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pest könyvtáraiban gyűjtötte össze
zavartalanul, s egyik tanulmányát
ugyanakkor francia nyelven adhatta ki egy magyar folyóiratban.
Hogy mily kedvező alkalom nyílik
e folyóiratban a „magyar ügy" leghathatósabb, vagyis
tudományos
fegyverekkel való szolgálatára, abból kóstolót ad nekünk Miskolczy
Gyula, ki e füzetben Jorga, oláh
historikusnak egy politikailag elfogult, gyarló művét bírálja meg.
A Helmolt-féle németnyelvű világtörténet újbóli kiadója u. i. éppen
Jorgát találta alkalmasnak arra,
hogy vele irassa meg Magyarország
történetét a vállalat számára. Miskolczy Gyula már Gragger német
folyóiratában is kimutatta e „történetíró" elfogultságát, tudatlanságát és fölületességét, most másodízben, egy francianyelvű folyóiratban is leszámolhat vele. Ily nyilvánosság, és ily igazságtevés elől nem
lehet elbújni, s hisszük, hogy Baranyai és Eckhardt Revue-je minden
hasonló esetben hallatni fogja a
nyomatékos bírálat szavát.
Az említett cikkek körét kiegészíti
Kastner Jenő megemlékezése Petőfiről, Holik Flórisnak a Szent Lászlóés Compostellai Sz. Jakab-legendák
közös motívumairól szóló tanulmánya, meg Moravcsik Gyula világos,
alapos és teljes tájékoztatója a magyar byzantinológia eredményeiről,
s egy, a magyar történelmi tanulmányok újabb szervezettségét ismertető tanulmány.
De egy szempontot még meg kell
jelölnünk e folyóirat értékeléséhez.
Ne higyük u. i., hogy ily foyóirat
csak az idegeneknek szól. Mi éppen
ellenkezőleg, úgy véljük, hogy elsősorban magunknak illik iránta érdeklődnünk. Nemcsak azért, mert
semmi műveltségi szervünk meg
nem állhat a külföldön, amelynek
itthon nincs tápláló talaja, s hiú
ábránd a külföldtől érdeklődést
várni olyasmi iránt, ami bennünket
közönyösen hagy. Hanem azért is,
főkép azért, mert ily folyóiratokban kapjuk meg mi magunk is koncentráltan s karakterisztikus egységében azt az ismeretkört, azt a
tudomány-tömböt, melynek tárgya
mi magunk, a magyarság vagyunk,
rokonsági kereteinkkel együtt: a
hungarisztikát, a magyarságtudományt. Bár idegen nyelven írják,
nincs magyarabb folyóirat az ilye-

neknél, ha hozzáértő kezek irányítják. A hozzáértés pedig itt többet
jelent, mint más szakfolyóiratoknál;
jelenti u. i. a megszokott követelményeken felül még a teljes beavatottságot azon nép tudományos és kulturális érdekkörébe, melynek nyelvét a folyóirat közlő eszközül kiválasztotta. Az új folyóirat szerkesztői teljes mértékben megfelelnek e követelménynek, s mi bizalommal és a legjobb kívánságokkal nézünk a Revue jövője felé.
M. N.
Pierre Loti (1850 jan. 14—1923 június 14). Még júniusnak enyhe szombat-estje volt, mikor a messze tengerek vándora szülővárosából, hová
öreg napjaira nyugodni tért, elindult utolsó útjára: örökre megpihenni a „szigeten" — Oléron szigetén —, az ősi ház gyümölcsösében
bókoló gyertyánfák alatt. Zúgott a
tenger, s amerre ment, a parton
jámbor breton parasztok állottak
imára kulcsolt kézzel. A fehér főkötőm komoly asszonyok letérdeltek,
s a férfiak meghatódva emelték le
a kalapot. És fiatal leányok virágot
szórtak útjára, halvány estikét, a
nagyanyák igénytelen, szelíd illatú
virágját, mit gyermekkora óta úgy
szeretett. Estikét szórtak koporsójára is, azzal hintették tele a sírt,
a tátongó gödröt, hol a halál örvénylik s magához ránt „mindent, amiért
sírtunk, mindent, amit szerettünk .."
A halál megszépíti a vonásokat, s
az emberi részvéten keresztül nagyobbnak mutatja az alakot, melyet
búcsúzóra idéz elénk. Az igazán
nagy írónál is így van ez: a halál
„szebbít, nagyít". Mégis, Lotit nem
az emberi részvét avatta naggyá.
