
E L V E K É S M Ű V E K 

N E O N A C I O N A L I Z M U S . 
Gróf Klebelsberg Kunó összegyüjtött ujságcikkei. 

Az év utolsó napján mondta ki Klebelsberg Kuno gróf először ezt a 
szót: neonacionalismus. A szó hatása nemcsak attól függ, hogy mit mond, 
hanem az is, hogy ki mondja — s ujságok, folyóiratok hasábjain igen előkelő 
szellemek valóságos ankétot tartottak a mögötte rejlő gondolatok körül. 
Egymás után szólalt meg Berzeviczy Albert, Bársony István, Kállay Tibor, 
Rákosi Jenő, Somogyi Szilveszter, Tormay Cecile, Voinovich Géza s a Nap-
kelet azóta megjelent számaiban Mátrai Rudolf, Mályusz Elemér, Huszti 
József, Hajnal István, Török Pál, Dóczy Jenő, Ritoók Zsigmond, Dékány 
István, Bognár Cecil, Moravcsik Gyula; definiálták, magyarázták, illusztrál-
ták a miniszter elgondolását. Voltak, akik vitába szállottak vele s Berzeviczy 
Albert felvetette a kérdést, hogy szerencsésen konstruált szó-e a neonacionaliz-
mus s hogy épenséggel szükség volt-e rá? Természetesen sokan meg is hökken-
tek a miat t : nem valami magyar talajra átültetett fasizmusra gondol-e a gróf ? 
Az orthodox liberálisok balról, a fajvédelem intranzigens apostolai jobbról, 
a szkeptikusok pedig a l'art pour l'art kritika hűvös magaslatairól bírálgatták 
gyanakodva és fanyalogva, mint ahogy minden pozitiv és aktiv mozdulattal 
szemben nálunk magyaroknál — csak nálunk? — nem, az egész világon szokás. 
A magyar publicisztika évtizedek óta ellenzéki vagy legalább is meddő ana-
litikai kritizálásban éli ki magát; szinthézisnek és produktiv gondolattermelés-
nek alig van nyoma. Ezt a sajtó mindig rábízta a kormányzatra és a népkép-
viseletre, egyúttal megállapítván, hogy mindkét szerv képtelen a konstruk-
tivitásra. Ez történt a neonacionalizmus gondolatával is; nem baj ; ez is csak 
azt mutatta, hogy a gondolatnak nagy sikere van; egyetemes, viharos, hódító 
sikere. Lehet érte lelkesedni, lehet támadni, ellenezni, lehet fölötte vitatkozni, 
lehet tőle mindent remélni, lehet tőle félni, lehet elébe harangozni s lehet ellene 
a harangokat félreverni, csak egyet nem lehet: lehetetlen elhallgatni vagy 
elhallgattatni. Ez az igazi győzelem. Azt hiszem, Klebelsberg Kuno gróf, aki 
nem egy közéleti csatát vívott már meg méltó és méltatlan ellenfelekkel, nagyon 
büszke lehet erre a győzelemre. 

* * * 

A gondolat olyan nagy és átfogó erejű, annyira egyetemes és olyan gaz-
dag tartalomban, hogy egyetlen ujságcikkel nem lehet kimeríteni. Klebelsberg 
gróf nem is állt meg a komprimált meghatározásnál. A január elsején meg-
jelent cikk után még vagy két tucatszor tért vissza a frappáns gondolatra s 
aktuális és örökké változatlan principiumokon egyképen kipróbálja a maga 
elméletét. Igy született meg az a cikksorozat, amely most kötetbe foglalva 
előttünk fekszik. Szükséges és hasznos dolog volt ezeket a cikkeket összegyüj-
teni s így még egységesebb és meggyőzőbb a neonacionalizmus eszmemenete. 
Kiviláglik belőle, hogy azok közé a gondolatok közé tartozik, amelyek képesek 
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az öntermékenyítésre; maguktól szülnek új gondolatokat s amikor a gondolat-
sejt ketté esik, nem veszít, de nyer a maga szervességében és szaporodik és a 
sejtmegoszlás rendszeréhez vezet. Ma a neonacionalizmus már nem meglepő 
elmés és eredeti jelszó, hanem programm. Elmélet, amelyet gyakorlati alkal-
mazása nemcsak igazol, hanem továbbfejleszt. Szerencsés a módszer Klebels-
berg kezében, amely vezérmotivumot adhat nemcsak a kultúrpolitika, hanem 
az egész magyar közélet, a gazdasági és szociális, sőt — külpolitikai koncessziók 
alá. Ezt észrevette Bethlen István gróf is, aki ma végső fokon nemcsak a 
kultúrpolitikáért, de a magyar nemzet sorsáért felelős. Ő írja a könyv előszavá-
ban, hogy a szerző által kimondott szó, a neonacionalizmus annak a politiká-
nak az alapgondolatát fejezi ki, amelyet maga is képvisel. Ez az alapgondolat: 
a gyökeréig változott viszonyok között élő magyarság nemzeti eszményeinek 
és gondolatvilágának az új körülményekhez való szabása és kijelölése azoknak 
a töretlen utaknak, amelyeken haladva az ország újjáépítése megtörténhetik. 

Rouget de Lisle dalát a Párisba vonuló marseillei önkéntesek énekelték 
először; később Napoleon azt mondta a Marseillaiseről, hogy fölér egy had-
testtel. Néha egyetlen szó többet ér, mint egy egész pártprogramm. A neo-
nacionalizmus szó, lehet, hogy több hasznára lesz a magyarságnak, mint az 
országgyűlési beszédek naplójának akármelyik évfolyama. 

* * * 

Mégis akármilyen hangos eszmecserét váltott is ki az új szó, az előttünk 
fekvő könyv bizonyítja, hogy a neonacionalizmus elvének legjobb kommen-
tátora maga a szerző. A szkepszis legsötétebb napjaiban neki van hite a koncep-
ciójában; azért érti a módját az elhitetésnek, mert érzi az igazságait. Szinte 
játszi könnyűséggel építi rá az egész új Magyarország eszményi konstrukcióját. 
Megállapítja, hogy a multat nem lehet feltámasztani; sőt a félmultat sem; 
sem a forradalomból, sem az ellenforradalomból nem maradt meg egyetlen 
alkotás sem, egyetlenegy intézmény, amely a nemzet állandó birtokállományá-
nak kiegészítő része lenne. Mindent újra kell teremteni, a legtöbb dolgot semmi-
ből. Az alapköveket ki kell cserélni, ha azt akarjuk, hogy össze ne dőljön az 
egész nemzeti épület. Ujra kell építeni a nemzetegzisztencia összes pilléreit, 
ha meg akarnak élni. Mert miből fog megélni ez a Magyarország? Abból, amiből 
eddig élt, csak tengődni lehet. A tudás által termékenyebbé és hasznosabbá vált 
munkatöbblet: ez az egyetlen reményünk. A több és jobb munka hozadéktöbblete. 

