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Francia regények magyarul. A 

Napkelet olvasói már bizonyára 
észrevették, hogy ezzel a címmel 
hovatovább egy állandó rovat ala-
kul ki e folyóirat lapjaim. A mai 
csodás bőségű francia regényiro-
dalom — úgy látszik — igen széles 
utat talált szellemi életünk felé és 
legjobb műfordítóink szinte egymás-
sal versengve (néha csak a gyorsa-
ságban) tolmácsolják ennek kisebb-
nagyobb — a legtöbbször inkább 
kisebb, mint nagyobb — értékű el-
beszélő műveit. A magyar kiadó-
vállalatok szívesen ki is adják, mert 
ezek a fordítások, annak az egy-
kettőnek a kivételével, melyek a kir. 
ügyészség lomtárában kénytelenek 
magyarországi pályafutásukat be-
fejezni, el is jutnak a magyar közön-
ség kezébe. Regényt olvasó magyar 
közönség hiánya miatt ma nem kell 
panaszkodni, sőt talán csupán csak 
ilyen közönség van. Az irodalmi ér-
deklődés jóformán erre az egyetlen 
térre tolódott s a meglevő kereteket 
ezen a ponton is állandóan tágítja, 
úgyhogy — a fordításoknak ez az 
érezhetően tömeges megjelenése első-
sorban erre figyelmeztet — a ma-
gyar regénytermés nem bírja kielé-
gíteni ezt az egyoldalúan kifejlődött 
olvasási kedvet. Kiadók és fordítók 
válogatás nélkül, vagy csak tisztán 
az idegenben nagyon is kézzelfog-
hatóan megnyilvánuló sikert szem-
mel tartva nyúlnak az idegen köny-
vek közé és adják egyiket a másik 
után a magyar közönség elé, mely 
veszi és olvassa szintén válogatás 
nélkül, mert talán (a kapkodásnak 
néha ez is oka lehet) keres is vala-
mit tudattalanul. Ha azonban végig-
nézünk a mai fordítás-áradaton, rög-
tön észre lehet venni, hogy fordí-
tóink és kiadóink a magyar irodalmi 
élet regényhiányát csak mennyiség-
ben igyekeznek pótolni s azzal na-
gyon kevéssé törődnek, hogy egy-
szer-másszor némi minőségi váloga-
tásra is szükség van. Nekünk van 
elit-közönségünk is, mely bizonyára 
vár, ha már éppen a franciákról van 
szó, Farrére-en, Reboux-n, Benoit-n, 
Rachild-on, sőt talán még Bourvet-n 
kívül egyebet is. A francia regény-
irodalom éppen ma keresi legtuda-
tosabban a modern regény igazi for-
máját s ha az otthon két-háromszáz-
ezres példányszámot elérő francia 
regények átplántálásában a mi for-
dítóink nem késnek el, megpróbál-

hatnának már egy Gide-ot, Proust-ot, 
Duhamelt, Romains-t, Montherlant, 
egy Paul Mcrand-t vagy Cocteaut 
is magyarul megszólaltatni. Ha a 
magyar irodalom igényt tart arra 
— és erre igényt is kell tartania —, 
hogy megteremti a X X . század ma-
gyar regényét, melyben a modern 
magyar lélek valóban magára tudna 
ismerni, akkor az ezeknek az írók-
nak a munkáiból nyerhető impulzu-
sok is nagy hasznára lehetnek. 

* 

A teljes magyar Balzac új kötete 
három elbeszélést (Chabert ezredes, 
Honorine. A gyámság) hoz, Chabert 
ezredes cím alatt. Ez a három kom-
primált elbeszélés, strukturájuk min-
den egyszerűsége mellett is, elég 
erős arra, hogy a nagy regényekből 
ismert balzac-i gondolat súlyát el-
bírják. Balzac itt is kettéosztja a 
társadalmat. A nagyobbik rész az 
élelmesek, az erősek, a mást kihasz-
nálni tudók serege, a másik a naivak, 
a kiuzsorázottak, a gyengék kis csa-
pata s erre az utóbbira nehezedik 
rá nemcsak az előbbiek gonoszsága, 
hanem a társadalom fonák berende-
zettsége is. Hiába minden becsületes 
akarat, hiába minden nagy szenve-
dély, nincs menekvés s a naiv becsü-
letes ember (Chabert ezredes, A 
gyámság) áldozata lesz az élelmes 
gonosznak, a nagy szenvedély pedig 
(Honorine) önmagát töri össze a 
társadalom lelki formalizmust köve-
telő kötelességei elleni harcban. 

Balzac-ot a mai közönség nem na-
gyon olvassa, hanem nagyságát egy 
könnyed mozdulattal elismerve el-
helyezi a „történeti értékek" közé. 
Lehangoló pesszimista világképe, 
komponálási nehézkessége olyan vo-
nások, melyek talán sohasem fogják 
megengedni, hogy valamikor elérje 
a minden írónak egyszer kijáró szé-
lesebb népszerűséget. Néha-néha 
visszatérő utitársa is csak azoknak 
lehet, akik számára egy „történeti 
értékű" regény is tud mai és szemé-
lyes élmény lenni. 

