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tást. Ebben különben hihetetlen 
nemtörődömséget mutat közönsé-
günk; valamely német, francia vagy 
angol kocsintás valóságos felhábo-
rodást idéz fel, s rögtön „művelet-
lenséget", „Balkánt", mit, emleget-
nek; de a magyarban elkövetett 
szarvashiba fölött észrevétlenül el-
siklanak. Itt-ott vetődik fel egy kér-
dés valamely szónak, kifejezésnek 
származása iránt: „honnan ered?" 
Pedig ez már valóban nyelvtudo-
mányi kérdés s a nyelv életének, 
történetének belső szentélyébe vezet. 
A szófejtés (etymológia) már nem 
puszta játék, melyről a csípősnyelvű 
Voltaire azt mondotta, hogy „benne 
a mássalhangzók keveset, a magán-
hangzók pedig semmit sem érnek", 
hanem komoly tudomány, mely a 
szavak útján a nemzet történetének 
sok rejtett zugába világít, mely fel-
deríti a magyarság érintkezését 
másnyelvű népekkel, szétválasztja 
az egymásután következő művelő-
dési rétegeket, melyeknek szavai, 
mint a geológiai rétegekét a vezér-
kagylók, a művelődés áramlatainak 
korát, idejét pontosan meghatároz-
zák. A mai etymologusnak nemcsak 
tökéletes fonetikusnak kell lennie, 
azaz ösmernie minden hangnak kép-
zésmódját, viszonyát a többihez, 
változásait a nyelv történetének 
folyamán; hanem jártasnak kell 
lennie a történettudományban, a 
művelődéstörténetben, minden ter-
mészettudományban, néprajzban és 
néplélektanban — szinte minden-
tudónak kell lennie, hogy egy-egy 
szónak minden titkába belehatol-
hasson és kivallathassa multjáról. 
A szófejtés ezért nemcsak a szak-
tudósra nézve fontos, hanem a nagy-
közönséget is nagyon érdekelheti és 
sok váratlan meglepetéssel szolgál. 

Vagy nem meglepő-e hölgyeinkre 
nézve, hogy a hölgy szó eredetileg 
fehér menyét-et, hermelin-t jelen-
tett, miből hajdan a királynék pa-
lástja készült, a mai „nyomorúság''-
ban pedig mint „belépő" egy hölgy 
válláról sem hiányozhatik? Vagy 
nem furcsa-e, hogy annak a lapos 
főzőedénynek lábas a neve, holott 
lába nincs; de valamikor volt, mi-
kor a nyitott tűzhelyen a parázsra 
állították? Ott a krumpli, mely mint 
mindennapi étel német köntösben 
áll asztalunkon, de rögtön francia-
olasz burgonyává lesz, ha a Panno-
niában tálalják. 

A szófejtés kideríti a feleség, hit-
ves és férj származásának titkát; 
megmondja, hogy az aggastyán szó-
nak nincs köze az agg-hoz, hanem 
Ágoston származéka, hogy a kaján 
a bibliai Kain utóda; hogy a szivar 
szót Vörösmarty csinálta (készített 
is szivart, de az Deák Ferencnek 
nem ízlett, valamint házi pezsgője 
sem); hogy a viganó egy szép tán-
cosnő nevét őrzi stb. stb. Nyelvünk 
valamennyi szavának eredetét a 
nagy Etymologiai Szótárnak volna 
hivatása megmagyarázni, de ez a 
hetedik füzettel megakadt s az 
Akadémiának nincs módjában a 
kész kéziratot kinyomatni. (Finn 
testvéreink részvénytársaságot ala-
kítottak szótáruk kiadására.) Addig 
is, míg annak nyomtatása lehetővé 
lesz, Horger Antal a biztos szófej-
tések közül vagy ezret egy cso-
korba kötött s élvezetes előadásban 
felajánlotta közönségünknek. A 
szerző félszemmel a tanuló-ifjúság-
ra is nézett s ezért fejtegetései né-
mely helyen közel járnak a szak-
szerűséghez, de ez nem riasztja 
vissza a valóban művelt és műveltté 
válni akaró embert attól, hogy 
nyelvének multjával, tehát nemzeti 
léte multjának egy ágával meg ne 
ismerkedhessék, kivált ha a „hasz-
nos" a „szellemessel" karöltve jár, 
mint Horger Antal könyvében. 