A könyv minden cikke egy-egy gondolatot termel a több és jobb munka 
megszervezésére. Kultuszminiszter létére természetesen a tanításon kezdi. 
Az ország minden lakosának beiskoláztatására, — hogy ezzel a rossz, de kifejező 
hivatalos szóval éljünk. A nyolcosztályos népiskolán, mert a népművelés leg-
alább is annyira gazdasági kérdés, mint amilyen mértékben egyúttal erkölcsi, 
nemzeti és kulturális ügy, hiszen — mondja — gazdasági életünk a tőke hiánya 
és drágasága mellett főképen azzal a bajjal küszködik, hogy csekély a munka-
teljesítmény. 

Dolgozni csak az tud, aki tudja mit, hogyan és miért kell dolgoznia. 
Tehát tanulni, tanulni, elemi, polgári, gimnáziumi és egyetemi iskolát végezni, 
igen, minél több magyarnak minél nagyobb általános és szakműveltsége : 
ez az a kimeríthetetlen olajoskorsó, amelyből a jövő magyarság táplálkozni fog. 

Hogy ez esetleg értelmi proletariátust terjeszt mesterségesen? 
Klebelsberg elkészült erre a kérdésre és a következőkben felel meg az 
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— Középosztályunkban egészen természetes törekvés, hogy gyermekeinek 
társadalmi színvonalát fenn akarja tartani. A legtöbb magyar középosztálybeli 
család már számol azzal, hogy a mai generáció helyzete elég nehéz marad, 
minden reményét a gyermekeibe helyezi. Az a felelős miniszter, aki még a 
gyermekben megnyilatkozó reményt is el akarná venni a középosztálytól, 
nagy bűnt követne el a nemzet ellen. A régi középosztály mellett itt vannak 
a vagyonosodó, a feltörő családok, ezek is taníttatni akarják a gyermekeiket. 
Visszaszorításuk szintén nem csupán igazságtalan, hanem sikertelen kísérlet is 
lenne, hiszen a vagyonosabb ember könnyűszerrel küldi külföldre tanulni 
gyermekét. Ha komolyan vesszük azt a vádat, hogy túlnagy az értelmi közép-
osztályunk, akkor nincs más megoldás, mint a születések korlátozására irányuló 
manipulációkat megengedni, vagyis az egykét propagálni. Erre, mint vallásos 
ember, kapható nem vagyok, még gondolatnak is iszonyatos felelős állásból 
bűnös machinációkra biztatni. 

* * * 

Klebelsberg gróf azonban nemcsak azt tartja szükségesnek, hogy minél 
több magyar legyen részese a minél egyetemesebb műveltségnek, de azt is, 
hogy minél több magyar érje el az európai műveltség legmagasabb színvonalát is. 
A kultúrfölény politikájához nem elég a Balkánon való ideig-óráig tartó elsőség. 
Ha ezt állandósítani akarjuk — a Balkán is halad! — a nyugati nemzetekkel 
kell tartanunk a tempót. 

Ezért küldi ki legkitünőbb ifjainkat a külföldi egyetemekre. 
Nem lehet ezt a rendszert jobban megvédeni, mint ahogy ő védi. Azt 

mondja : 
— Eddig a külföldi nyelveket igazán jóformán csak az arisztokrácia és a 

haute finance gyermekei tanulhatták meg. A külföldi ösztöndíjak és főleg a 
magyar intézetek nyitják meg majd az utat a művelt világba a magyar közép-
osztály legtehetségesebb gyermekeinek. Itt van a külföldi magyar intézetek 
nagy szociálpolitikai jelentősége a magyar középosztály politikai szempont-
jából is. De ezen túl talán még fontosabb a nagy nemzeti szempont. Mikor 
a régi Ausztria diplomáciája és a saját élhetetlenségünk mesterségesen elzárt 
bennünket a külföldtől, a legképtelenebb dolgokat elhitették rólunk Európában. 
Csak meg kell nézni a külföldi tankönyveket, micsoda naiv vagy rosszakarattal 
koholt rémmeséket hitettek el rólunk. 

A világháború előtti időben valóban könnyűvé tettük ellenfeleinknek 
azt, hogy a világ közvéleménye előtt teljesen elrágalmazzanak bennünket. 
Jóformán minden ellenállás nélkül tehették ezt, mert magunk ugyan alig tettünk 
valamit önvédelmünkre. Trianonban azután meg is adtuk az árát, mert mint 
valami Európába betolakodott vad néppel bántak el velünk. 

De mindezt a célt nem lehet elérni kézi ösztöndíjakkal? Kell, hogy 
ösztöndíj akciónk szerves kifejlesztéséhez mindenkor palotákat vásároljunk? 
Kell, hogy e palotákban elhelyezett Collegium Hungaricumok élére igazgatókat, 
prefektusokat nevezzünk ki? Nem növeli-e ez felesleges módon az akció költ-
ségeit? 

Az én véleményem szerint ez intézmények nélkül a külföldi ösztön-
díjakra költött pénz számottevő része elvész. Ezt a tételt kívánnám még 
megmagyarázni. 

Ösztöndíjasaink egy része főiskolai hallgató. Ha minden ellenőrzés 
nélkül bocsájtjuk ki Berlinbe, Párisba és más nagyvárosokba, ezer kísértésnek 
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van kitéve, mely a 18—22 éves ifjút nagyon könnyen elvonhatja a főiskolai 
munkától. Talán azt, aki itthon erősebb családi ellenőrzés alatt állott, még 
inkább, mint azt, aki középiskolában is mint kosztosdiák nőtt fel. 

De eltekintve az ellenőrző felügyelettől, mily elhagyatottnak érzi magát 
az a magyar fiú, például ha megérkezik Párisba, ahol az egyetemi rendszer 
a miénktől egészen eltérő. Más városokban is az oda kimenő magyar főiskolás 
sokszor nem is tudja, hogy kik ott a legelsőrendűbb professzorok és ha aziránt 
tájékozva is van, nem tud támogatás híján intézetébe, laboratóriumába, 
klinikájára vagy műtermébe bejutni. Ahol Collegium Hungaricum van, ott a 
vezető állandó összeköttetésben áll az illető város főiskoláival és a kijövő ösz-
töndíjast nemcsak tanáccsal látja el, hanem bemutatja, bevezeti az ottani 
professzoroknál. Megbecsülhetetlen értékű szolgálat! 

