
Varga Róbert

„A kiadói lutritól” a recepcióig. Márai Sándor műveinek 
franciaországi fogadtatásáról

Márai Sándor ma minden kétséget kizárólag a legolvasottabb magyar szerző Fran-
ciaországban: A nővér, amely La soeur címmel 2011 végén jelent meg, immár a 
tizenötödik volt a kötetek sorában, az író francia fordításban eladott műveinek pél-
dányszáma pedig már bőven meghaladja az egymilliót. Ez a népszerűség, ha ugyan 
lassabb ütemben is, de a kritikai diskurzus számára is egyre vonzóbbá teszi Márai 
szövegeit, miközben a napi- és hetilapok könyvismertetői vagy az egyre szaporodó 
internetes blogok jóvoltából már több mint egy évtizede beszélhetünk egyfajta fo-
lyamatos recepció kialakulásáról. Kérdés marad ugyanakkor, hogy az egyértelmű 
könyvpiaci sikertől milyen út vezethet az európai kánonba történő tartós beíródásig, 
illetve mennyire értelmezhető és alátámasztható a franciaországi recepció alapján 
a Máraival kapcsolatban többször emlegetett „posztumusz reneszánsz” (Bernáth–
Bombitz 2005) jelensége.

Fried István a Márai-szövegek német nyelvterületen megfigyelhető fogadtatá-
sának tanulmányozásakor azonban két fontos tényre is felhívja a figyelmet (Fried 
2005, 8). Egyrészt arra, hogy a recepciót alkotó kritikai szövegek túlnyomó része 
– mélyebb elemzés helyett – főleg életrajzi adatokat vagy csak nyilvánvaló inter-
textuális kapcsolatokat fed fel. Másrészt Fried A gyertyák csonkig égnek sikerének 
okait kutatva azt emeli ki, hogy a magyarországi siker kritériumai nem mindig esnek 
egybe a külföldi értékítéletekkel, s ez alól a franciaországi recepció sem kivétel. 
Igaz, Máraival kapcsolatban az elemzések elsősorban a korábban „kiadói lutrinak” 
(Carcassonne 2001) tekintett vállalkozás sikeréről értekeznek, a mértékadó irodalmi 
fórumok pedig egyelőre nem szenteltek átfogóbb tanulmányokat munkáinak. Pedig 
könnyen megtehették volna, hiszen a magyar szerző a 30-as években jelenik meg 
először franciául, így az első két kötet, a Zendülők (Les révoltés) és a Gyertyák cson-
kig égnek (Les braises) esetében csak a korábban már megjelent fordítások újbóli 
piacra dobásáról van szó.

Márai francia olvasatainak vizsgálatakor ennek megfelelően két recepciós hul-
lámot célszerű elkülöníteni, mégpedig egy korabeli kortárs (a 30-as és 50-es évek 
között kialakult) és egy posztumusz (az 1990-es évekkel kezdődő) időszakot. A 
legmeglepőbb mindebben ugyanakkor nem az, hogy az első hullámhoz képest az 
„újrafelfedezés” kora gyökeresen eltérő olvasói előfeltételezések mentén szerve-
ződik, hanem sokkal inkább az, hogy a két korszak között semmiféle átmenet nem 



162 varga róberT

tapasztalható: közel negyven évig totális csend uralkodik mind a franciaországi 
Márai-kiadás, mind maga a recepció terén. 

Utóbbira számos magyarázat adható. Az első, rengetegszer felhozott ok a nyelvi 
elszigeteltség, és nem csak abban az értelemben, hogy a fordíthatóság és a fordítás 
minősége erőteljesen befolyásolhatja egy szöveg külföldi fogadtatását (Simányi 
2002, 313), hanem azért is, mert Márai – noha több idegen nyelven is tudott – az 
emigráció évei alatt végig kérlelhetetlenül ragaszkodott a magyar nyelven történő 
íráshoz. Más kérdés, hogy ez életében végzetes választásnak bizonyult, hiszen nem 
követhette olyan közép-európai származású, de idegen nyelven híressé lett, Francia-
országban is jól ismert írótársak sorsát, mint Koestler, Kundera vagy Agota Kristof. 
Hasonlóan megszenvedte Márai a magyarországi kiadások egyoldalú szerzői letil-
tását is (amit a francia recepció előszeretettel említ „kommunista betiltásként”), bár 
egy előny azért kétségtelenül származott belőle. A rendszer kegyvesztettjeként így 
megkímélték őt magát és műveit is attól a „pszeudo-recepciótól”, mellyel a diktatúra 
kultúrpolitikája egyes szerzők külföldi ismertségét próbálta – sokszor ellentmondá-
sos eredménnyel – elősegíteni.