Tolnai Vilmos. 

„Modern klasszicizmus" a legújabb 
francia irodalomban. (René Lalou 
könyve.) Az elmúlt esztendőben a 
francia könyvpiacon egy minden 
rövidsége ellenére is. gazdag tar-
talmú kézikönyv jelent meg, mely a 
közelmúlt és a jelen irodalmát mu-
tatta be. René Lalou-nak ez a könyve 
néhány ítélete miatt itt-ott igen éles 
tiltakozást hívott ki maga ellen, de 
életerejét és a jelen törekvéseivel 
való szerves kapcsolatát semmisem 
mutatja jobban, mint az, hogy ma 
már második és terjedelmesebb ki-
adásban segíti elő a modern fran-
cia irodalmi törekvések megismeré-
sét. Ez a sok önállósággal megírt 
kis irodalomtörténet azonban nem-
csak egyszerű és lehetőleg pontos 
számadás akart lenni az újabb iro-
dalom megnyilvánulásairól, hanem 
— amint ez a még élő írókhoz tapadó 
irodalomtörténeti összefoglalások ál-
landó sajátsága — dokumentálni is 
törekedett a jelen irodalmi életének 
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egy határozott akaratú, napról-napra 
tisztábban kibontakozó és szélesedő 
irányát, a „modern klasszicizmust", 
azt a klasszicizmust, mely ma szel-
lemi elődeinek André Gide-et és Ju-
les Romains-t tekinti. 

A „modern klasszicizmus" nem új-
sütetű irodalmi akarat; már a X X . 
század első éveiben megszületett. 
Megszületett akkor, amidőn a szá-
zadvégi kiábrándulások Barrés 
anarchikus egotizmusának megmu-
tatták az én-szintézis felé vezető 
utat s határozott formát nyert éppen 
az egyén oldaláról nézve a szimbo-
lista verskezdeményeit már-már 
megtagadni készülő André Gide 
„Prétextes"-jében. Általában a X X . 
század legelső feladatának tartja, 
hogy likvidálja a XIX-et, főként 
pedig ennek legláthatóbb jegyét, a 
romantikát, hogy a szétszórt s egyen-
súlytalan erőket keretbe szorítsa s 
ezáltal új életegységet teremtsen. A 
háború némileg visszavetette a ki-
fejlést, a győzelem azonban a fran-
cia szellemi élet összefoglaló törek-
vése számára még kedvezőbbé tette 
a talajt s a „modern klasszicizmus", 
mint az irodalmi erők szintézisének 
fogalma, több elemmel meggazda-
godva, a jelen legfrissebb irodalmá-
ban válik tudatossá és kitűzött 
iránnyá. 

Valóban, a „modern klassziciz-
mus" elvének hirdetői a történeti 
fejlődés szükségszerű eredményének 
tekintik művészi hitvallásuk teljes 
diadalrajutását. A romantika — 
mondja egyik folyóiratuk a „Mou-
ton Blank" (mert „fehér bárány" 
volt annak a korcsmának is a cégére, 
melybe Racine, La Fontaine, Mo-
lière és Boileau járt valamikor) — 
a X I X . század elején új és a klasszi-
cizmus megteremtésére alkalmas 
anyaggal helyettesítette a XVII . 
századi klasszikus irodalom kime-
rült tartalmát, de nem tudta fel-
fedezését organizálni s így nem si-
került neki egy uj klasszicizmus ki-
formálása. A X I X . században csak 
két író volt, aki művészi fegyelembe 
tudta szorítani a romantikus anya-
got: Flaubert és Baudelaire s ezek 
ketten meg is valósították a jövő 
klasszicizmusának mintegy az elő-
képét. Azóta azonban az irodalmi 
életet ismét egy szuperromantikus 
hullám érte (szimbolizmus, Charles-
Louis Philippe „szocialis művé-

szet"-e, majd a X X . század elejének 
futurista, kubista, dadaista stílkere-
sése), úgyhogy az ízlés-egyensúly 
helyreállítása, amely a szellemi élet-
nek koronként ellenállhatatlan kö-
vetelése, már nem várathat magára. 
Az irodalmi életnek ezt a szükséges 
egyensúlyba hozását tűzte maga elé 
a „modern klasszicizmus". 