* * * 

Ettől várja ő az új magyar típus kialakulását. Az új magyarét, aki 
keveset beszél és szónokol, de annál többet dolgozik és alkot. Az új stílus, amely 
szakít a kiegyezés, Ferenc József, az osztrák Hofrátok és a Metternich-féle 
diplomások formulákban, a kérdések dilatorikus kezelésében, elhalogatásokban 
és taktikázásokban kimerült metodikájával, hanem érces hangon belekiáltja 
az igazságot a katasztrófák után kitört zivatarba. Ő is kimondja az igazat a 
negatív emberekkel, a kétségbeesés apostolaival, a hiperkritika hőseivel, a 
nemzetközi radikálisokkal és a szűk látókörű fajvédőkkel szemben : sem pöf-
feszkedő individualizmussal, sem mindenütt jelenlevő etatizmussal, sem nagy-
zási hóborttal, sem kétségbeesett siránkozással, sem a mult oktalan dicsőíté-
sével, sem faji és vallási türelmetlenséggel, sem a sikertelenségek kultuszával, 
sem reakcióval, sem radikalizmussal nem lehet Magyarország jövőjét biztosí-
tani, hanem munkával és kultúrával. 

Az új stílusnak egyébként legjellegzetesebb képviselője ő maga, a magyar 
kultuszminiszter, aki három ódai szárnyalású kommentárral ismerteti az olasz 
munkakartát, vezércikket ír Dürerről és Ibsenről és a magyar irodalmi és 
művészeti neonacionalizmusról. 

Irodalom és művészet! Talán nem meglepő, hogy ehhez a témához író-
embernek van valami hozzátenni valója. 

A világ egész irodalma és művészete (kivéve a ponyvát és a pornográfiát) 
pro vagy kontra a nacionalizmus elve körül forrong. Anatole France mondotta 
Verlainere, hogy istenkáromlása tulajdonképen nem egyéb, mint Jákob harca 
az angyallal, — a nacionalizmus ellenfelei is voltaképen Jákob küzdelmét 
folytatják a nacionalizmussal. 

A francia irodalomnak és az angol művészetnek mindig olyan erős egyéni 
zamata volt, mint amilyen egyéni színe van a francia szellemnek és az angol 
karakternek, nekik sohasem volt szükségük nacionalizmusra, annyira túlten-
gett ez náluk a sovinizmus és az imperializmus alakjában. S Németország? Nos, 
hiába találta ki Goethe az általános emberit és az örök asszonyit és hiába 
kerülte írásaiban oly gondosan a Vaterland szót és hiába vergődik most a 
német közélet a junkerizmus és a pacifizmus végletei között, Németország 
mindig nacionalista volt, Deutschland über alles, mint ahogy minden nagy nép 
és minden nagy birodalom a maga lényegénél és öncélúságánál fogva nem is 
lehet más, mint nacionalista. 

Az azonban bizonyos, hogy a háború előtt való európai szellem dekaden-
ciájában minden dogmatikus elvet és minden programmkultúrát, más szóval 
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minden izmust kompromittáltak a maga belső gyengeségei és kompromittált 
a minden emberi dolognak az a végzetszerű tragédiája, hogy tehetségtelenek, 
túlzók, ostobák, és vaskalaposok mindig lejáratják, elrongyolják és megutál-
tatják a maguk legszentebb és legszebb ideáljait. 

Minden rendszernek, elvnek, irányzatnak, jelszónak az a közös sorsa, 
hogy használatban elvesztik valódi jelentésüket és megkopván az útszéli sár-
ban, a fórumok szemetes talaján, a hátsólépcsők sötét és rosszillatú zugaiban 
saját maguknak gúnyjává válnak. Adjátok vissza a szavaknak igazi jelentését 
s akkor kitűnik, hogy az elv szépsége mit sem változott, de annyi asszociáció 
rakódott rá, szennyes és visszataszító, mint amennyi bacillus tapad néhány 
év alatt a pénzverőből kikerült makulátlan aranyérmére a pénzforgalom sűrű 
piacán. 

Kérdés, volt-e Magyarországon tudatos és programmszerű irodalmi és 
művészi nacionalizmus? Nem mondható épen elfogultnak, vagy rosszhiszemű-
nek az, aki tagadja, hogy volt. De azzal sem mondunk valótlant, hogy ezt a 
vérszegény nacionalizmust sokszor és pedig halálosan kompromittálták azok, 
akik a nemzeti irodalomból csak a nemzetit ápolták, (a maguk módja szerint), 
de elsikkasztották belőle az irodalmat, amelyhez hiányzott az írói zseni. 

Igaz, az irodalomban minden érték, erő és szépség az egyéniség értékéből, 
erejéből és szépségéből fakad; ámde nacionalizmus az irodalomban : ez nem 
jelenti azt, hogy új témát, új módszert, új stílust kell adni az irodalomnak, 
ha azt jelentené, akkor egyenesen elpusztítaná azt, mert az íróművészet nem 
tűr meg semmiféle diktatúrát, még a demokráciák, a tömegek, a császárok és 
a szovjetek diktaturáját sem, az esztétika birodalmában mindenki önmagának 
legfőbb ura és legutolsó rabszolgája is, a zseni csak a saját maga alkotta lég-
körben, a tökéletes szabadság atmoszférájában tud teremteni. Ezt sokszor 
elfelejtették a nacionalisták. A neonacionalisták nem felejtik el. Ők tudják, hogy 
egy nemzet individuális lelkiségének a legtökéletesebb és legőszintébb, legtisztább 
sajátosságában és teljességében kell megmutatkoznia. Tehát semmi kölcsönzés, 
utánzás, semmi hazugság és semmi affektálása az általános emberi és világ-
polgári tendenciáknak; a magyar irodalom legyen meztelenül és brutálisan 
magyar, minden bűnével és minden erényével, keletiségével és magyarosságával 
és égen és földön, emberben és természetben, szépségben és gyalázatban, éhség-
ben és szerelemben, isteni és állati ösztönökben való egész földi életünket, erede-
tünket és célunkat, rendeltetésünket és hivatottságunkat, egyénenként külön-
külön és nemzetben összefoglalva valamennyiünket, mindent, mindig csak 
magyar szemüvegen és magyar szemmel nézzen. 

Az irodalom és művészet csak irodalmi és művészeti eszközökkel dolgoz-
hatik és ez a Part pour Part helyes értelmezése. A lélek azonban, amely a művé-
szet anyagába életet és halhatatlanságot lehel, csak egyéni és nemzeti lehet. 
Ez a neonacionalizmus. 