* 

A X I X . század utolsó tizedeiben 
író belga regényírónak, Camille 
Lemonnier-nek, Ember a szerelem-
ben című regényét is most olvas-
hatjuk magyar fordításban s ezzel, 
tudomásunk szerint, harmadik re-
génye jelent meg a magyar könyv-



357 

piacon. Művének erőteljes, férfias 
őszinteségében és komolyságában 
nem lehet kételkedni és éppen ezek 
a tulajdonságok feledtetik velünk, 
hogy az a sebző naturalizmus, mely-
lyel Lemonnier az embert puszta 
szexuális képletté egyszerűsíti, ma 
már szinte csak irodalmi elvként 
hat. A metafizikára hajló Férfi vég-
zetszerűen tönkretett prédája lesz a 
léleknélküli, az ösztönös, a fajt re-
prezentáló Nőnek — a schopenhaueri 
gondolat e végsőkig tágított tar-
talma adja meg regényének alapját. 
De Lemonnier ezzel nem elégszik 
meg. A Férfi elkerülheti a katasztró-
fát — mondja —, de ennek az a fel-
tétele, hogy szexuális kérdésekben 
szerinte hipokrita nevelésünket meg 
kell változtatni. Ez az elv, melynek 
a regény propagátora akar lenni, 
túlságosan erőtlen ahhoz, hogy a 
kiélezett probléma megoldásaként el-
fogadhatnók. Ha a katasztrófa a 
fátum kezében van, kompromisszum 
nem megoldás. Lemonnier feledi azt 
is, hogy hősét már pusztán egyéni, 
minden neveléstől független lelki-
testi összetétele is predesztinálja 
arra a sorsra, mely teljes romlását 
jelenti, úgyhogy ennek az erősen 
körülhatárolt emberéletnek az ösz-
szeroppanásában igen nehezen lát-
juk meg az általánosítás jogosultsá-
gát és még kevésbbé a biztosnak val-
lott ellenszert. 

* 

A négyek regénye (Bourget, Du-
vernois, Benoit és Gérard d'Houville 
együttes regénye) irodalmi játéknak 
indult — írja a fordító az előszóban 
— és őszintén megvalljuk, hogy nem 
is lett sokkal több belőle. Csupán 
annak a közönségnek készült, mely-
nek inkább kell a történet, az ese-
mény, a tartalom, mint a „személyes" 
regény. Erősen fegyelmezett iro-
dalmi ízléssel kell bírnunk, hogy 
jobban szeressünk oly regényt, mely 
egyesegyedül azt az embert érezteti 
meg velünk, aki megírta. Abban a 
mesterkélt és formális szereposztás-
ban (Bourget a feleséggyilkos apa 
szerepét, Gérard d'Houville a leá-
nyét. Duvernois a szerencsés, Benoit 
pedig a szerencsétlen szerelmesét 
írja ebben a levél-regényében), me-
lyet az ötlet megkövetelt, az író-
asztal-ihletű és naponként penzumo-
kat gyártó sok író között elveszett 
az ember. A történet, egy darabig 
erdekei ugyan, de a végén rájövünk, 

hogy semmi közünk sincs hozzá. Ez 
a munka a francia regény-gyáripar 
egyik közepesen foglalkoztató ter-
méke s vele a magyar irodalomban 
a pszeudo-elmélyülést hozó fordítá-
soknak a száma eggyel több lett. 

Még Benoit egy másik vállalkozá-
sáról, a Ferté kisasszony-ról kell 
megemlékeznünk. A színes fantasz-
tikumok festője, a hazájában és ná-
lunk is igen népszerű Benoit ebben 
a regényében eddig még ismeretlen 
oldaláról mutatkozik be. Mozgé-
konysága, hogy a pszichologiai re-
gény koncentráltságát is megpró-
bálta magáévá tenni, tagadhatatla-
nul figyelemreméltó. Ferté kisasz-
szonynak hallgatásokba fojtott tra-
gikuma, ki a hidegen számító bosz-
szú eleven szenét gyüjti fejére, nem 
halad el nyom nélkül előttünk és 
így nem gondolunk túlságosan arra 
az érzéketlenségre, amellyel Benoit 
a saját regénye alakjait nézi Re-
gényt írni ma igen sok író számára 
foglalkozás és Benoit is elbeszélt 
egy történetet, megcsinált egy re-
gényt, hogy azután elfeledje és 
hozzáfogjon a következőhöz. 

Kerecsényi Dezső. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
Balkán - kutatásainak Tudományos 
Eredményei. (Szerkesztik: Gróf Te-
leki Pál és Csiki Ernő. I. kötet. Csiki 
Ernő állattani kutatásai Albániá-
ban. 1. füzet. 10 táblával és 14 szö-
vegközti rajzzal.) A háborús álla-
potok közepett járták meg a Bal-
kánt a magyar tudósok, hogy a tu-
domány közkincsévé tegyék az ott 
látottakat. Nyolc szerző munkája az 
a tizenkét értekezés, melyeket eb-
ben a munkában kapunk. A rövid 
magyar szöveget hosszabb lélekzetű 
idegen (német, angol) nyelvű kíséri, 
ezáltal is jelezve, hogy a tudomá-
nyos eredmények nem annyira ben-
nünket, mint inkább a nemzetközi 
szaktudományt érdeklik. Magyar 
munka, magyar verejték a nemzet-
közi tudomány asztalán, jelzi, hogy 
ha anyagiakban, területben meg is 
törtek bennünket, de szellemünket, 
tudományunkat s annak lelkes mű-
velőit nem tudták megtörni és bal-
kanizálni. H. K. 

A szellemi élet Magyarországon a 
világháború után. A háború által 
okozott mérhetetlen erkölcsi károk 
gyógyítása egyik legfontosabb pro-
blémája az emberiség szellemi ve-
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