Teljesen ellentétben minden úgy-
nevezett neoklasszikus gondolattal, 
mely minden hosszabb multra visz-
szapillantó irodalom életében bizo-
nyos időközökben fel szokott tűnni 
s nem jelent mást, mint elévült for-
mák utánzását, a „modern klassziciz-
mus" közvetlen együttrezgésben akar 
maradni a jelen életével, mint egyet-
len ihlető forrással, de ugyanakkor 
— s ez az, ami által elsősorban jogot 
formál a „klasszikus" elnevezésre — 
ki akarja formálni a költői techni-
kát, újra megtalálni a befejezett for-
mát. helyreállítani a művészi egyen-
súlyt. egyszóval: stílust akar terem-
teni. Kezdi pedig azzal, hogy kikü-
szöböli a költő, a művész eddigi ro-
mantikusan elképzelt lelki ábráza-
tát. Erélyes uralkodni tudás a kife-
jezni valón, tudatosság, aktivitás — 
talán ebben a három szóban lehetne 
összefoglalni a „modern klassziciz-
mus" írójának teremtő tulajdonsá-
gait. A művészet egy nagy kény-
szerű szintézis és nem szabadság — 
irta már A. Gide; a szabadság meg-
ölője az igazi művészetnek. Minden-
fajta romantikának — s itt elsősor-
ban a közelmult nagy romantikus 
hullámzására, a szimbolizmusra gon-
dolnak — személyes és anarchikus 
szétszóródásával szemben, a klasz-
szikus író szakít az érzelmes indi-
vidualizmussal, a lelki narcissizmus-
sal az én bizonytalan kultuszával, 
kilép önmagából és győzedelmeske-
dik a belső romantikán. A klasszi-
cizmus írója „éber álmodó" (így ne-
vezi Stefan Zweig Jules Romains-t); 
munkája, a romantizmus emocio-
nális és tudattalan teremtésével 
ellentétben, racionális és akart. 

A francia „modern klasszicizmus" 
(ez az elnevezés még nincs is egé-
szen kétesztendős) a jelen irodalmi, 
ízlésében éppen olyan zárt egységet 
próbál létrehozni, amilyen a XVII. 
századé volt s valamint minden 
klasszicizmus a maga korának szin-
tetikus kifejezése, ő is arra törek-
szik. A mai élet szintjén marad s 
nem fordul a multba azzal a kis-
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hitűséggel, hogy az irodalom el-
mondta minden lehetséges mondani-
valóját s most már nincsen más 
feladat, mint a meglevő értékek szi-
gorú őrzése. A X X . század klasszi-
cizmusa eredeti és új, mert kifeje-
zője lesz egy eddig ismeretlen és 
jelenvaló univerzumnak. „A jövő 
klasszicizmusát — mondja Jean 
Cocteau — azokban a művekben kell 
keresni, melyek legkevésbbé hason-
lítanak a klasszikusokhoz." Ennél a 
pontnál azonban óvást is emelnek a 
puszta modernizmus ellen. A „mi 
modernek"-et hangoztató írók aktua-
litásra való törekvésüktől elkapva, 
művészi viziójukat nem tudják ki-
szélesíteni és elmélyíteni, a felszinen 
maradnak s munkájuk eredménye 
csak halvány és elsietett vázlat. Az 
igazi írónak kerülnie kell ezt a hi-
bát s ezért a „modern klasszicizmus" 
teoretikusai elveik művészi meg-
valósításának egyik fontos eszköze-
ként tekintenek az unanimizmus"-
ra, mely lehetővé teszi, hogy a mű-
vész sub specie aeternitatis mutassa 
be a dolgokat. 