* * * 

Egyáltalában; jöjjünk azzal tisztába, hogy a nacionalizmus nem faji és 
nem nemzetiségi elv, a nacionalizmusnak fajelméleti szempontból való értel-
mezésével mi magyarok semmire sem mehetünk s a nacionalizmusnak nemzeti-
ségi szempontokra való átjátszása volt épen az ürügy Magyarország megcson-
kításához. 

A nacionalizmus nem is a történelmi osztályok, a kiváltságosok előjoga — 
mint ahogyan azt a francia radikálisok és a német szocialisták csúfolják — és 
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roppant hibát követne el az, aki a nacionalizmust a társadalom egy politikailag 
kivételezett része számára foglalná le, aki a nacionalizmusból előjogokat terem-
tene az intelligencia, a középosztály vagy talán a polgárság számára. 

A nacionalizmus nem egy a patriotizmussal sem, mert a patriotizmus 
kettészakíthatja magát a nemzetet is, mint ahogyan azt meg is cselekedte a 
magyar nemzettel a török hódoltság alatt, amikor a magyarnak két hazája 
volt: Erdély és a királyság, vagy ahogy ezt megcselekedte a német törzsekkel, 
amelyek számtalan apró fejedelemségben sokszor véres harcokat vívtak egy-
más ellen a patriotizmus jelszava alatt. 

A nacionalizmus magában foglalja a patriotizmust, magában foglalja a 
nemzetiségi elvet is, magában foglalja a faji szolidaritást is, de mindezek fölött 
egy magasztosabb és egyetemesebb principiumot képvisel. Jelenti azt a gondo-
latot, hogy a világ valamelyik részén egy zárt geografiai területen közös törté-
nelmi mult, egyenlő életfeltételek, azonos műveltségi és gazdasági atmoszféra, 
a társadalmi rétegek és az egyének egymásra utaltsága valami külön indivi-
duális egységet hozott létre : egy politikai nemzetet, amely önmagában véve 
tökéletes, hiánytalan és öncélú magasabb egyén. Jelenti a nemzeti államot. 

A nemzeti állam, hogy chemiai hasonlattal éljek, nem elem, mint a 
hidrogén vagy az oxigén, hanem vegyület, mint a levegő vagy a víz. A nemzeti 
állam fogalmában különböző fajok egyesülhetnek, mint ahogy a hidrogén 
egyesül az oxigénnel s ez esetben elvesztik önálló karakterüket, mint ahogyan 
a H O képletben a H megszűnt hidrogén, az O megszűnt oxigén lenni, hanem 
ketten együttvéve alkotják a vizet. Politikai nyelvre fordítva ezt le, a magyar 
nemzet áll magyarokból, németekből, tótokból, ruténekből, románokból, de a 
magyar nemzet képletébe ezek a népfajok egy magasabb egységet hoztak létre, 
a magyarországi román nem azonos a romániaival, a magyarországi német 
más, mint az osztrák vagy a szász s a Magyarország területén együttélő nemze-
tiségek a magyar fajjal való keveredésükben elvesztették egyéni jellegüket s 
beleolvadtak a magyar nemzet tökéletes és minden más nemzeti egyéniségtől 
merőben különböző új egyéniségbe . . . 

Ezt jelenti a neonacionalizmus. 
A nacionalizmusnak ezen az új fogalmazásán keresztül aztán egész más 

értelmet kap az irredentizmus is. Jegyezzük meg jól: az irredenta nemcsak azt 
jelenti, hogy fel akarjuk szabadítani az elrabolt országrészeken lakó magyarokat; 
ez kevesebb, mint amit a neonacionalista irredentizmus jelent. A neonacio-
nalista ezzel nem elégszik meg. A magyar nemzet képletébe azok a románok, 
tótok és németek is beletartoznak, akik ezer esztendő alatt egy új politikai és 
kulturális egységet épen a magyar faj hegemóniája alatt hoztak létre. A neo-
nacionalista irredentizmus azt jelenti, hogy jogunk, sőt világtörténelmi és 
kulturális kötelességünk felszabadítani az erdélyi oláhokat, a felvidéki tótokat 
és a nyugatmagyarországi németeket Nagyrománia, Csehszlovákia és Ausztria 
jogtalan imperiuma alól, mert a magyar nemzetnek az erdélyi román, a fel-
vidéki tót és a nyugatmagyarországi vagy temesi német époly elválaszthatatlan 
és organikus eleme, mint az alföldi magyar. 

Ez is Klebelsberg neonacionalista rendszerének a konzekvenciája. 
Surányi Miklós. 
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Semiramis. Regény. I r t a : Üchritz-
Amade Stefánia grófné. Budapest, 
Légrády-kiadás. 335 1. — A mesés hírű 
keleti királynő eseményekben gazdag 
életét a szerző azzal a nyiltan bevallott 
céllal választja regénytárgyul, hogy 
azt megfejtse s «őt némikép a történe-
lem vérvádjától mentse». Ez a cél, mint 
uralkodó szempont irányítja az egy-
másra torlódó események bonyolítását 
s a belőlük áradó gondolatok meghatá-
rozott menetét. Az ebből folyó biztos 
kezű meseszövés, valamint a követ-
kezetes gondolatmenet egységes kom-
pozicióvá fogja össze egy tüneményes 
asszony életének s egy nagy keleti biro-
dalom fénykorának csillogó mozaik-
képeit. 

E mozaikképek pompázó változatos-
ságában elénk tárul a misztikus Kelet 
a maga színes külsőségeivel és titokzatos 
lelkiségével, hogy tökéletes hátterül 
szolgáljon a legizgatóbb sorsú keleti 
asszony élővé rajzolt alakjának. A ni-
nivei birodalom sorsa, a félelmes erejű 
Assyria újjászületése és Babylon világ-
hatalma, mind e rendkívüli asszony 
csodálatos életébe kapcsolódik. Benne 
ölt testet egy bámulatos kultúrájú 
világhatalom eszméje, amely a nyers 
erővel hódított ninivei birodalomból 
a szellemi és anyagi műveltség áldott 
fegyvereivel hívja életre Assyriát. A 
szellem hatalmára alapított birodalom 
kiépítése nagyon súlyos áldozatokat 
követel a nőtől, aki mindent föltesz 
egy nagy eszméért. Pusztulásba kergeti 
első urát, a dicső hadvezért s elszakad 
gyermekeitől, hogy a hatalmas Ninos 
oldalán, Ninive trónjáról, mint királyné 
valósítsa meg eszméjét. Ezzel megindul 
a nőtől képviselt eszme s a király nyers 
alakjában megtestesült anyagiasság 
drámai küzdelme. A világnézeti küz-
delem egyszersmind a nemek harcává is 
módosul, amelyből az asszonyban élő 
eszme kerül ki diadalmasan. Ám a győ-
zelemnek szörnyű ára van : meg kell 
halnia Ninosnak, akit pedig Semiramis, 
eszméjén kívül, mindenek fölött, egye-
dül szeretett ezen a világon. De Semi-
ramis «útja a hegyre vezet és a hegyet 
mászó embernek meg kell tagadnia 
nemét és minden érzését». 

