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1920 és 1940 között íródott a Thíbault család 11 kötete, hogy
két polgári család életét, a világháború előtti és világháborús
Franciaországot foglalja egyetlen hatalmas műbe. A feladat
és kivitel olyan arányú, hogy most, alig néhány hónappal
teljes egészének megjelenése után (Dante kiadás), aligha
szólhatunk róla máskép, mint szarény jegyzet formájában.

A La Sorellináig, a regény legcsillogóbb remekeléséig,
Jacques élményt és költészetet csodálatosan egybeölelő no
vellájáig kell olvasnunk Roger Martin du Gard regényét,
hogy egészen meglássuk legfőbb jellegzetességét. Addig kell
mennünk, amíg Martin du Gard nekilát, hogy a maga méd
szeres, megbízható módján megteremtsen és megéreztessen
egy modort, egy jellegzetes stílust, mely egyszerre fejezi ki
egy fiatal, nyughatatlan lélek minden exaltáltságát és a há
borúelőttí, korai, szecesszionér-expressionizmus hangulatát.
Nézzük most csak a stílust, a La Sorellinában. Nézzük
csak idegességét, csak csináltságát, csak tudatosan elkö
vetett hibáit, azt, ami határozottan, elkülönülően más, mint
a regény többi része. Vagy emlékezzünk vissza A szürke
füzet leveleire a pubertáskor hevének és a Sprangeri érte
lemben vett erotikának szárnyalására, mely egy gyerekbarát
ságot a maga egész zavaros szenvedélyességével, a gyerek
lélektan tökéletes ismeretével s gyerekszavakkal ad vissza,
egészen a valóság életszerű modorosságáig s akkor megérez
zük újra, hogy a Thibault ciklus írójának legelső sajátsága,
hogy nincs benne írói modorosság.

A modorosságon nem kell föltétlenül rosszat érteni.
Hány írót szeretünk éppen modorosságaiért ! A modorosság
egy-egy író stílusának, gondolkozásának egyéni fegyelme; a
modorosság az a legszemélyesebb írói sajátság, amiről egy
stílust messziról megismerünk. Modorosság, az, aminek se
gítségével a harmadik oldal után megérezzük, hogy ezt Gide
írta, ezt Giraudoux, ezt Green, azt Mauriac. Giraudouxt,
Greent, Cocteaut lehet a modorosságáért szeretni, amit ír
nak, annyira jellemző rájuk, hogy írásaikat bódulatig lehet
"imádni" mindörökre, vagy meggyűlölni a harmadik köny
vük után.

Martin du Gard-ból éppen ez az egyéniesség, ez a túlzott
önmagára való hasonlítás hiányzik. Száz és száz oldalakat
olvashatunk végig és sehol sincs az az érzésünk, hogy rajta
fogtuk önmagán. Semmi, ami ismétlődnék, sehol sajátos
magatartás, semmi mánia vagy egy problémán való lovaglás,
sehol semmi íze, semmi áruló jele valami "kedvelt fordulat-
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nak", "stílussajátságnak", ellágyulásnak vagy akár szemé
lyes érdeknek.

Binot abbéra néha gyanakszunk, hogy a Jean Barois
(Egy lélek története) antiklerikális hangjait hozza vissza,
de ott van mellette Vécard abbé is. Antoine és Vécard be
szélgetésében Martin du Gard a katolikus theológiát és apo
logetikát nemcsak ismeri, de meg is érti. Antoine, a jó or
vos megmarad ugyan mindvégig pozitívistának, de Gregory
lelkészben, a Jenny majdnem csodás meggyógyításában
nincs-e ott a lelki erők különös perspektivája? Az 1914 nyara
végén Jacques repülőgépre száll, hogy az egymással szem
ben fölfejlődött hadseregek közé egy békefölhívást szórjon
le s megakadályozza a világégést. önfeláldozó halálában,
egy ideig azt hihettük, Martin du Gard szociálista és pacifista
rokonszenve nyert kifejezést. Az Epilógus (Amit még el kel
lett mondani) megmutatja, hogy Jacques halála csak Jacques
sorsának, egy regényalak sorsának logikus és művészí meg
oldása. Az életbenmaradott testvér, Antonie, bármennyire
közeledik is öccse véleményéhez, megőrzi emberi különállá
sát, s egy másféle életfelfogást mutat meg, s azt bizonyítja,
hogya regény célja, legalább is Martin du Gard számára,
csak az ábrázolás.