A francia „modern klasszicizmus" 
unanimista is; nem csak az, de az 
is; mert felismerte ennek a művészi 
attitüdnek szintetikus erejét. A whit-
manizmusnak ezt a romantikus pá-
tosztól megszabadított és racionáli-
sabbá tett formáját Georges Duha-
mel kezdte propagálni még a X X . 
század első tizedében, ma azonban 
inkább Jules Romains unanimista 
kezdeményeit tekintik követendő és 
elmélyítendő hagyománynak. Az 
unanimista attitüdöt, mint az örök 
s csak időnként halványodó emberi 
optimizmus egy külön megnyilvá-
nulását, formulákba öltöztetni igen 
nehéz s legfeljebb csak körülírni 
lehet. Az unanimizmus hit; hit a cse-
lekvésben, a teremtésben, hit az em-
berben és a dolgokban, ezzel a hit-
tel való szintetikus felölelése a min-
denségnek, vagy hogy egészen rövid 
legyek, a dolgok szeretete, az „amour 
des choses". Nem altruizmus, mert 
ez szentimentális alapon nyugszik s 
egyébként is ebben még benne van 
az „én" és a „többiek" egymástól el-
különített fogalma, melyet az una-
nimizmus, lévén ez a kettősség min-
den romantika összetevője, teljesen 
meg akar szüntetni. Emellett célja 
az is, hogy megújítsa a művészi vi-
ziót. Keresi ezért az egészen elemi, 

egyszerű, hogy ne mondjam, baná-
lis őstémákat, melyek azonban az 
unanimista prizmán át nézve eddig 
még meg nem látott színeket mu-
tatnak; elveti a romantikus anali-
tika minden eredményét: a hisztori-
cizmust, naturalizmust, pszicho-
analizist s fel akarja ébreszteni az 
érzéket a legendás, a valóban epikus 
iránt. Tagadhatatlan, hogy a figye-
lem előterében a regény áll s min-
den jel arra mutat, hogy az emberi 
élet, melyet a francia XVII . század 
a drámában fejezett ki, a X X . szá-
zad klasszicizmusában epikus reali-
zációra vár. De akármilyen lesz is 
az a műforma, mely ezt megvaló-
sítja, akármilyen „izmus" lesz is az 
a keret, mely ezt befoglalja, az una-
nimista attitüdhöz való fordulás is 
mutatja azt. hogy a X X . század egy 
szélesen emberi művészetre törek-
szik. mely új humanitásban foglalja 
össze az egyensúlyt kereső emberi-
séget. 

A „modern klasszicizmus''-nak ezek 
az eddig még csak elszórtan jelent-
kező és formát öltő elvei már érez-
tetik is hatásukat a most fejlődő író-
kon. Paul Morand — hogy egy pél-
dát említsek — „Ouvert la nuit"-jé-
nek (1922) vibráló és nem egyszer 
anarchikus expresszionizmusából 
már alig találhatni valamit is most 
megjelent regényében, a „Lewis et 
Iréne"-ben, mely már egy igen ter-
jedelmes lépést jelent az egyensúlyo-
zott írói technika és a művészi ön-
uralom felé. Ugyanez a fejlődes ve-
hető észre a nagy intelligenciájú 
Jean Cocteaunál is. Amint a jelen 
francia költészetében utolsó napjait 
éli a „szabad vers", ugyanennek a 
sorsnak néz elébe a prózában a pszi-
chológiai és az erkölcs-regény s ép-
pen ez a két író az, aki a legnagyobb 
tudatossággal keresi a X X . század 
regényének legkifejezőbb és leg-
klasszikusabb formáját. 

Ez az egész irodalmi szintézisre 
való törekvés, mely amellett, hogy 
az európai szellemi élet szükségletet 
is mutatja, alapjában a francia ős-
racionalizmus modern formája, egy-
két külföldi, főként a latin nemzetek 
irodalmában is követésre talált. A 
bruxelles-i „Le disque vert"-t vagy a 
madridi „Indice"-t ugyanazok a mű-
vészi intenciók vezetik, mint a fran-
cia előőrs-folyóiratokat. 

K. D. 
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