Ilyen asszonyfölötti áldozat árán lesz 
a királynéból korlátlan hatalmú király, 
aki «félig nem tesz semmit, valamely 
tervéért mindenét kockára teszi ; soha-
sem tétovázik, mindig egyenes utat lát 
maga előtt, mert kisugárzó ereje min-
dent átvilágít.» Hozzáfog a természet 
leigázásához. Öntözéssel, csatornázással 

paradicsomot varázsol a sivatagból; 
hegyeket hordat le, alagutat furat , 
megépíti Babylont s a modern útépítés, 
talaj tanulmányozás és tudományos 
agrikultúra áldásaival boldogítja hatal-
mas birodalmának száznyelvű népeit. 
«Megfordítja a világ sorát : serege pusz-
títás helyett épít, vérfolyás helyett 
mindenütt virág fakad». Férfiúi rangra 
emeli a nőt azzal, hogy a maga szemé-
lyében istenséget állít a szerelemnek. 
Azonban csókjának á ra : halál. Aki 
szerelmére vágyik, annak életét kell 
áldoznia a szerelem oltárán. Semiramis 
fogadalmához híven, minden szeretőjét 
egyetlen forró szerelme, Ninos emléké-
nek áldozza az első csók után. 

Minden számítása sikerül és már 
nem tud remélni sem, hiszen mindene 
megvan, akár csak Polykratesnak. 
Ekkor fiaiban föltámad ellene a ki-
hívott végzet s az indiai hadjáratból 
vereséggel tér meg. Harcos millióinak 
pusztulása megrendíti hatalmát s fiára 
hagyva trónját, álruhában elbújdosik. 
Nyitott szemmel akar vezekelni, «mert 
— mint mondja — a halál sohasem 
büntetés. Bukás után élni, az a bün-
hődés». 

Semiramis titokzatos egyéniségének 
és szédítő pályájának megkapó rajza 
a csodás Kelet mozgalmas életének és 
misztikus lelkiségének hatalmas vász-
nává teljesedik. S ennek a monumen-
tális festménynek nemcsak ragyogó 
színeiben gyönyörködünk, hanem motí-
vumainak eszmei tartalma is megkap 
bennünket. A színek pompás gazdag-
ságából tisztán kialakul a különféle 
kultúrák, nemzeti és egyéni életek lel-
kének, misztikumának elmélyülő, apró-
lékos jellemzése is, amely lélekkel hat ja 
át ezt a nagyszabású korrajzot. 

A szereplők életéből és beszédjéből 
szűrődő életfilozófia még inkább fo-
kozza a mű eszmei jelentőségét. A 
helyénvaló reflexiókon kívül az eszme 
győzelme az anyag fölött szintén az 
író emelkedett világnézetét hirdeti s 
az sem lep meg bennünket, hogy ebből 
a motívumból a női egyenjogúság, sőt 
felsőbbrendűség hirdetése következik. 
Ám ez a diadalmas világnézet — a 
nemek viszonyára vonatkoztatva is — 
méla rezignációvá halkul Semiramis 
tragédiájában s ez a fordulat azokat is 
kibékítheti, akik egyébként készek 
volnának harcba szállni a mű tenden-
ciája ellen. 

A történeti kor s a szereplők jellem-
zése kitünően sikerült. Hogy Semiramis 
felmagasztosított szeretkezését igazolni 



310 

s a vérvád mocskától hófehérre menteni 
mégsem sikerült, annak oka nem a 
lélektani motiváció elégtelenségében, 
hanem a dolog természetében van 
adva. — Bár a mesebonyolítás olykor 
szeszélyesen váltakozó menetű és mo-
zaikszerű, azért a főhősnek az esemé-
nyek minden részletén uralkodó egyé-
nisége biztosítja a mű szerkezeti egy-
ségét. Stílusa tárgyszerűen archaikus és 
színes. Nyelve nem mindig elég sza-
batos és itt-ott magyartalan. Egyik-
másik mondata, több mondat laza 
egymás mellé helyezése folytán, kelleté-
nél hosszabb és terjengős. Ez rontja 
egyébként dicséretes tömörségét, azon-
ban még csak nem is érinti a mű 
eszmei, tárgyi, stílusbeli és műfaji 
jelentőségét. Kétségtelen, hogy a könyv 
számottevő gyarapodást jelent a keleti 
tárgyú történeti regényirodalom szem-
pontjából. Gulyás Sándor. 

Megyery Ella: A világvándora her-
cegnő hét országon keresztül. Szép, 
csöndes nyári este. I t t üldögélünk ket-
tesben, Pauler Ákossal az ischli Hotel 
Post lombos, kellemes terraszán és az 
utazásról beszélgetünk. Érdekes, furcsa 
társalgás. Ketten beszélnek. Ő az uta-
zás nagymestere, aki vagy tíz évig 
járta saját yachtján a nagy vizeket, 
bejárta az öreg Európa minden érde-
kesebb pontját, Afrikát, Ázsiát, hóna-
pokat töltve egy helyen, hogy a genius 
locit megismerje és én, aki úti lázat 
kapok már akkor is, ha Pomázig me-
részkedem a szárnyas keréken. 

Mondom : utazásról, utazásokról be-
szélgetünk. Az apropos : Megyery Ella 
útikönyve, mely itt fekszik előttem az 
asztalon. 

— Minek utazni, mire való az egész 
strapa, hiszen a világ mindenütt 
ugyanaz : emberek, ugyanazokkal a vá-
gyakkal, szükségletekkel; fák, vizek, 
hegyek és völgyek, az egyik alacso-
nyabb, a másik valamivel magasabb ; 
és az égbolt, mely fölöttünk feszül, 
az is ugyanaz ; csak itt kicsit kékebb, 
ott szürkébb. 

Pauler mosolyog. 
— Az utazás — mondja — a végte-

lenbe vágyás s tulaj donképen Isten-
keresés. 

Eszembe jut, amit Megyery Ella 
mond könyve előszavában, hogy neki 
az utazás életkeresés, személytelen él-
mények öröme, összefolyás, átolvadás 
valami egyetemes lelkesültségbe : sze-
relem minden iránt . . . Istenkeresés és 
életkeresés, a kettő körülbelül ugyanaz. 