Ez a modorosság nélküli stílus, ez az állásfoglalás nél
küli ábrázolás a választott környezethez, a választott alakok
hoz való tökéletes ídomulást jelenti. Ritka írónál látszik any
nyira a dialógusban a valóságra való törekvés, a beszédbeli
egyénítésnek, osztálykülönbségek megéreztetésének olyan
mély, olyan következetes végrehajtása, mint nála. Míg Mó
ricz dialógusai akkor a legjobbak, ha parasztokat beszéltet
het, vagy ha - mint az Erdélyben - a paraszti beszéd ré
giességgel összefonódva fejedelmek és urak szájából is ter
mészetesen hangozhat, akárhány írónk van, ki a polgári
környezetet beszéltetésében soha sem tudja elhagyni; Martin
du Gard a beszéltetés teljes skáláján tökéletesen játszik. 1914
nyara, Jacques genfi és brüsszeli napjai a legszebb próba
kövei és legynagyobb diadalai ennek. A szoeiálisták és forra
dalmárok tarka társasága a legkülönbözőbb társadalmi osz
tályokból és népekből összeverődött tagjaival nemcsak any
nyiban kap egyéni alakot és sajátos beszédmodort, ameny
nyire azt egy történeti kép kitöltő figuráitól elvárnánk, ha
nem személyes életével, emberi vágyaival is belekerül a re
gény fénykörébe, (Meynestrel öngyilkossági kísérlete.) hogy
az egyéni sorsok párhuzamai és ellentétei színezzék Jacques
kétségbeesését, hiábavaló hőseisségét s tragédiáját.

A Thibault család stílusa, "modortalansága" végtelenül
természetesnek érzik. Az objektív ábrázolásnak ilyen szán
déka s ilyen megvalósítása összeegyeztethetetlen a stílus
egyénieskedésével. Cocteau, Green, Giraudoux minden alak
jában ott az írójuk lelkialkata. Aki egyénien, tehát modoro
san ír, az mindig magát írja. Az alkotás belső törvényszerű-
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sége következtében minden író ezt teszi. Annál lényegesebb
különbséget jelent azonban a leplezés, különböző foka, a
szubjektivitás vagy objektivitás mértéke; az, hogy egy író
mennyire engedi áttűzni alakjain a saját valóságos vagy vá
gyott alakját, vagy mennyire képes emberábrázolását önma
gától függetleníteni. Martin du Gard az objektív alkotók kö
zül való. Tárgyias, leplező művészetében alig lehet lelkének
saját vonásait felismerni, vagy az alakok közül vele valakit is
- hozzávetőleges biztonsággal is - azonosítani. Ha stílusát
szürkének tartjuk, írásmodorát vagy látásmódját egyéniet
lennek, a nem saját arcmására teremtett, tehát változatos
alakok sokasága s az alakok tárgyias különbözösége kárpó
tolhat benünket. E tekintetben az ő műve kétségtelenül válto
zatosabb, sokrétűbb akármelyik egyéni stílusú, "mániákus"
és modoros íróénál.

De a Green, Giraudoux, Mauriac-féle regénynek sajátos
stílusan túl sajátos világa és sajátos transcendentalitása is
van. A legtöbb Green regény olyan, mint egy lidérces álom,
a legtöbb Giraudoux műböl tavaszi ízek, a világ kissé felü
letes eltündériesítése szól, Mauriac a szerelem s a világ
pusztájából emel fel a kegyelem misztériumával, Mindegyik
művében ott van a földin és a művön túlmutató, távolabb
vivő titoknak lebegése. A Thibault család a titoknélküli ra
cionalitás. Akiket Gyergyai Albert szép könyvében poéták
nak, látnokoknak, hódítóknak nevezett, mind másféleképp
állnak szembe az élettel, éreznek és éreztetnek örvénylése és
valósága fölött valami más principiumot, Istent, mint Mau
riac, a vágyak teljesíthetetlenségét, mint Alain-Fournier,
valami borzongást, vagy éppen az akaratot, mint Malraux.
Martin du Gard regényében nincsenek ilyen valóságon kí
vülí, életen kivüli transcendens erők, a hősökben sincs az a
titokzatos vagy szimbolikus túlméretezettség, ami oly bor
zongatóvá teszi Greent s oly játékossá Giraudouxt vagy Coe
teaut. Rachel vagy Jenny csak annyiban titokzatosak, hogy
érzéseiket vagy multjukat nem akarják feltárni. Csak annyi
a titokzatosságuk, hogy az olvasó, egy ideig, nem tudja titku
kat. Milyen szép viszont, milyen mesteri, ahogy Rachel mögül
kibontakozik, párhuzamosan Antoine iránti szerelmi lángo
lása elhamvadásával a régi, Hirsch, hogy végül kegyetlen
sexualitásával Rachelt újra rabságba vigye. Martin du Gard
racionálisan egész alakokat akar teremteni. Ami nyugtalanító,
ami pszichológiailag magyarázhatatlan lehetett a zsarnok Os
car Tibaultban, így fejtődik fel, magyarázódik meg belső bí
zonytalanságokkal, félelmekkel, kompenzációs hajlammal
halála után a leveleiből és naplőjából. A gázmérgezéssel kór
házban fekvő Antoine az utolsó pillanatig használja eszét s
betegségében és a halál előtt, a halált és a békét egyetlen
patetikus várakozással lesve még talán világosabb lesz látá
sa, mint máskor. Naplóját egyfelől orvosi szenvedélye iga
zolja s egy gyermek, Jacques gyermeke ad rá okot másfelől.
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Antoine nyomot akar hagyni a világban, megmaradni valaki
ben, lefektetni a maga racionális, kritikus megértését Jac
ques hőstette iránt: "Ne csatlakozz, ne hagyd elvakítani ma
gad! Fejleszd az akaratodat!" - ilyenféle tanácsokat ad An
toine a kis Jean-Paulnak s ezek a tanácsok ismét inkább
csak Anteinere jellemzők; életélvezésére, "polgári" magatar
tására; erős állára, akaratkultuszára. Antoine tanácsai annál
meghatóbbak, mert érzik, hogy nem jutnak el Jean Paul-hoz:
az írónak ez a szkeptikus fintora köti a naplót egészen An
toinehez: a vég sem tagadja meg az objektivitást.

