
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

Les grands Poètes hongrois du XlX-e 
siècle. 

A párizsi Renaissance kiadás Száz 
külföldi remekmű (Les Cent Chefs-
d'œuvre étrangers) című sorozatában 
megjelent az első magyar tárgyú 
kötet is. Bencze Jenő Párizsban élő 
magyar író és esztetikus összegyüj-
tötte és lefordította a XIX. század 
magyar lírájának legszebb költemé-
nyeit és igen okos, a külföldiek előtt 
irodalmunk nagy korszakát kitűnően 
megvilágító bevezetéssel kiadta a 
Renaissancenak ebben a népszerű 
sorozatában. A bevezetésben nagyon 
helyesen rámutat Bencze a XIX. szá-
zad magyar irodalmának óriási nem-
zeti és kulturális jelentőségére. Meg-
magyarázza a külföldnek, hogy ez az 
irodalom több mint irott műveknek 
véletlenül ugyanabban a korszakban 
keletkezett együttese, ez az irodalom 
közös nemzeti elhatározás műve. 
Hosszú századoknak tespedése után, 
amit csak politikai szerencsétlensé-
gek egymást követő, megszakítatlan 
sorozatával lehet magyarázni, végre 
ráeszmélt Magyarország arra, hogy 
nemzeti és más népekéhez hasonló 
fejlettségű irodalomra van szüksége 
és miközben bámulattal adózott az 
idegen irodalmak gazdag kincsének, 
vágya támadt, hogy a maga számára 
is biztosítsa azt az értéket, amelynek 
nagyságát felismerte. 

Ez a vágy teremtette meg a XIX. 
század nagy nemzeti irodalmi föl-
lendülését. Nem mintha azelőtt nem 
lettek volna a magyar nemzetnek 
kiváló tehetségű írói. Bencze hivat-
kozik a XVI. század kiváló katona 
költőjére Balassa Bálintra, Zrínyi 
Miklósra és Gyöngyösi Istvánra. Cso-
konai Vitéz Mihályt említi, a franciás 

iskola megalapítóját Bessenyeit, majd 
az irodalmi ébredés nagy előfutárát 
Kazinczyt s rajta keresztül már be is 
kopogtat a XlX-ik századba, amely-
nek irodalmáról igen jól áttekinthető 
képet ad és külön-külön is jellemzi 
kiemelkedő tehetségeit. 

A költők sorát Berzsenyi Dániel-
lel kezdi, Kölcseyvel és a két Kis-
faludyval folytatja. Azután Vörös-
marty Mihály következik. A Szózat 
fordítását kivételesen az eredeti forma 
mértékében és színesen adja. Olyan jól 
cseng franciául a Szózat, hogy ez csá-
bított, lehetett szakítani a francia 
szokással, amely a versfordítások-
nál rendszerint a szószerinti hűségű, 
de prózai és színtelen átköltést 
kedveli. Bencze gyakran el is tért 
ettől a szokástól. Rímes versekben 
adta vissza a Vén cigányt is, a Me-
rengőhöz című gyönyörű elégiát, a 
Szép Ilonka harmadik részét, Petőfi-
nek csaknem minden költeményét, 
amelyet antológiájában felvett. Pe-
tőfi és Arany költészete van a leg-
gazdagabban képviselve a gyüjte-
ményben. Ennek a két költőnek 
epikájából is idéz, ami főképpen 
Aranynál fontos. Tompa Mihály után 
Arany legtehetségesebb epigónja Lé-
vay József következik. Majd az Adyt 
előkészítő korszak legtehetségesebb 
három költője, Vajda János, Re-
viczky Gyula és Komjáthy Jenő. 
A sort Kiss József és Endrődy Sándor 
költeményei fejezik be. A fordítások 
igen jók és helyesen válogatta meg 
Bencze a szemelvényeket is. Helyes, 
hogy minden egyes költőhöz külön 
kis életrajzot is adott. A népszerű és 
olcsó vállalatban megjelent magyar 
kötet mindenesetre nagyban hozzá-
járul majd, hogy irodalmunknak ezt 
a részét még Franciaország határain 
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túl is megismertesse, mert a Cent 
chefs-d'œuvre köteteit egész Euró-
pában mindenütt ismerik és olvassák. 
Igen jó közvetítő a legkülönbözőbb 
nyelvű nemzetek irodalmai közt. 