A recepció első hulláma: a pszeudo-recepciótól a recepcióig

A pszeudo-recepció fogalmának meghatározásakor – ennek lényege, hogy 
Magyarországon kiválasztott, lefordított és itthonról külföldre juttatott irodalmi 
alkotásokon és itthonról sugallt értékítéleteken alapul – Fazekas Tiborc alapvetően 
a második világháború utáni időszakot említi e kiadói-kritikusi gyakorlat fénykora-
ként (Fazekas 2005, 31). Hasonló módszerrel ugyanakkor Márai esetén már a 30-as 
évektől találkozunk. A két világháború között Franciaországban megjelenő egyetlen 
Márai-regény, a Zendülők sorsa – elegendő autentikus francia forrás hiányában – 
ugyanis jobbára csak a magyar szakirodalom alapján követhető vissza, noha az író 
maga is éveket tölt Párizsban.

Azt Márai önéletrajzi jellegű munkáiból régóta tudjuk, hogy a Frankfurter Zei-
tung párizsi tudósítójaként regényt nem ír, viszont szorgalmasan küldözgeti haza 
feljegyzéseit az Ujság számára. Ezen felül egy verse is megjelenik franciául az Ant-
hologie de la poésie hongroise contemporaine című, a Les Ecrivains réunis kiadó 
által jegyzett 1927-es kötetben. A Zendülők, majd Gara László francia fordítása vi-
szont csak Márai hazatérése után készül el, 1931-ben februárjában a Henri Barbusse 
által szerkesztett Monde című lap részletet is közöl belőle. Ugyanezen év májusában 
a filozófus Gabriel Marcel is ír „Alexandre Marai” kötetéről (Marcel 1931), mégpe-
dig az egyik legpatinásabb irodalmi folyóiratban, a Nouvelle Revue Française-ben, 
ami az egyetlen Magyarországon is ismert elemzés volt Márai regényéről. Ennél is 
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érdekesebb, hogy, bár mindkettő egyaránt a lázadó Cocteau-hoz hasonlítja a magyar 
író művét, gyökeresen eltérő ideológiai pozícióból reflektál Máraira. Olyannyira, 
hogy Marcel – valószínűleg a baloldali Monde következtetéseit bírálva – egyenesen 
a hasonló gondolatokat kisajátítani akaró „bolsevik propagandaveszélyről” értekezik. 
Nem független ugyanakkor ez az értelmezői pozíció Massis-nak A nyugat védelme 
(1927) című radikális esszéje körül fellángoló vitától sem, melyet a kezdetektől 
Márai is figyelemmel kísér.

A francia nyelven megjelent Márai-művek másik idegen nyelvű forrása, a Nou-
velle revue de Hongrie c. periodika (Farkas 2009, 48-74) viszont már egyértelműen 
a pszeudo-recepció esetének tekinthető, még akkor is, ha csak rövidebb írások köz-
lését tette lehetővé 1935-től 1943-ig. Mivel a folyóirat az akkori magyar kormány 
félhivatalos orgánumaként létezett, igen korlátozott külföldi véleményformáló 
hatása volt. Jellemző az is, hogy eközben Franciaországban íródott autentikus, a 
nagyközönséghez valóban eljutó kritikai szövegeket nemigen találunk az íróval 
kapcsolatban: annak ellenére, hogy ez az időszak Márai itthoni munkásságának 
talán legtermékenyebb szakasza volt, a franciaországi kritika egészen 1958-ig hall-
gat műveiről. Életrajzírója, Rónay László ezt elsősorban azzal magyarázza, hogy a 
németes szellemiségű Márai idegenül mozgott francia körökben (Rónay 1990, 32), 
annak ellenére, hogy a legelső idegen nyelvre lefordított Márai-mű éppen Francia-
országban jelent meg…