Ezzel az objektivitással összeegyeztethetetlen mindaz a
felfedező izgalom, amit a francia regények nagy formatörői

éreztek. összeegyeztethetetlen vele minden játék; ai elbeszé
lés egyszerű lesz, formailag nyugodt. Alig van szabályosabb
elbeszélő modor, mint Martin du Gard-é. Az objektivitás, a
teljességre való törekvés legfeljebb kereteit szélesíti ki. Az
orvosi rendelő a maga nyolcvan oldalas hosszúságával An
toine egyetlen napját kiséri végig, Iígyelemreméltó bravúr
ral is, mert a szélesen vezetett elbeszélés egy pillanatra sem
válik unalmassá.

A francia kritika gyakran vetette szemére Martin du
Gardnak, hogy újszerűségre sem törekszik, szinte megelég
szik a régi helyzetek, megszokott irodalmi fordulatok ismét
lésével. Oscar Thibault, a zsarnok apa valóban nem látszik új
szerű felfedezésnek. Jacques szökésében van valami Gide
Tékozló fiúj·ából. De Jacques állandó elégedetlensége, forra
dalmi láza, ingerlékenysége, még szerelmének nehézkessége,
sértő és sértődékeny rejtőzése és szenvedélyessége is erősen

emlékeztet Marcel Ariand L'Ordre-jára. Az 1914 nyara, szét
ágazó cselekményével, Genffel, Brüsszellel, a Bécsbe utazó
Mme Fontaninnel mintha Iules Romains Les Hommes de Bon
ne Volontéjának médszerét és gigantikus markolását igyekez
ne utánozni.

Mennyi a véletlen ezekben a hasonlóságokban. ma még
nem tudjuk megállapítani. Martin du Gard regénye ugyan
abban az időszakban készült s részben ugyanazt a kort áb
rázolja, mint a többi említett regény, abban a korban, ame
lyet az "inquiétude" korának neveznek majd.

Előképeivel és rokonaival szemben bizonyos fokig ez is
a mentsége és amenekvése: ő ment tudott maradni kora
nyugtalanságától, anyagban, terjedelemben s a kidolgozás
mélységében olyan nagyvonalút, olyan klasszikus nyugalmút
tudott alkotni, mint senki más. Martin du Gard elkerülte a
kaland és a regényesség csábításait, a lázas és robbanó szer
kesztést. Azok a korok, melyek inkább a klasszikus alkotás
hivei, s nem a romantikus pátoszé, - hogy szélsőségesen fe
jezzük ki magunkat, - értékelni fogják anyagbeli gazdag
ságát, megfigyelései józanságát, alakteremtéseinek hitelessé
gét s fel fogják fedezni, hogy látszólagos megszokottsága "új
szerűtlensége" alatt kora legfrisebb . tudományos és lélektani
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eredményeit dolgozta művébe. Egy író, akinek polihisztor
hajlamai vannak! A szűrke füzet s A javitóintézet a gyermek
pszichológiai irodalom korszerű enciklopédiája, 1914 nyara
a világháború előtti napok szociálista mozgalmainak szinte
ismeretlen adattára s a háborúba rohanó Európa diplomáciai
történetének meglepő arányú földolgozása. Az Orvosi rendelő

és az Amit még el kellett mondani, mintha a kor orvosi tu
dását akarná átadni nekünk, vagy mérlegre tenni. Az yperit
márgezett Antoine önmegfigyelései, - ha talán túlzásba té
vednek is, - a teljességnek, a regényírói becsületességnek
és az enciklopédikus hajlamnak igazán nagyvonalú bizonyí
tékai.

