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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-