Ennek megnyilvánulása csak alkalom volt arra, hogy egymásra ismerjenek, akik szerették s meglássák,
milyen sokan vannak. Mert, most
lett nyilvánvalóvá igazán: alig van
francia író, ki népszerűség dolgában
vele vetekednék. A könny, mit nem
Cüntetve és nem szégyelve elsírtak
érte, a köteles meghatódáson túli
őszinte gyász, a napilapok és folyóiratok téres megemlékezései, mind
mutatják, hogy Loti a franciáknak
régtől fogva egyik legkedvesebb
írója. Cluude Farrére nem a halott
versenytárs előtt hódol bőkezű elismeréssel, hanem a nagy mester
előtt, midőn emlékezése elé ezt írja
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címnek: „Le plus grand" (A legnagyobb).
Hogy ennek a nagyságnak és népszerűségnek gyökerei Loti különleges emberi érdekességéből éppúgy
táplálkoztak, mint regényeinek művészi becséből, az természetes. A közönség szereti, ha közelről látja az
írót s a regényekben az írói személyességen túl az ember után kutat, ki
átélte azt, amit hősei életében elénk
tár. Az olvasóknak ez a szélesebb
rétege, mely ösztönös mohósággal
kap az élményeket sejtető „mémoire"
irodalmon, önvallomásokon, „életregényeken" és naplókon, már első
fellépésekor ragaszkodó szeretettel
fogadja magáénak az írót, kit lelki
alkata és sajátos költői egyénisége
arra kényszerít, hogy mindig önmagát adja, s ezzel mintegy eleve
kijelöl a népszerűségre s nő-olvasók
kegyére.
Egy kis tengerparti városban, Rochefort-ban születik s szigorú protestáns tradíciókban élő családi környezetben tölti egész gyermekkorát.
Szülei, nagyanyja, nagynénje, nővérei kényeztetik, mint
valami
agyongondozott virágházi növényt.
Ebben a körben, idegen játszótársak nélkül leányos, önző, félénk és
ábrándos gyermeknek indul. Vallásos neveltetésének eredménye, hogy
pap akar lenni, majd később, —hogy
egy felhős októberi szürkületben
meglátva a tengert, felébrednek
benne a hajós-ősök ösztönei, — miszszionárius. De álmodozó és mégis cél
felé készülő élete jókor megzavarodik. Fölforgató erővel hull érzékeny lelkére a halál fekete borzalma.
Játszótársa, az öreg tante Claire,
ki mesélgető altatója s anyás védelmezője volt, hirtelen meghal. Kisimult arcáról szépség és nyugalom
árad; de nemsokára jön a koporsó,
a hulla rettenetes változása s a
nyolcéves kisfiú borzasztó kétségekre
ébred. Elveszti lelki nyugalmát: a
hitet, mely megszépítette az elmúlást s vigasztaló fátylával betakart mindent. Valami kétségbeesett düh fogja el ettől kezdve mindig, ha eszébe jut a halál kikerülhetetlen végzete. Még zárkózottabb
és visszavonultabb lesz; órákat tölt
szomorú gondokban a jázminbokrok
alatt, mozdulatlan szemmel bámulva
a fehérvitorlás felhőket. Máskor a
lonc mögött búvik el s egész délelőtt
a madarakat hallgatja, vagy a titok-

zatos tengert bámulja egy magányos
sziklára húzódva az esti szürkületben. Még tízéves sincs, s már felbillen lelkében az egyensúly: problémák marják, melyeket nem mer
végiggondolni. Valami keserű kiábrándulás nehezedik lelkére; rövidek az örömei; gyűlöli és únja az
életet, s minthogy mégis élni kényszerül, a megnemelégülés egyik benyomásból a másikba veti, anélkül,
hogy boldogabbá tehetné. „Mindig
fölkelni, lefeküdni és mindennap
újra enni a levest, mely sohasem
ízlik...!" — kiált föl egyszer. Nincsenek tervei jövőjére, még a következő napra sem. Úgy érezte magát,
mondja (Le Román d'un enfant),
mintha valami áthatolhatatlan sötétség lebegne előtte, egy nagy ólomfüggöny, mely fekete szárnyával eltakar mindent. „Úgy tetszik, ha
megnövök, csak még jobban fogok
unatkozni" — sóhajtja szomorún.