Michael Zorn: Magyaren. 

Michael Zorn, aki a mult évben a 
magyar Alföldről írt hangulatos, szí-
nekben gazdag regényt, ezúttal ismét 
magyar tárgyú regénnyel jelentke-
zett. Magyaren című könyve törté-
neti regény, helyesebben regényes 
történelem, amelyben nem egy tör-
ténelmi alak s a szereplésének hát-
terét adó korszak meséjét adja. 
Könyvének szereplője az egész ma-
gyarság, amelynek történetét a hon-
alapítástól egészen Mohács nagy nem-
zeti katasztrófájáig elmondja. Ilyen 
óriási időszakot persze bajos egy 
könyv keretébe összefoglalni. Zorn 
egyes jellegzetes nagy éveket ragad 
ki ebből az időszakból és minden feje-
zetnek ez az évszám adja a címet. 
Az első fejezet évszáma : Anno 896. 
A következő már 1038 s ez a Szent 
István halálát követő zavaros álla-
potokat tárgyalja. És így követik 
egymást sorra a nemzet történetének 
jelentős, drámai, sorsdöntő esemé-
nyei. Közben egy-egy költői szárnya-
lású rapszódia adja meg az áthidalást 
a nagyobb hézagok közt. Két állan-
dóan visszatérő szereplője is van a 
regénynek Üllő és Topor, akik szim-
bolumai a magyar faiságnak s titok-
zatosan végigélik az eseményeket. 
Egész különös és a maga nemében 
egyedül álló jelenség a regényiroda-
lomban Michael Zorn könyve. Epikus 
szellemesség és drámai szaggatottság 
egyesül benne. Ehhez képest stílusá-
ban is van valami a szokásos regény-
prózát felülmúló emelkedettség. 

Szinte azt mondhatnók, hogy válasz-
tékos prózában írt rapszódia eposza 
a magyarságnak, amely iránt törté-
nelmének nagyvonalúsága és tragikus 
fönsége révén akar rokonszenvet 
kelteni. 

Az Isten Igájában holland nyelven. 
A magyar regényírók igen népsze-
rűek ma Hollandiában. Legkülönbö-
zőbb irányú és fajsúlyú íróinkat egy-
más után fordítják le holland nyelvre 
s igen szép kiadásokban hozzák nyil-
vánosságra, ami arra vall, hogy a 
magyar szerzők kapósak a holland 
olvasóközönség körében. Legutóbb 
Nyirő Józsefnek remek regénye, az 
Isten igájában, jelent meg hollandul 
H. J. W. Becht amsterdami kiadónál. 
Het Verbijsterende Licht (A képrá-
zati fény) a regény holland kiadásá-
nak címe. Aki ezt olvassa, alig tudja, 
hogy itt az Isten igájában című 
könyv fordításáról van szó. Nem is 
tudjuk, hogy mért változtatták meg 
a sokkal szebb, költőibb és mindenek 
fölött kifejezőbb eredeti címét. A for-
dítást Gézay H. E. és Van Vloten 
jegyzik. A könyv, mint a holland 
kiadások általában, igen elegáns kön-
tösben jelent meg. 

Román lap Magyarországról. 
A Bulletinul Saptamanii románia 
képes heti lap, Szomszédaink című 
cikksorozatában Jugoszlávia és Bul-
gáira után most Magyarországról 
közöl cikket, különösen kiemelve 
központi elhelyezkedésünket a Duna-
medencében. A cikk, amelynek Cris-
tureanu a szerzője, igen kedvező han-
gon beszél Magyarországról. Számos 
illusztráció is élénkíti a cikket, a 
többi között Horthy Miklós kor-
mányzó arcképe. A következő szám 
ugyanebben a sorozatban Csehszlo-
vákia ismertetését közli. 
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