A Márai magyarországi elhallgattatására tett kísérletek a II. világháború után 
szintén nem kedveznek művei külföldi megismertetésének, bár ebben az időben 
több kötetét is lefordítják, például német vagy spanyol nyelvre. Márai európai lá-
togatása után nem egészen két évvel, 1958-ban – és nem negyven évvel később 
– lát napvilágot A gyertyák csonkig égnek máig forgalmazott francia fordítása is. A 
megjelenést a rövidebb ismertetők mellett (Var 1959, Gevel 1959, Baumier 1959) 
két tekintélyesebb elemzés is követi: Bernard Pingaud-é az Express magazinban és 
Marcel Brioné a Le Monde-ban, melyeket nagyjából fél év különbséggel, 1958 no-
vemberében és 1959 júniusában közölnek. A Márai művéről kialakult általános kép 
ekkor viszonylag homogén: ez a „minden értelemben klasszikus” (Baumier 1959), 
„nagy pszichológiai regény” (Brion 1959); a recenzensek számára elsősorban pszi-
chológiai mélységével (Var 1959) és fájdalmas melankóliájával tűnik ki. Brion és 
Pingaud (Pingaud 1958) emellett a szerző ismeretlenségére és tragikus sorsára is 
kitér, s azt is elismerik, hogy az emigráns Márai különleges helyzetét valójában csak 
saját honfitársai értik meg igazán.

A két kritikus hasonlóan látja a Márainak az általa ábrázolt világhoz való sajá-
tos viszonyát és az ábrázolás stílusát is. Pingaud elsősorban a mű „konvencionális 
stílusáról” és a „háttérdíszlet archaizmusáról” értekezik, az Express cikkírója pedig 
az „egykor volt világ” regényét látja benne. A gyertyák csonkig égnek legfőbb sa-
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játosságként tehát mindketten a letűnt burzsoázia életre keltését emelik ki, kortárs 
értelmezésük azonban mégis gyökeresen eltérő módon viszonyul a háború előtti 
korhoz. Egyértelműen hiányzik belőle ugyanis az a nosztalgikus érzés, mely köré a 
90-es évek után a francia kritikai olvasatok Márai-értelmezésüket alakítják, radiká-
lisan megváltoztatva ezzel az író értékelésének addigi premisszáit.

Egy új kép megszületése

Márai szerencsétlen időben bekövetkezett halála recepciótörténeti szempont-
ból is egyértelmű határvonalat jelent. Egyfelől magyarországi ismertségét alakítja 
át jelentősen, hiszen kiadói pár év alatt legalább másfél millió eladott példánnyal 
büszkélkedhetnek. Franciaországban viszont a siker két szakaszban teljesedik ki: A 
gyertyák csonkig égnek 1958 után 1995-ben jelenik meg újra franciául, míg a kiugrás 
az 1999/2000-es időszakra, vagyis a Frankfurti Könyvvásárt, valamint az olasz és 
német sikert követő ismételt kiadás utánra tehető. A konkrét könyvpiaci történéseken 
kívül Márai kezdeti sikere tehát ugyanúgy levezethető a „berlini fal-effektusból”, 
vagyis a kelet-európai posztkommunista országok, így Magyarország iránt is meg-
növekedett általános érdeklődésből. Szávai János a helyzetet elemezve egyenesen 
egy „újfajta dialógus” megjelenéséről beszél a magyar és az európai irodalom között 
(Szávai 2008, 28), melyben szerinte Kosztolányin és Kertész Imrén kívül Márai 
munkássága volt erőteljesen meghatározó. 

Mindez azonban kevés lett volna egy olyan kiadói stratégia nélkül, melyet Vi-
rág Ibolya dolgozott ki az Albin Michel kiadó számára, s amely a francia olvasók 
számára a századfordulós Bécs világával próbálta összekapcsolni Márai Magyar-
országát (Laignel-Lavastine 2002). Nem véletlenül szerepel tehát a Márai halála 
után megjelent első fordítások között kiemelt helyen a Vendégjáték Bolzanóban: 
Schnitzler Casanova-története szintén ebben az évben, 1992-ben lát napvilágot a 
Sorbier kiadónál (Renterghem 1995). A Zendülők újabb kiadása még ugyanebben 
az évben, illetve az Egy polgár vallomásai megjelentetése 1993-ban szintén a „Mit-
teleuropa”-hangulatot erősíti (Fried 2002, 191). Az ötvenes évek végi kritikákban 
még archaikusnak, avíttnak bélyegzett világ értelmezése ezzel egyértelműen pozi-
tív, nosztalgikus kicsengést kap. Más kérdés, hogy ez az új kép hogyan fér össze 
a filológiai hűséggel, hiszen ez alapján Márai világa a francia átlagolvasó számára 
valahol „Bécs és Moszkva között” helyezkedik el, személyét pedig olyan nevekhez 
kapcsolják, mint „a barát Ferenczié, Kafkáé, akinek Márai fordítója volt, vagy éppen 
az írót elüldöző (sic!) Lukács Györgyé” (Michel 1992, 68).