„Az az ember aki belőlem lett, már
jókor benne volt a kis gyermekben, aki voltam" — írja emlékezéseiben (Fleurs d'ennui). Valóban a kis
Julien Viaud különleges lelkivilága
végzetszerűleg meghatározza az utat,
melyen Pierre Lotinak haladnia
kell, — az embernek éppúgy, mint az
írónak.
A nagy válságok kitörésével csak
egy megoldás lehetséges: átengedni
magát a mérhetetlen világnak, mely
folyton változó, ismeretlen benyomásaival még fel tudja kelteni vágyát.
1867 egyik október-estéjén tanulmányai befejeztével a „szegény fiatal
tengerésztiszt" a Borda fedélzetén
nekivág a tajtékos tenger misztikus
végtelenségének. Ettől kezdve élete
nem tud elszakadni attól. Bejárja
majd az egész világot. A sarki fjordoktól a Horn-fokig, Japánig s az
Indiákig megfordul minden tengeren s Proteus-ként éli a legkülönbözőbb életet. Brest, Cherbourg,
Toulon, Algir, Szicilia, Dánia, az
Atlanti-óceán,
Brazilia,
Tűzföld,
Tahiti, a Pünkösdi-szigetek, Dakar,
Guinea, Párizs, Joinwille, Athén,
Szaloniki, Sztambul csak a főbb állomásai a nagy útnak, mely igazában egész életén keresztül tartott, s
csak most fejeződött be — Oléron
szigetén.
Ennek az egész életen át tartó
bolyongásnak végig ugyanazok a
mozgató erői: veleszületett világjáró
hajós-ösztönén kívül a gyermekkora
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óta érzett lelki egyensúlyozatlanság,
az únt jelenből újabb, ismeretlen
élmények után való sóvárgás, mely
nem ismer kielégülést. A kalandos
élet csodákat jelentő világában számára nincs pont, ahol kikötve boldogan révbe szállhatna. A tenger
derüs síkja, melyet aranyba fürdet
a trópusi nap és ezüst fátyollal tereget be a holdfényes este, Afrika száraz, fáradt szépsége, Ázsia derüje,
minden elveszti mágneses erejét,
amint az új élmények is kiélik magukat. Kietlen lesz „a tenger borzasztó pusztasága" és „borzalmasan
markol a szívbe a süvöltő szél gyászos hangja". Barna unalom borít be
mindent: ce triste pays d'Afrique . . .
ce Japon, le pays des petites choses
drőles... cette Bretagne monotone
et triste..." Egyszercsak a megszépítő mult aranyködén át elébecsillan a gyermekkori otthon: gondolataiban megjelennek az emberek,
akiket először szeretett, dolgok, szavak, mozdulatok, melyeket már félig
elfelejtett. Heteken át álmában is
őket látja. És alig van otthon, a családi tűzhely, mely után hónapokon,
éveken át sóvárgott, elveszti varázsát, színét, melegét. „Ó rocheforti
házam, mennyit sóhajtottam utánad,
míg távol voltam tőled! Most fojtogat a nyugalmas csend; ha nem
volna az én kedves jó Anyám, itthagynálak, hogy sohse térjek vissza
többé..." (Naplója, 1876 jan.). Végzete — cette obsession de l'ailleurs —
viszi tovább az ismeretlen, a még
nem látott, nem érzett felé, hogy
mindig visszatérjen az otthonba, szomorúan, ismét kiábrándulva. „Fölföldobott kő", mely földjére hull.
Míg le nem hullt a porba, melyből
vétetett.
Egész életét betöltő élménye csak
egy van: Aziyadé. Már régen túl
volt a szerelmi ébredés követelődző
beteljesülésein. Messze maradt mögötte a fiatal cigányleány, kiben az
otthoni erdőszélen először látta meg
a nőt, s a kis párizsi leánynak, a
quartier latin finom virágának kísértő fehér teste. Huszonkétéves és
már túl van a „nagy szerelem" viharain, csalásain és beteggé tevő csalódasain, midőn egy decemberi este
megéri életének legdrágább percét,
Szalonikiből Sztambulba érkezik a
kis cserkesz lány — talán a legnemesebb minden nők között, kik szerettek — s tisztelete jeléül homlokához

emelve európai barátja kezét, felajánl neki mindent, amije van, mindent, ami. A kék atlaszfüggönyös,
rózsaillattól párás kis fészekben, ott
az Arany Szarv mélyén elcsitul a
szomorúság, elmúlik az életunalom.
Megtalálja a boldogságot, s a
szív ritmusát hallgatva, mindenről megfeledkezik, ami kívül esik az
összekulcsolódó karok ívén.