De nemcsak a lélektan, vagy az orvosi tudomá'ny kap
ilyen nagy helyet a regényben, nagy helyet foglalnak el a
hétköznapok is: a dolgok és események egyszerű beszéde,
teológiai vita egy kocsiban, csöndes esti vacsorázás, orvosi
konzultációk, vagy az. apa halálának döbbenetes részletessé
gű s emberi visszahatásaiban nagyszerűen kínos leírása, a
szerelmi kalandok megáporodó ize; mennyi mindennapos ese
mény, keresetlen, látszólag tervetlen egymásrazsúfoltságban.
"Banálir., hatalmasan banális" - írta róla Gide a naplójában.
Hány lapját csodálhatjuk úgy, mint az irás legképzettebb és
legmértéktudóbb mesteremberének alkotását! És hányszor él
vezhetjük igazi, ,felszabadító szépségét! Mert hatalmas ba
nalitáson, fölényes remekelésen kívül ez is van benne, ha
talmas szépség, Olvassuk újra hamar Dédette operációját s
utána Antoine és Rachel első szeretkezését. Vagy Jacques
és Jenny találkozását a hadüzenet estéjén!

Banalitás és szépség, ahogy ez a két pólus tartja az élet
egyensúlyát, úgy akar Martin Du Gard regénye is az élet ké
pe lenni. Naturalizmus, élethűség, nemcsak az alacsony dol
gok szabad kezelésében, de a valóság részletes és bonyodal
mas szélességében is. Életszerűségükben és valóságukban vál
nak érdekessé a regény epizódjai; ennek a regénystílusnak
külön remekelése, ahogy az élet külső áramlásából a szem
ügyre vett vizekre beverődik egy mellékalak s ahogy elma
rad, kiesik a megfigyelés köréből. Hogy süllyed el Daniel
Jacques mellől! S mint záródik le a rnellékalakok sorsa is,
Rachel gyöngysora mint hull Antoine kezébe... Az eserné
nyelenek és mellékalakoknak ez a gazdagsága, sorsoknak
rejtelmes és tragikus összeszővődése valóban az élet mérhe
tetlenségét érezteti meg.

"Tisztán látni és aszerint cselekedni." Ilyenféleképp fe
jezi ki laikus morál ját Antoine s elcsodálkozik, hogy cselek
vése mennyire megközelíti a legtöbb esetben azt, amit a val
lás vagy a társadalom jónak nevez. Az élet látványából. a
Thibauld család történetéből s a háttér nagy körképéből az
emberiesség tanítása csendül ki. Megmenteni magunkat és szol
gálni az emberiséget, erre vállalkoznak, erre törekednek mind
e regény hősei, Oscar Thibault szocíális intézmények fenn-
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tartásával. társadalmi működéssel, szigorúsággal és képmu
tatással, Antoine a jó orvos segítő szándékával és Jacques
egy alapvető társadalmi reform tervéhez való csatlakozással.
kétségbeesett, lázadó elvhűséggel és hősi halállal.

Talán rossz hatása lesz csak működésüknek, tán hiába
égnek el, de életük és törekvésük nemessége, sorsuk feleme
lő látványa a nagy remekművek tisztaságával vigasztalja
meg az olvasó lelkét is s még kételyeiben is nagyszerű érzé
sekkel tölti el. A regénynek ez a nemes emberiesség ragadta
meg az északi olvasók frisebb, hívőbb érzékenységet s ezt a
nagy tanítót, ezt a nagyemberbarátot koronázta meg a Nobel
díj Martin Du Garban.

Lovass Gyula.

GALLAY SÁNDOR:

EGY ÚJSZÜLÖTT VERSHEZ
1940-BEN
Versem, versem, kis lepke-versem,
rosszkor születtél: nézd, a verseny
javában áll. Tombol a torna,
titánok léptek most porondra,
titánok, tornyok. öklük dühét
a föld szikrázva fröcsköl i szét:
lángol a rét, az erdő csóva,
a fű: sziporkák milliója,
vörös a hegy, a völgy, a tenger,
ég a világ és ég az ember,
s a gyúlt aréna páholy-hátán
táncol s tapsol ,a részeg sátán. 
üszkös a pázsit. Kiégett. Holt.
Nézd: nincsen sehol egy foltnyi folt,
hol hanyattdől s méláz az élet,
hol csend csurog és édes mézek
töltik a szirmok szűzi kelyhét;
hol a harmatcsepp nem verejték.
Míre lettél hát, vers, kis lepke,
hisz ottpusztulsz, amint remegve
nekilendül kibontott szárnyad
e kormos, kopár, vad világnak? 
De azért mégis: bár száz megállj
zúduljon rád, azt mondom: szállj!
S ha percnyi libbenés csak élted:
Voltál. Repültél. Célod érted.
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