Descartest idézem, aki egy helyütt 
azt mondja, hogy aki sokat utazik, 
az nem ismeri végül saját magát, a 
saját országát. Pauler Kayserlinggel 
vág vissza, aki azt írja, hogy ő a világ 
körülutazása révén jutott el voltaké-
pen önmagához, az önismerethez. 

Ez a mondat megkap és rögtön 
aplikálom Megyery Ellára, erre az ér-
dekes, nyugtalan szellemű fiatal asz-
szonyra, akinek utikönyve pár nap óta 
az egyetlen olvasmányom. Vajjon ez 
a nagy világkódorgó mikor jut el sok 
út ja végén az utolsó, a legérdekesebb 
állomásig, önmagáig? Vajjon eljut-e 
egyáltalában valaha? Most még kerüli 
önmagát, még nem él benne az élmény 
szomjúsága, hogy önmagával is meg-
ismerkedjék, bejárja a saját lelke vilá-
gát, völgyeit és csúcsait, hogy önmagá-
ban keresse az életet, a végtelent, az 
Istent. Most még mintha félne saját 
magától, mintha menekülne tőle. Köny-
vében finom tollal, szellemesen meg-
írt, éles szemmel meglátott útirajzo-
kat találunk a világ sokféle tájáról, 
de az író szemé mindig csak kifelé 
néz, befelé soha. A könyv tele van 
érdekes impressziókkal, de az expresz-
sziók hiányoznak. 

Inkább riporter, mint író. Ez a mon-
dat nem akar értékelés lenni, csak minő-
sítés, de azért akarva-nemakarva mégis 
értékel. Igen, Megyery Ella egy ripor-
ter szemével látja a nagy világot s egy 
riporter tollával írja útirajzait. Hiába 
teszünk a riporter elé egy pár jelzőt, 
utána egy pár mellékmondatot, hiába 
ismerjük el, hogy nagyműveltségű, jó-
szemű, művészi értékű, hogy nagy ér-
zéke van mindennek a meglátására, 
amit a hely lelkének szokás mondani, 
hogy bizonyosan meg volna benne a 
képesség komoly tanulmányokban is 
beszámolni úti benyomásairól, — a je-
lenlegi tényállás mégis csak az, hogy 
az útirajzok, melyeket könyvében össze-
gyüjtött, gyors kézzel papírra vetett 
vázlatok, nem azért, mert útközben, 
útról írta őket, hanem mert — ripor-
ter, aki útközben mindent észrevesz, 
ami időszerűleg érdekelheti a közön-
séget, a magyar közönséget, vagy még 
pontosabban : a Társaságot. 

Jellemző, hogy miket lát meg, miket 
ír meg Megyery Ella? Párizsban jár 
például és elmegy — hová? . . . Jean 
Patou maisonjába, Párizs legelegán-
sabb divatszalonjába, az előkelő Párizs 
valóságos divatszentélyébe és leírja az 
új divat bemutatóját. Vagy megírja 
egy párizsi mannequin életét reggeltől-
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estélig, a kis bulvárleány típusát, aki-
nek, hacsak egy kicsit kedvez a sze-
rencse, könnyen nagyvilági hölgy lehet 
belőle. . . Párizsban jár és egy ötle-
tes cikkben beszámol a koponyadivat-
ról és Josephine Bakerről, akiért akko-
riban szintúgy bolondult egész Párizs ... 
Vajjon Megyery Ellát ép ezek a dolgok 
érdeklik legjobban Párizsban? Nem 
valószínű. Érdekli őt minden, az egész 
Párizs, a tudomány, a művészet, az 
üzleti élet Párizsa, de mivel a riporter 
szemével néz, elsősorban az aktuali-
tásokra gondol és a magyar úri társa-
ság érdeklődésének tárgyaira. Ezek pe-
dig körülbelül ebben foglalhatók össze : 
nagyvilági élet. 

Hollandiában járva a gyémántkeres-
kedésről, a gyémántbörzéről ír, Angliá-
ban a wembley-i árumintavásárról, az 
etonfrizuráról, Svájcban a turisták 
inflációjáról, mely elönti és megfertőzi 
a havasokat — és így tovább. De nem 
mindig. Néha a riporteren erőt vesz 
az író. Rátudja kényszeríteni az olvasó-
ját, hogy az érdekeije, ami őt. Ezek 
a legjobb, a legértékesebb írásai, mű-
vészi jellemző erővel bírnak. Ilyenkor 
mintha már magából is adna valamit, 
most sem sokat, de legalább elárulja, 
hogy olyasmi iránt érdeklődik, amihez 
lelki köze van. E nemből való írásai 
között legszebb és legkarakterisztiku-
sabb a Holt Városról szóló cikke, 
Brügge, melyét Stephan Zweig is meg-
énekelte Igen finom vonalakat és szín-
foltokat használ, hogy leírja a hallga-
tás, az elmulás ez itt felejtett városát, 
a hosszan elnyúló rakpartok és meg-
feketült boltívek mentén szunnyadó 
ablakszemek sorsát, melyeknek agó-
niás, megtört szürkesége mintha apáca-
fejkötők fehérségéből s papi reveren-
dák sötétjéből olvadt volna össze, e 
két alapszínből, mely a várost uralja 
s mindenfelől visszaverődik, mint örök 
félgyász misztériuma az önmagát sírba 
fektetett Brüggéért. 

Igaza van Megyery Ellának : min-
den város tulaj donképen egy lelki álla-
potot fejez ki, mely mint láthatatlan 
fluidum átömlik belénk, midőn benne 
időzünk. De viszont az is igaz, hogy 
egész valónk, egyéniségünk fogéko-
nyabb egyes lelkiállapotokra s az író 
akkor van igazán elemében, mikor a 
saját egyéniségének leginkább meg-
felelő lelki állapotot fejez ki. Megyery 
Ella is ilyenkor szökken fel a művé-
szet színvonalára. A riporter most sem 
tagadja meg magát, de riportja nem 
múló beszámoló, hanem művészi értékű 

vázlat, mely megfogja és lenyügözi az 
olvasót, mert szuggeráló ereje van. 

Dóczy Jenő. 