A Nouvel Observateur fentebb idézett, a későbbi Márai-bemutatások sokáig 
abszolút vonatkoztatási pontnak számító cikkével még A gyertyák csonkig égnek 
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világhódító útja előtt megszületnek tehát azok a klisék, melyek a későbbi ismerte-
tésekben szinte szó szerint visszaköszönnek, s gyakorlatilag hosszú évekre determi-
nálják a francia Márai-olvasatokat. Az egyszerűen csak „magyar Stefan Zweigként” 
(Laignel-Lavastine 2005) vagy „a nagy közép-európai nagyvárosok atmoszféráját 
visszaadó Joseph Roth, Stefan Zweig és Artur Schnitzler nyomdokain haladó író” 
(Rondeau 2004, 118) képe a mai napig fennmarad – dacára annak, hogy a franciául 
később megjelent Márai-művek jobbára a két világháború közötti magyar társa-
dalom ettől igencsak különböző valóságát szemléltetik. Szintén ez a leszűkítő kép 
az oka annak is, hogy a Magyarországon társadalomtörténeti kordokumentumnak 
is kiváló Naplókat, melyek segítségével például az 1944–48 közötti események 
viszonylag könnyen rekonstruálhatók lennének, egyelőre mérsékeltebb érdeklő-
dés övezi. Másfelől a filológusi buzgalom bizonyára akadálya lenne egy lyotard-i 
értelemben vett „nagy elbeszélés” hatásos működtetésének, ami épp a fennálló 
Márai-képet tartja életben, ilyen ételemben pedig az író „posztumusz reneszánszá-
nak” legfőbb záloga is.

A kiadók erőfeszítései azonban nem csak abban nyilvánulnak meg, hogy üzlet-
politikájukat a közönség folyamatosan alakuló elvárásaihoz igazítják, vagy – éppen 
ellenkezőleg – olvasói elvárásokat generálnak. Szükség esetén az eredeti címeket is 
megváltoztatják, értelmezik, s a művek így kerülnek kiadásra: A sziget / L’étrangère 
(Az idegen nő), a Csutora / Un chien de caractère (’Egy fajkutya’), a Vendégjáték 
Bolzanóban / Conversation à Bolzano (’Bolzanói beszélgetés’), a Bébi vagy az első 
szerelem / Le premier amour (’Az első szerelem’), Az igazi; Judit… és az utóhang 
/ Métamorphoses d’un mariage (’Egy házasság színeváltozásai’). Ezzel szemben a 
magyarul Föld, föld…! címen ismert napló a francia kiadásban a Journal de Hongrie 
(’Magyarországi napló’), a San Gennaro vére pedig a Le miracle de San Gennaro 
(’San Gennaro csodája’) címet kapja. A sors különös iróniája ugyanakkor, hogy ép-
pen – az Albin Michel « Nagy fordítások » sorozatában megjelent (!) – A gyertyák 
csonkig égnek címe (Braises) az angol vagy olasz fordítást hűen követve inkább 
elferdíti, mintsem segíti a magyar cím megértését... 

Az immár önálló életre kelt francia Márai-recepció lényeges következménye az 
is, hogy idővel nemcsak a hazai és külföldi kritikai normák, hanem maguk a kánonok 
is elválnak. Míg Franciaországban A gyertyák csonkig égnek-en kívül olyan művek 
alkotják a Márai-kánon alapjait, mint A zendülők, a Válás Budán vagy az Eszter 
hagyatéka (Szávai 2008, 15), ugyanezek a művek Magyarországon nem tartoznak 
a legsikerültebb darabok közé, sőt A gyertyák csonkig égnek egyes értelmezések 
szerint egyenesen modorosnak, giccsesnek hat. Ugyanezt igazolja a Füveskönyv 
esete, amely a legnagyobb hazai eladási példányszámmal büszkélkedhetett a Má-
rai-kötetek közül, a mai francia olvasók számára mégis teljesen ismeretlen maradt, 
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bár egyes részletei Mon herbier címmel már 1943-ban megjelentek a Nouvelle re-
vue de Hongrie hasábjain. Szintén nem említik a külföldön ismert Márai-szövegek 
között a Halotti beszéd című verset, melynek mondanivalójára kevésbé érzékeny a 
külföldi közönség. 

