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Kilencven éve született 
GeorgesDuhamel 

Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes halálakor 
tűnődött rezignáltán Márai Sándor a magyar iro
dalom keserű dilemmájáról. Tele van magános 



óriásokkal, de nincs jelen a világirodalmi köztu
datban, s a nyelvi rokontalanság csak részbeni ma
gyarázat. Az elismerés vigasztaló kivételének egy 
francia írót említ, aki eljött meglátogatni a gingiva 
cc.-val halálba révülő Kosztolányit, hogy elernyedt 
kezét az európai írók nevében megszorítsa. 

A látogató Georges Duhamel volt, az Acadé-
mie Frangaise halhatatlanjainak egyike, a világ
járó-világhírű orvos-író. 

Franciaországban éppen az ő epés becslése sze
rint minden második embernek kézirat lapul a 
zsebében, hogyne lenne hát az hagyományos „fog
lalkozási betegség" az orvosoknál Rabelais föld
jén? Egyik betűvető hajlamú, de a fonendoszkóp 
mellett kitartó francia, név szerint Campan doktor 
régi ismerősünk. Illyés Gyula találkozott vele a pro-
vanszál tájon, és örökítette meg a második világ
háború utáni franciaországi útijegyzetében. Vers
fordítását lehetetlen nem idézni: 

„Dél karmai között fehéren zörög 
a kalász a tág júliusbán. 
Hosszan-búsan 
harmonikázik a szél. 
Nagy szalmakarjaival hányja már 
kereszt vetéseit a dűlőkre a nyár." 

A francia szöveg ismerete híján jogos a gyanú, 
hogy jobb az eredetinél. 

Ha a franciáknál orvos-íróról esik szó, Rabelais 
után Duhamel nevére gondolunk. Kilencven éve 
született Párizsban. Szajna parti szülővárosát jól 
ismerte, hiszen nyughatatlan családja évente leg
alább kétszer változtatott lakást. A századforduló 
szellemi fővárosa a világkiállítástól, a Dreyfus-per-
től és a képzőművészet nagy meghökkentő meg
újulásától hangos. A bohémek kara és a diákok a 
nagy szimbolistákat szavalják, s ahány érzékeny 
fiatal, annyi szárnypróbálgatás. A Claudel bűvö
letében betűre eszmélő balparti diák, név szerint 
Georges Duhmel már az „unanimisták" között 
Jules Romains, René Acros, Charles Vildrac tár
saságában tart a huszadik század felé. Egyszerre 
iratkozott a medicinára és a'parnasszusra. Előbb az 
utóbbin habilitált 1907-ben egy verses kötettel, 
majd két évvel később az orvoskaron. Friss orvosi 
diplomával a Mercure de Francé (Bölöni György 
szerint Ady kedvenc lapja) vers és színház rovat 
vezetője lett. Itt találkozott egy szép és tehetséges 
színésznővel, későbbi feleségével. 

Az első világháborúban sebésznek jelentkezett 
a frontra. Idejét nagyrészt a gázödémások között, 
azokat ápolva-gyógyítva töltötte. Feljegyzéseiből 
született az első igazi Duhamel-könyv, a „Vie de 
martyrs". Szegény amputált végtagú „nyomorult
jai": Lerondeau és Carré nem hősök, hanem áldo
zatok. A magyar olvasónak egy rokonművész jut az 
eszébe, a lövészárkok festője, Mednyánszky László, 
aki hasonló erővel és drámaisággal örökítette meg 
képein a háború névtelen szenvedőit. Ez a könyve 
több mint száz kiadást ért meg. A következő, á 
„Civilisation" 1918-ban már a Goncourt-díjat, az 
összefoglaló „La Possession du monde" az európai 
hírnevet biztosította neki. 

A húszas-harmincas években egymás után je

lentek meg nagy regényciklusai, a Salavin- és Pas-
quier-sorozat, útibeszámolói, esszéi. Louis Salavin 
vagy Laurent Pasquier a műítészek szerint ugyan
olyan ismert típus alakja a francia irodalomnak; 
akár Tartuffe, Jean Valjean vagy Jacques Thibault. 
André Maurois leginkább Rousseau és Dosztojevsz
kij hatását véli felismerni írásaiban. Nagy utazó 

