint terhesnek érzi, uralmát félti s most
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ellenük fordul és öldöklő küzdelem után legyőzi őket, majd a még életben
maradt vezetőket egy lokomotív kazánjába hányatja. A regény hősei a leg
különböző osztályba tartozó emberek: Gisors, az életet csak ópiummámor
segítségével elviselni tudó professzor, Kyo, a fia, May, Kyo felesége, Tchen, egy
diák, Katow, az orosz kommunista, de mindnyájuknak közös vonása a heroiz
mus, melynek indítékai csak lassan derülnek ki a regény folyamán. Milyen
célokért áldozzák fel életüket, mi ad nekik erőt a szenvedéshez, melyik az a
vallás, melynek nevében készek megöletni magukat? Ennek a vallásnak istene
az ember, s a keresztény olvasó számára ez a tétel önmagában véve is nyo
masztólag hat, mert nem tudja megérteni, hogy korunk hogyan képes létre
hozni egy ilyen könyvet, melyben halvány nyoma sincs a kereszténységnek s
mely mégis nemes és nagy; nem tudja megérteni, hogy tizenkilenc évszázad
evangéliumi munkája után, hogyan lehet egy nyugati ember ennyire mentes a
keresztény gondolat hatásától. Itt minden úgy megy végbe, mintha Isten
nem is létezne, neve még káromkodás formájában sem hangzik el. Proust
világában, ahol az átkozott város lakói mellett csupa lagymatag lények nyü
zsögnek, akiknek sem a mennyben, sem a pokolban nincs helyük, ez a vallási
közömbösség érthető. Istentől legtávolabb ezek a középszerű lények állnak, 
de Malraux hősi világában minden van, csak középszerűség nem. Az orosz
Katow nemes hősként viselkedik, amikor átadja társainak, akiket vele együtt
ítéltek tűzhalálra, a ciándarabkát, mely megkímélné az embertelen szenvedés
től. Az író a humanitás gondolatát magasztalja fel benne, de honnan és miért
van ez az erő?

A regény hősei valláson kívül hazát sem ismernek. Ezeknek a kínai
kommunistáknak egyetlen gondjuk van: az ember, s egy céljuk: felszabadítani
az embert állati sorsából. S itt megint felvetődik a Conquérants-ban érintett
kérdés: jelent-e valamit a forradalom sikere Katow és Kyo számára, vagy az
egész küzdelem csak azért van, hogy féktelen kalandvágyukat kielégítsék?
Kétségtelen, hogy mélyebben emberiek mint Garine, de mert a keresztény
morált nem ismerik, a rajtuklévő bilincsek még nehezebbek. Küzdenek az
emberi lét szörnyűségeiellen, a nagy tömegek felszabadításáért, - de a végső

ok rejtettebb. Malraux hőseinek gyötrődése metafizikai természetű: lelkük
mélyén érzik, hogy a nyomor és a megaláztatás által állati sorsba süllyedt
teremtmények léte az ő emberi méltóságukat is tagadja s őket is meggyalázza.
Humanízmusuk így hasonlít a keresztény lélek nyugtalanságára, mellyel az
emberi sorsot szemléli; minden tettük tanuságtétel amellett, hogy lehetetlen
elviselni az emberi létet, ha csupán saját természetünkre támaszkodunk. De
hol van a megoldás és mik az eszközei?

Az emberi lét csak úgy viselhető el, ha fölébe emelkedünk vagy lebukunk
alája, mondja Malraux. Regényében megtaláljuk a szűrhumanitást és ellen
tétét is, csak a középszerűség hiányzik. Emberalattiság : az ópium, az erotiz
mus vagy a szadizmus által előidézett extázis (ezt a misztikusok diabolikus
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extázisnak nevezik) ; a terrorizmus által előidézett önkívület, melyet Malraux
nagyszerű megérzéssel analizál Tchen alakjában, aki álmában ölt meg egy
embert s most káprázatokkal körülvett világban él teljesen egyedül s így is
hal meg.

Velük szemben áll az emberfelettiek világa: Kyo először visszautasítja,
majd megengedi, hogy felesége, May, elkísérje útjára, mely majdnem egyenlő

a halállal; Katow, aki előtt éppen a halál adja meg az élet értelmét s aki éppen
ezért él lelkesülten és tisztán az «ügyért». Mikor Oroszországban kényszer
munkára ítélik, azt kéri, hogyengedjék őt is a súlyosabb büntetést jelentő

ólombányákba, hogy példát adjon a többieknek. Említettem azt a jelenetet,
mikor átadja a mellette fekvő halálraítélteknek a ciánpaszti11át s vállalja a
tűzhalált. Egész egyénisége azt példázza, hogy a fájdalom legyőzhető s a halál
visszaadja a maga és a többiek számára is az emberi méltóságot.

Malraux regénye nem egyes emberi életek sorsát akarja adni, hanem
magának az életnek tragikus értelmét. Érezzük, hogy ami itt kockán forog, az
maga az ember külső és belső életével. Kipling mondja valahol, hogy az egész
séges ember nem tudja, hogy van lelke; Malraux alakjai érzik, hogy ez a lélek
bennük lakozik: tekintetük állandóan önmaguk felé irányul, de érzelmeik
csak annyiban érdeklik őket, amennyiben azok növelik vagy csökkentik tevé
kenységi erejüket. Gyakorlatilag igyekeznek megvalósítani a Faust-i jelszót :
«Kezdetben volt a tett», egy egyenlő távolságban a terméketlen analizistől és
az értelmetlen hánykolódástól.

A könyv legszebb részei - egyes jelenetek és leírások bámulatos intenzi
tása mellett, mint például a forradalmárok kivégzése vagy Tchen sikertelen
merénylete Chang-Kai-Shek ellen - azok a beszélgetések, melyeken keresztül
az alakok az események hatása alatt szinte önmaguk fölé kerülve, kitárják
minden titkukat. Végtelen magány vesz körül bennünket, melyen semmi sem
változtathat s mégis küzdünk ellene. A szeretet és a szerelem, «ezaz elfogadott,
meghódított, választott cinkosság» a leghatásosabb fegyver a magánnyal
szemben:

«Az emberek - mondja Kya - nem hasonmásaim, ők csak néznek és elítélnek
engem; azok hasonlóak hozzám, akik szeretnek s nem néznek rám, akik minden ellen
szeretnek, akik a bukással, aljassággal. árulással szemben is szeretnek engem és nem azt,
amit tettem vagy tenni fogok, akik úgy szeretnek, mint én önmagamat ...&

A beszélgetések és meditációk, melyek a külső eseményekkel párhuzamo
san haladnak, a humanista és gondolkodó Malraux-ról közvetlen benyomást
adnak. Befejezésül egyik legmélyebb gondolatát idézem a sok közül :

«Hosszú ideig megtéveszthetjük az életet, de végül is az élet azzá tesz bennünket,
amire rendeltettünk. Minden aggastyán egyúttal vallomás is, és ha oly sok öregség
üres, az annak a jele, hogy oly sok ember is az volt s csak elrejtette ürességéte.
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