A népszerű szerzőtől a „post mortem klasszikusig”

Szávai János észrevételei jól jelzik azokat a dilemmákat, amelyek egyre erőtel-
jesebben fogalmazódnak meg A gyertyák csonkig égnek kiugró, „megmagyarázhatat-
lan, de megérdemelt” eladási sikere után. Az 1999-es Frankfurti Könyvvásárt követő 
fellendülés nyomán ugyanakkor nem pusztán arról van szó, hogy a külföldi kritika 
Márai-olvasata rendre elvonatkoztat a magyarországi tapasztalatoktól és értékdi-
menzióktól, hanem a kiadói logika és az irodalomkritikai szempontok konfliktusa is 
tetten érhető. Ezzel kapcsolatban – nagyjából a 2000-es évek elejétől – a kritikának 
egy másik porondon is meg kell küzdenie, mégpedig a Márai személyéhez kapcso-
lódó, egyértelműen kultuszszerű megnyilvánulásokkal. A franciaországi recepciót is 
időről időre áthatják az ilyen megközelítések, s ez következik a bestseller-hatásból is. 
Tény, hogy a kiadók is szívesen használják ki a kultusz-jelenségeket, még nagyobb 
eladási siker elérése céljából. Pintér Lajos a német nyelvterületen tapasztaltak alapján 
azt is megjegyzi, hogy a kialakult kultusz-kép felépülése után az újabb megjelenések 
ismertetői rendre azért fókuszálnak elsősorban a tartalom ismertetésére, hogy ez a 
kép ne feltétlenül változzék (Pintér 2005, 42). A hasonlóan felszínes népszerűsítés 
Franciaországban is oda vezet, hogy az Elle magazin is központi helyen ismertette 
Márait, sőt az ingyenes Metro újsághoz hasonló kiadvány, a 20 minutes is elhelyezte 
egyik 2006. októberi számában a már-már „kötelező” Márai-idézetet. 

A legtöbb Márai-mű kiadója, az Albin Michel esete szintén ugyanezt a trendet 
mutatja, mikor rendre a „Mitteleuropa” (’Közép-Európa’), „a háború előtti világ 
nosztalgiája” vagy a „letűnt polgárság” hívószavai köré rendezi kiadásait. Olyannyi-
ra, hogy a Gyertyákat követő megjelenések (az Eszter hagyatéka 2001-ben, illetve 
a Válás Budán 2002-ben kerül a boltokba) Márai ugyanolyan kultikus szerzőként 
(Favarger 2001) jelenik meg, mint hazájában a ’40-es évek elején: „a feszültség áb-
rázolásának mestereként” vagy a „halódó szerelmek ábrázolójaként” (De Bellefroid 
2003). Az Eszter hagyatékából pedig leginkább az „egyszerű, mégis fatális történe-
tet” vagy „a regény csendből táplálkozó nyelvezetét” (De Montrémy 2001) emelik 
ki az ismertetések. A Csutora egyik bemutatásának (AL F, 2003) alcíme is azt sejteti, 
hogy Márairól és műveiről egy igen határozott kép alakult ki Franciaországban az 
első pár kötet megjelentetése nyomán, ami alig változik. De ugyanezt az imázst erő-
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síti a francia viszonylatban meghatározó szövegek „olcsó könyvtár” (Livre de poche) 
sorozatban való megjelentetése is, melyek így az eredeti ár harmadáért-negyedéért 
elérhetőek. S ne feledkezzünk meg a színházi felolvasásokról, adaptációkról, így 
Claude Rich folyamatosan teltházas közönség előtt zajlott párizsi Gyertyák csonkig 
égnek-előadásairól sem (a Théatre de l’Atelier-ben)!