.... ,~., - . 1 

1 F 1 4 ,11 1 * I * I .* * * & ^~ 

Az 1946-ban megjelent kötet több mint 30 tanulmánya az 
orvostudományról és az orvosi gyakorlatról szóló gondo
latait foglalja össze 



volt, különösen szerette a kis demokratikus orszá
gokat, Hollandiát, Dániát, Svájcot. Az amerikai 
technokrata világtól kifejezetten idegenkedett. Az 
októberi forradalom tizedik évfordulóján a Szov
jetunióba is ellátogatott. Beszámolója „lírai impresz-
sziók", elfogultság- és statisztikamentes bepillantá
sok a nagy ország vajúdó életébe. Viszonzásképpen 
Párizsban Majakovszkijt fogadta. Magyarországra 
is ellátogatott 1936-ban, a betegágyban kereste fel 
a ,,legfranciásabb" magyar írót. Kosztolányi Dezső-
né a következőképpen elevenítette fel: „Duhamel, 
francia író, meglátogatja őt a kórházban. Felkor-
bác.solt izgalommal fogadja ezt a látogatóját, ka
rosszékben ülve. Megveretettségét, elesettségét 
most még jobban és egyszerre érzi, a kiváló francia 
kartárs és orvos jelenlétében. És milyen előkelő 
módon bókol neki, Duhamel legutolsó, már az ő 
betegsége idején megjelent könyvéből idéz szósze-
rint. A francia író megcsókolja búcsúzóul s künn 
a folyosón sírva fakad'9. 

Pérely Imre, a,később tragikus véget ért festő 
1931—1939 között Párizsban festett „Fekete-fehér 
képek" c. albumához Duhamel írt meleg hangú 
ajánló sorokat. „Ismerem ezt a tömeget, évekig jár
tam ezeket a sikátorokat, testvéremnek, Salavin-
nak, annak a fájdalmas lénynek társaságában, aki
nek elmondtam a történetét és akivel Pérely Imre 
bizonyosan találkozott, este, a kis boltok világánál, 
a párizsi ködben". 

Noha 1937-ben a gépesített szórakoztatóipar 
még nem élte fénykorát, könyvet írt ellene, a köny
vek védelmében. A mozival szemben egyoldalúan 
elfogult. 

A szenvedélyes utazó 1938-ban megállni kény
szerült. Nyáron Valmondois vidéki menedékéből 
kezdte aggódva figyelni a világot. Gyermekéivel 
zenekart alakít, ő maga kitűnően játszott fuvolán. 
A „Positions frangaises" c. könyvében megírta az 
1939-es esztendő eseménykrónikáját, a második vi
lágháború előestéjét. „Inter arma caritas" jelszóval 
1940 nyarától ismét gyakorló orvos. Tagja az írók 
ellenállási csoportjának', s az akadémia titkáraként 
képviseli a nagy krízisét élő Franciaországot. A se
bészet mellett leginkább a közegészségügy érdekel
te. Az akadémia sebészeti ülésein mindig részt vett. 
A „Paroles de médecins" c. kötetét a háború alatt * 
írta és 1946-ban jelent meg Monacóban. Külön fe
jezeteket szentel Charles Nicolle professzornak, aki
től nemcsak bakteriológiát, de filozófiát is tanult. 
Árnyaltan ábrázolt tudósalakja a Pasquier-sorozat-
ban is megtalálható. Felhívta a figyelmet a termé
szetben levő egyensúly megbontásának veszélyeire, 
idézve Sallustius híres mondását: quieta non mo-
vere. 

Az unanimistán kezdő Duhamel a második vi
lágháború után az egzisztencializmus felé hajlott. 
Az 1958-ban megjelent „Le Complex de Théophile", 
majd 1960-ban a „Nouvelle du sombre empire" már 
a Sartre—Camus hatás duhameli megnyilatkozása. 
Nem volt stílust és irányzatot teremtő mester, de 
hatása azokéval vetekedett. Maurois szerint csillo
góbban lehet írni, de becsületesebben aligha. Öreg
ségére ismét a kedves Valmondois családi környe
zetébe húzódott. Nyolcvankét éves korában hunyt 
el, 1966-ban. 

Furcsa-jóságos arca, a kicsit Bemard Blier ka
rakterszínészére emlékeztető atyai profil azóta ki
csit elmosódott. Népszerűsége-olvasottsága nálunk 
nem vetekedett a két világháború között Romáin 
Rolland avagy du Gard, később Camus-éval, s ez 
nem csupán a fajsúlybeli vagy originális különb
séggel magyarázható. Meglepő visszapillantani, 
hogy annak idején a sikeres orvos-írók könyveinek 
fordítási özönében Duhamel milyen szűk helyen 
szerénykedik. Leglelkesebb híve, Komor András 
fordításában jelent meg az „Éjféli vallomás" 1927-
ben, a „Két ember" 1935-ben. Ismertetést is két
szer írt róla a Nyugatban. Illyés Gyula 1940-ben a 
„Napló" címűt fordította le. (Journal de Salavin). 
Oltványi Imre posztumusz fordítása „A vigasztaló 
zene" 1964-ben jelent meg. Ez a fordítási lista elég 
sovány a mintegy száz kötetből. 

Irodalmi konstellációs helyét meghatározni a 
kilencven éve született írónak nem a mi illetékes
ségünk. De orvos-etikai írásaiból tellene egy haszon
nal forgatható kötetre. 

Szállási Árpád 