Két vallásos költemény. (Dehány 
Mária: Szent Katharina. Drámai köl-
temény. Bp. 86 1. — Szerviczky Mar-
git: Jézus. Bp. 300 1. Mindkét mű a 
Szent István-Társ. kiadása.) Közép-
kori irodalmunk egyik becses emléke, 
a latinból fordított verses Katalin-
legenda szolgált forrásul Dehány Mária, 
kalocsai iskolanővér érdekes kísérleté-
hez, mely most dramatizált alakban 
mutat ja be a keresztény hitbuzgalom 
egyik ifjú mártírjának megható törté-
netét. Katona Lajos, a kiváló irodalom-
tudós, annak idején újfoglalatú régi 
gyöngyöknek nevezte az idők patinájá-
tól bevont tárgyak modern feldolgo-
zását, melyek felé néha szívesen fordul 
a divatos témáktól megcsömörlött köl-
tői gyakorlat. 

Dehány Mária némi szabadsággal, de 
igen gyöngéd tapintattal s itt-ott stíl-
szerű színezéssel formálja ihletindítéka 
anyagát. Háromfelvonásos drámaikölte-
ményét rövid előjáték vezeti be, mely a 
hősnő születésének csodás előzményeit 
közli, míg a továbbiakból Katalin lelki 
vívódásairól, boldog titokfejtéséről s 
a meglelt igazsághoz való törhetetlen 
ragaszkodásáról értesülünk. A hatod-
feles jambusokban írt mű verselése 
gondos. A személyek párbeszéde tárgy-
szerűen közvetlen, csak egy-két helyen 
rí ki belőle a kezdőre valló félrefogás 
(mikor Katalin önmagáról harmadik 
személyben szól). A leányifjúság, mely-
nek a mű szánva van, bizonyára szí-
vesen fogadja majd e tiszta eszközök-
kel ható költői kísérletet. 

* 

Az emberiség megváltójának földi 
élete sokféle viszonylatban foglalkoz-
ta t ta a magyar költőket. Gyermekkora 
és a szociális sebeket gyógyító szerepe 
különösen gyakran talált művészi tol-
mácsokra. Általában számos kisebb 
vers mutat ja , hogy a biblia alapján 
mindnyájunk lelkében élő alakja nem-
csak az áhítatnak, hanem a költői 
ihletnek is örök forrása lett. Egyházi 
költőinket, Tárkányi Bélát és Mind-
szenti Gedeont, Sík Sándort nem is 
említve, szembetűnő, hogy újabbkori 
világi verselőink közül Reviczky Gyulá-
nál, Endrődi Sándornál, Kozma Andor-
nál is a lírai ihlet e tárggyal kapcsolat-
ban mily nemes veretű szavakban jut 
kifejezésre. De epikus, sőt drámai fel-
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dolgozásoknak sem vagyunk híjával. 
Alig negyedszázada, hogy Straveczky 
Géza karácsonyi pásztorjátéka (Jézus 
Krisztus születése. Bp., 1901) megjelent, 
nem sokkal utána Vincze Alajos dra-
matizálja Jézus születése és a három 
napkeleti király címen (Eger, 1909). 
Nagyobb elbeszélő műveket írtak róla : 
Pongrácz Béla (Bp., 1887), Rudnyán-
szky Gyula (1888) és Pásztor Árpád 
(1899). 

Ily előzmények után adta ki most 
egy háromszázlapos nagy műben Szer-
viczky Margit saját, kegyeletes elgon-
dolása szerint készült Jézus című, két 
részből álló nagy eposzát. A harminc-
kilenc énekre terjedő első rész «Jézus 
első eljövetele» felírással főleg a Szent-
írás nyomán foglalja költői keretbe az 
isteni kegyelem legszebb ajándékának 
földi életútját, míg a tizenhároménekes 
második rész irodalmi források és 
egyéni elképzelés alapján az utolsó 
ítélettel járó világmegrendülést érzé-
kíti meg hatásos képekben. A merész 
koncepcióval kapcsolatos kisebb jele-
netek rendkívül nagy átmérőjű képzet-
körből valók s talán ez az oka, hogy a 
mű szerkezete nem oly erős, mint 
kívánatos lenne. E fogyatkozásért 
azonban kárpótol a világtörténeti vo-
natkozások között rokonszenvesen fel-
felbukkanó magyar utalások nagy 
száma. A verselés és nyelv kiművelt-
sége nemzeti klasszikusainkon iskolá-
zott készségre vall. V. M. 

A budapesti francia intézet füzetei. 
1. Vasshegyi Margit: A magyar Molière-
fordítások (1927). 2. Szirmay Regina: 
Delphine Gay (Mme É. de Girardin) 
élete és művei (1927). 3. Hirscher Imre: 
Chanson d' Aspremont. Tanulmányok. 
(Pécs, 1927.) 4. Maritschingné Jan-
kovics Kornélia: Marcelle Tinayre. Ta-
nulmány az írónőről és műveiről (1928). 
A harmadik kivételével mind Eggen-
berger kiadás. — Ezek a füzetek azo-
kat a doktori értekezéseket foglalják 
magukban, amelyek a budapesti egye-
tem francia intézetében Eckhardt Sán-
dor vezetése mellett készültek. Jó 
gondolat a doktori értekezéseket így 
sorozatba foglalni, mert egymásnak 
súlyt és tekintélyt kölcsönöznek, köny-
nyebben feltalálhatók és a legtermé-
kenyebb egyetemi munkahelyhez, a 
szemináriumhoz kapcsolják a hall-
gatókat. 

Ha az ember összehasonlítja a címe-
ket a háború előtti disszertációk címei-
vel, amelyek nem egyszer világiro-

dalmi nagyságok neveivel büszkélked-
tek, a témák kiválasztásában kény-
telen bizonyos süllyedést megállapí-
tani. E füzetek nem Villonról, La 
Rochefoucauld-ról, Rousseauról, Cha-
teaubriand-ról, vagy Rostandról szól-
nak, hanem Delphine Gay műveiről és 
a Chanson d' Aspremontról, amelyeket 
Lanson nem említ meg irodalomtörté-
netében. Mi az oka ennek a szembe-
tűnő változásnak? 

A budapesti tanszéken Becker Fülöp 
Ágost személyében ült először igazi 
tudós. A francia filológia, különösen 
a középkori francia irodalom európai 
hírű művelője serény munkása volt 
annak a nagy német nemzedéknek, 
amely az egész világ számára akarta 
megalkotni minden nép nyelvészetét 
és irodalomtörténetét. A francia nyel-
vészet és középkori irodalomkutatás 
alapjait valóban németek rakták le és 
a francia tudósok ezen a téren néme-
tektől kapták első impulzusaikat (Bé-
dier épen Beckertől). Becker tehát 
Budapesten is ebben az irányban dol-
gozott ; sajátosan francia problémákat 
oldott meg. Távozása után Haraszti 
Gyula ugyanebben a szellemben ve-
zette a tudományos munkát, de már 
inkább a modern irodalom terén. Ő is 
a franciák számára és talán a franciák 
helyett akart dolgozni. A francia iro-
dalomtörténet nagy problémáihoz akart 
hozzászólni és erre bíztatta tanítvá-
nyait is. Azonban csakhamar bebizo-
nyult, hogy ezek a nagy problémákkal 
foglalkozó, szép című disszertációk 
mind a tanár, mind a tanítványok 
részéről eredménytelenek maradtak, 
mert nem tudták elérni a célt, amelyet 
kitűztek maguk elé s amely megadta 
volna létezésük jogosultságát : nem 
tudtak visszhangot kelteni Francia-
országban. 