A magyar szerzővel kapcsolatban Franciaországban még soha nem tapasztalt 
népszerűség és divatosság mellett azonban, ha nem is nagy számban, de jelen van-
nak a Márai-művek „tudós” értelmezései is. Sőt, a legutóbbi években talán éppen a 
francia kutatóknak köszönhetően is erősödik az a komparatív személet, amely még 
közelebb hozza Márait a Szávai János által említett „dialógushoz”. S ez nem egysze-
rűen felületes Csehov vagy Flaubert-utánérzések felfedezésében merül ki (Jost 2001, 
Schneider 2001), hanem konkrét inspirációk és intertextusok keresésében, illetve 
olyan, a francia irodalom tanulmányozásában is jelentős motívumok összehasonlító 
elemzése, mint a száműzetés. Jó példának ígérkezik itt az emigráció egyik első – 
igaz, Franciaországban kevéssé hivatkozott – szövegének, a Béke Ithakában-nak 
az összevetése az odüsszeuszi alaptörténettel vagy Az igazi ; Judit… és az utóhang, 
amely a maga részéről a genetikus kritika érdeklődésére tarthat számot. A külföldi 
„tudós” recepció ma még meglehetősen újnak számító tendenciája idővel pedig 
megadhatja a választ arra is, hogy a kirobbanó siker után mennyire valós elvárás az, 
hogy Márai valóban klasszikus szerző legyen az országhatárokon kívül is.

Jelenleg azonban a franciaországi Márai-kép még azzal a kettősséggel küzd, 
melyre Fried István (Fried 2002, 190) a 2000-es évek elején hívta fel a figyelmet: 
Márai nagy sikere legalább ugyanakkora eséllyel lehet csupán átmeneti, mint tartós, 
mégpedig éppen gyors népszerűsége, lektűr-irodalomként történő olvasódása miatt. 
Ezzel a meglátással némiképp vitatkozva, E. Lemieux (Lemieux 2003) viszont éppen 
a gyorsan felbukkanó és letűnő « írócelebek », a lektűr-irodalom ellenében látja meg 
azt a perspektívát, amely Márai számára is elhozhatja a tartós sikert: „Túl sok a hir-
telen befuttatott és hirtelen eldobott irodalom, túl sok az íróként tetszelgő televíziós 
újságíró, túl sok a nárcizmus, s ez túl fárasztó – írja. – Hol vannak a modern klasz-
szikusok? […] Kelet[-Európa] már régóta létrehozott egy nagy fagyasztószekrényt, 
amely a klasszikus modernség remekműveivel látja el a Nyugat könyvesboltjait. […] 
Ezek közé tartozik az 1989-ben elhunyt magyar Márai Sándor, akinek olyan műveit, 
mint A gyertyák csonkig égnek, rendszeresen újra meg újra kiadják. Ő egy igazi 
post mortem klasszikus modernné vált…”

De vajon elegendőek lesznek-e az ilyen és hasonló méltatások ahhoz, hogy a 
Kundera által leírt (Kundera 2008, 44) „nagy kontextusba”, vagyis a világirodalmi 
színtérre kikerülve is megfelelő helyet találjanak maguknak Márai művei? A tét 
ugyanis kettős: a tartós beíródás egyfelől a valódi jelenlétet és a „dialógus világában” 
történő részvételt implikálja, másfelől pedig folyamatosan szükséges összehasonlí-
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tást feltételez a magyar Márai-kánonnal – időről időre kiemelve azokat a pontokat, 
melyekben a két olvasat esetleg eltérő. Az utóbbi évek történéseit szemlélve Francia-
országban biztosan lesznek ilyen, a hazaiakhoz képest új megközelítések.
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Varga, Róbert
Editorial lottery or reception? Sándor Márai’s works in France

Since the release of his fifteenth translated book into French, Sandor Marai’s popularity has continued 
to rise. With more than one million issues sold, he is without doubt the most read Hungarian author in 
France. Nevertheless, the critics forget that the author, praised today as a great nostalgic figure of the 
‘Mitteleuropa’, has been publishing in France since the ‘30s, though admittedly receiving next to no 
success. Our studies focus on the principal reasons behind the changing image that French readers have 
made of Marai since the ‘90s through an analysis of two contested aspects of his reception: popularity 
in terms of sales and academic reception. The latter aspect in particular seems at least to explain some 
of the reasons for his enduring recognition among European authors.