Ennek a boldogságnak — csak pár
hónapig tartott — nem az unalom és
kiábrándulás vet véget. Hivatása,
mely tovább szólítja, anyja, kiért
minden kincsével feláldozza Keletet,
aztán, később, Aziyadé halála. Ebbe
a szerelembe majdnem belepusztul.
Elfeledni sohasem tudja. A következő két-három év naplójának alig
van lapja, melyen ne kísértene
Aziyadé alakja. Eszébe jut az eyonbi
kis szalon, melyet senki vissza nem
adhat többé, s a friss fájdalom elevenségével éled előtte a mult. „Kedves, szegény kis Aziyadé, Sztambul
messze van, de a februári éjtszaka
ott is így ereszkedik alá, sötéten és
titokzatosan a paloták mélyének háremeire s az Islam nagy templomaira. Kedves kis Aziyadé, még
mindig szeretlek, teljes szívemből,
teljes lelkemből, úgy, mint amikor
elváltunk. Talán lesz majd idő,
hogy engem is várnak otthon . . . ,
valami ismeretlen asszony, akiről
még azt sem tudom, hogy van, s aki
még semmit sem jelent nekem. Talán
gyermekek is, kicsinyek, akik nem
tőled valók. Azt hiszed, tudom majd
szeretni ezeket a gyermekeket, akiknek ereiben nem a te véred folyik,
az enyémmel összevegyülve...?"
És egyszer igazán feleség várta
otthon és gyermek, akiket szeretett.
De a sztambuli kis török sírt nem
mosta el többé semmi. Ha gyógyíthatatlan pesszimizmusa ránehezedett
s úgy érezte, hogy nem tudja tovább
tűrni az életet, mindig odajárt megnyugodni. Otthon, rocheforti házában, hová életének kincses emlékeit
összehordta, egy mecsetet rendezett
be emlékének. Vörös márványoszlopok között nagy ravatal, nem fekete
drapériával, keleti szőnyegekkel és
sálokkal borítva; gyertyák, örökmécses: templomi virrasztó s a misztikus fényben, a márvány reflexében
egy fehér márványszobor: Aziyadé.
Lakószobájából ide nyílt az ajtó: itt
volt eltemetve ifjúsága és szerelme.
Két éve, mikor a lassú halál bor-
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zalmas összeomlásában már megőszülve, fehérre sápadtan és megbénulva feküdt, itt mondta egy török
hölgynek, elakadó szóval: „Hogy emlékszem-e rá? Eszembe jut és eszembe fog jutni mindig; ő lesz az utolsó,
kit elmos emlékezetemben a perc,
melyben meghalok."
Mindig borzalmasnak látta a halált. Rettenetesnek az élet utolsó
percét. És mégis, most nem küzdött
a halállal: mosolygott. Ő volt az
utolsó, kit elmosott emlékezetében a
végső perc.
Végleges írói arcképéhez, bár életműve már lezárt egész, hiányzik még
az évek perspektívája. De főbb vonásaiban tisztán áll előttünk alakja.
Egyéniségben, felfogásban és formában Fénelon-nal, Bernardin de
Sain-Pierre-rel, Chateaubriand-nal
és Renan-nal rokon: költői lélek, kielégítetlen vágyakozással tárul az
ismeretlen világ végtelenje felé és —
prózában ír. Tárgyra és irányra
Rousseau az őse, ki megunva a civilizált világot, a természethez menekül, s tanítványai, kik az európai
szemnek ismeretlen világok szépségeit festik, s ezzel megteremtik az
irodalmi exotizmust. De e nevek csupán jelzik a hovatartozást, s nem
utalnak belső fejlődéstörténeti kapcsolatokra. Ok szerint semmi irodalmi irányhoz nem tartozik, senkinek nem követője. Amazoktól elkülöniti a sajátos, egyéni élettartalom és
kifejezési mód, ezektől különálló exotizmusa, melyet nem előre kigondolt
művészi raffinéria mozgat, hanem az
állandó szempont: megmaradni mindig igaznak, mindenütt: a breton
partokon éppúgy, mint az afrikai,
kínai, japán, polinéziai: idegen világok térein. Különleges irodalmi alak:
egyáltalán nem szeret olvasni; soha
ki nem nyitott egy Flaubert-, Goncourt-, vagy Daudet-könyvet. Fejlődésének irányát tisztán belső, lelki
erők szabják meg, ezek alakítják a
francia irodalomban azzá az egyedülálló tehetséggé, ki túlfinomult
idegéletével is képes volt a legáltalánosabb emberi érzésekre.