Ennek az eredménytelenségnek 
egyéni okokon kívül országunk hely-
zete is oka volt. A franciáktól távol 
élvén nem használhatták az ottani 
tudományos szervezeteket, amelyek 
megkönnyítik a kutatást és kicsiny-
ségünkből eredő szegénységünk nem 
engedte meg, hogy ilyen nagyarányú 
célra rendezkedjünk be itthon. Ezt a 
tanulságot le is vonta a következő 
nemzedék, melyet Eckhardt Sándor 
képvisel a francia tanszéken. 

Ennek az újabb iránynak a célkitű-
zéseit és módszerét ezekből a füzetek-
ből is megismerhetjük, ha kikeressük 
a mindegyikre jellemző közös vonáso-
kat, amelyek elkülönítik őket a háború 
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előtti doktori értekezésektől. Ilyen 
elsősorban a magyar vonatkozások 
keresése. Maritschingné Marcelle Ti-
nayre-jének legterjedelmesebb fejezete 
a francia írónő Tormay Cecile fordí-
tásait ismerteti és bírálja, Vashegyi 
Margit értekezése pedig Molière ma-
gyar fordításait foglalja össze. Hogy 
a magyar-francia vonatkozásoknak 
keresése mennyire öntudatos és terv-
szerű, mutatja az, hogy ott is megvizs-
gálják az anyagot e szempontból, ahol 
az ilyen kutatás már talán egy kissé 
erőltetett is (Hirschler : Chanson d'As-
premont). De a szempont életrevaló-
ságát bizonyítja, hogy még ilyen eset-
ben is érdekes eredmények érhetők el. 

A másik közös jellemvonása e füze-
teknek az esztétikai elemzés franciás 
eszközeinek ügyes kezelése. Különösen 
Vasshegyi Margit és Maritschingné 
otthonosak ebben a módszerben. 
A stílus árnyalatainak megfigyelése és 
aprólékos leírása, az árnyalatok szín-
különbségeinek megokolása valamilyen 
lélektani elemmel : a francia kritika 
nagymestereinek ellesett titka. Tehát 
felhasználják a francia szellem értékes 
termékeit a sajátságos magyar problé-
mákra is, vagyis a magyar kutatás 
anyagát is francia módszerrel dolgoz-
zák fel. 

A harmadik közös jellemvonás csak 
a francia filológia területén újdonság, 
más területeken már eddig is érvé-
nyesült nálunk : bizonyos tudományos 
fegyelem. A cél biztos kijelölése és a 
kutatási terület éles körülhatárolása 
az eredmények levonásában a híres 
filológus óvatosság, a kicsiny de biztos 
lépésekben való előrehaladás, a rész-
letek ismeretéből felépített nagyobb 
egység: mindez mutatjá, hogy a ma-
gyar kutatók nem elégszenek meg a 
francia esztétikai analizis módszerével, 
hanem a német filológiai módszer 
bevált fogásait is felhasználják. 

E közös jó tulajdonságok mellett, 
amelyek természetesen különböző mér-
tékben vannak meg az egyes szerzők-
ben, egyéni vonásokat is találunk a 
füzetekben. Vasshegyi Margit fejlett 
stíluselemző képességei mellől hiány-
zanak az összefoglalás magasabb szem-
pontjai. A magyar Molière-fordítások 
történetét egy kis fáradsággal magyar 
stílustörténetté lehetett volna fejlesz-

teni, de a szerző megmarad a fordítá-
sok kritikája mellett. Szirmai Regina 
értekezése talán a legkevésbbé sikerült 
a négy közül. Mme Girardin műveiben 
a koreszmék hatását kutatja. Talál is 
ilyen hatásokat, de megmarad a hatás 
általános megállapításánál, részleteket 
nem ad. Rámutat a Delphine Gay 
regényeiben feltalálható korszerű gon-
dolatokra, de nem tudjuk meg, kiktől 
vette át azokat. Stílusa is idegenszerű, 
de szorgalmas adatgyüjtése révén az 
átlagdisszertációkat eléri. Hirschler 
Imre vállalkozik a legnagyobb fel-
adatra. Eredeti akar lenni: Bédier 
elméletét támadja. Bédier a középkori 
epikus költemények eredetét kutatta. 
A régebbi felfogás szerint (G. Paris) 
ezek az eposzok népi eredetűek és az 
internationális (valószínűleg germán 
eredetű) eposzi meseanyagot használ-
ják fel. Bédiér szerint az eposzokat a 
zsonglőrök és szerzetesek csinálták, de 
függetlenek a germán meseanyagtól, 
eredeti francia alkotások. Újabban 
különösen azzal támadják Bédiert, 
hogy a francia eposzokban levő ger-
mán motívumokra mutatnak rá. Ezek-
hez a kutatókhoz csatlakozik Hirschler 
is sok találó megfigyelésével és érdekes 
ötleteivel. Érvei azonban ritkán meg-
győzőek, megoldásokat nem tud adni, 
inkább csak föltevéseket. Maritschingné 
Marcelle Tinayre írói arcképét nem 
a legmélyebb, de találó megfigyelé-
sekkel rajzolja meg. Otthonosabban 
mozog a stílusra és világnézetre tet t 
hatások kutatása terén, de a könyv 
legjobb fejezete a francia írónő Tor-
may Cecile fordításait bírálja. Marcelle 
Tinayreban nem az írónőt, hanem a 
finom ízlésű művelt asszonyt emeli ki. 
Lelkes szépkeresésére jellemző az a 
mód, ahogyan megismerkedik a ma-
gyar írónővel. D' Annunzio felolvassa 
neki Tormay Cecilia egyik fiatalkori 
novelláját (Fuvola) saját fordításában, 
amely annyira megtetszik neki, hogy 
lefordítja az «Emberek a kövek kö-
zött» című regényt franciára. 

A nagyképüségtől hangzó szólamok 
és féktelen ambíciók mai világában a 
szerény és alapos munkának ez a 
négy füzete csendes kis ligetet alkot, 
amelyben az olvasó örömet és meg-
nyugvást talál. 

Fábián István. 