Tehetségének lényegét két sajátsága teszi: egyrészt az az állandó
nagy érzékenység, mellyel lelke a
humanum minden rezdülését s a fizikai világ benyomásait fogadja s velük személyes viszonyba lépve, élménnyé mélyíti; másrészt az a közvetlen és tökéletes érzékeltetés, mely-

lyel saját átéléseit a mások élményévé tudja avatni.
Szenzibilis lelke nem ismeri a gondolat-és érzésnélküli passzív elnézelődést: lelkével áthatja a világot,
mely elébe tárul, s már szemléletében
megjelenik a nála soha el nem maradó érzelmi velejáró. Senki se keresse nála az élet egyszerű mását, a
dolgok pontos reliefjét, a természet
puszta ábrázolását. Nála az alakításnak nem csupán művészi érdeklődés az alapja, hanem egy-egy lelki
állapotnak szükségszerű kifejeződése.
Az életszerűség, mellyel mindent
megelevenít, csak eszköz az örök
száműzetés nosztalgiájának megjelenítésében. Ebben rejlik egyedülálló
mivolta, tökéletes eredetisége és átéléseinek értéke. A folyton változó
élet ezer rezdülésének lelkével egybehangzó rezgése, mely a mérhetetlen időben soha meg nem ismétlődik,
a művészi expresszió révén megtartott kincs marad a föl nem tartóztatható elmúlásban; örök emberi érték, a maga egyediségében is, mert
az élet állandó törvényét példázza, s
a mindig-egy emberi lelket mutatja, melyben minden kor fia a magáéra ismer. Ilyen irányú művészi
becsvágya nem meggondolás eredménye, hanem a lángész veleszületett tipikus tulajdonsága. Gyermekkorától kezdve tudatos ez az érzés.
„Már akkor szükségét éreztem —
írja emlékezéseiben (Le Roman d'un
enfant) —, hogy jegyezgessek, megrögzítsem az elsuhanó képeket és
küzdjek a mulandóság ellen, mely a
dolgokat
éppúgy
megsemmisíti,
mint
magunkat." Majd később:
„ . . . Írni, tőlünk távoleső, ismeretlen
emberek rokonszenvét keresni, keresni annál több aggodalommal,
mentől közelebbről érezzük a végső
elporladást és mindezt azért, hogy
elmúlásunk után is életben tartsunk
mindent, amik voltunk, mindent,
amiért sírtunk, mindent, amit szerettünk . . . "
Művészi kifejezésének ereje az érzékeltetés közvetlenségében és teljességében rejlik. Rendesen lelki alkatban tőlünk idegen embereket rajzol
és mégis egészen közel hozza őket
hozzánk. A távolságot éreztető elbeszélés helyett az átélést választja;
ha nem maga a központja az eseményeknek, a föltétlen és teljes azonosulást a történés valamelyik részesével. Lélekkel önti el a személytelen
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dolgokat, az eleven élet sodrába vezeti az olvasót, ki sokszor öntudatlanul adja fel érzelmi különállását.
Mindenik regénye naplójából születik, jórésze pedig annak majdnem
változatlan átírása. Így az élmények, melyeket a történés napja,
sokszor órája az első benyomás erejével formált szavakba, közvetlen
frisseséggel érik az olvasó lelkét,
nemcsak a cselekménnyel, hanem a
belőle kiáradó hangulattal is szuggerálva az olvasás és történés egyidejűségét.
Hősei egyszerű emberek, stílusa
ezek mindennapi nyelvéből tevődik
össze. De ezt az egyszerű kifejezésmódot művészi ízléssel rendkívül
hajlékonnyá és színessé tudja tenni,

s az élet delejes erejével hatja át. A
francia írók között is azok közé tartozik, kiknek előadásában a legtöbb
van abból a meghatározhatatlan
kedvességből, mely mindig elragad,
s érezteti magát akkor is, midőn
már régen letettük a könyvet.
Aziyadé, Ramuntscho, Chrysantém
asszonyság, Egy spáhi regénye, Yves
testvér, Izlandi halászok... Egyszerű emberek lelkében néhány egyszerű érzés, egyszerű szó, melyre ráfelel a maga lelkének visszhangja.
Ennyi az egész és mégis elég arra,
hogy századokon keresztül megremegtesse az emberi lelket, mely mindig és mindenütt egyformán vágyódik, sír és szeret.
Müller Lipót.

