
tok hiányában nyilt tömegmozgalom nem léphet f e l . Ám a folyton 
fokozódó gazdasági nehézségek következtében az elégedetlenség egé
szen gyors tempót vehet. Ez a magyarázata amiért a kormány, noha 
inflációit készít elő, mégis fél az infláció alkalmazásától. Ez az oka 
amiért a hitlerista vezérkar oly széles rohamot intéz la „kritizálók" 
ellen. Viszont már maga Göbbels sem tudja eltitkolni a tömegek előtt, 
hogy félrevezették őket: „Meg kell legyen a bátorságunk, hogy ideál¬ 
jainkat romantikamentessé tegyük, mert minél távolabb vagyunk az 
ideáloktól, annál hajlandóbbak vagyunk romantikus köntösbe öltöztetni 
s minél közelebb járunk az ideáljainkhoz, annál kevésbé romantikusok 
azok." Nyilt felhívás ez a német fasizmus átcsoportosítására egy kes
kenyebb, de biztosabb tömegbázisra. 

A német fasizmus 15 hónap alatt elérkezett első végzetes gazda
sági és politikai válságához. 

(Berlin) (V. F.) 

S Z E M L E 
D. H. LAWRENCE ÉS A TOLLAS KIGYÓ 

Lawrence Tollas Kigyója néhány évvel ezelőtt már megjelent, de 
nem keltett különösebb feltűnést. Közben azonban sok minden történt, 
ami az író nevének csengését megváltoztatta és a könyv ujra forga
lomba hozatalát aktuálissá tette. Többek között Lawrence meghalt és 
ezzel sikerült ellenfeleit kissé szelidebb belátásra hangolnia. Ezenkívül 
kitűnő szószólóra akadt: H u x l e y - r e s tudjuk, hogy egy jónevű és 
értelmes esztéta-kritikus mennyire hozzájárulhat valamely író halha
tatlanná tételéhez. Lawrence divatos íróvá lett, akit illik ismerni. Post¬ 
humus sikerében nagy szerepe volt ujabb társadalmi és politikai viszo
nyainknak is. Ezekre a viszonyokra nézve a legjellemzőbb akispolgárság 
fészkelődés« és vágyakozása valami sajátos osztálytudat, a „harmadik 
út" után. Majdnem minden országban fellépitek egyéniségek, akik a 
nagypolgári és szocialista megoldások ellen' és mellett harmadik lehe
tőséget csillogtattak meg, az állapotok megváltoztatásának „új", „ma
gasabbrendű" módszerét. E módszerek elvontsága és irracionális homá
lya mögött legtöbbször a be nem vallott kispolgári és felemás osztály¬ 
érdek huzódott meg, mely megoldásait a történelem fejlődési irányá
val ellentétes, reakciós, vagy a legjobb esetben a valóságtól teljesen 
elvonatkoztatott, de a gyakorlatban a nagypolgárság érdekeit szolgáló 
utópikus rendszerekben kénytelen keresni. Azok a kényesebb és művel
tebb lelkiismeretek, akik a fasizmus gyakorlatától visszariadnak, a 
fasizmus e „nemesített", finomabb visszatükrözésében találhatják meg 
lelki békességükét. Németországban például K l a g e s és S t e f a n 
G e o r g e volt e szellem legjellemzőbb képviselője. Differenciált, bonyo
lult társadalmunkban a narkotikumok területén is alapos munkameg¬ 
osztás uralkodik. Aki nem iszik bort, az templomba járhat és a töm¬ 
jénfüstöt szívhatja tüdejébe. Aki a tömjénfüst iránt ellenszenvvel visel
tetik, azt nyitva várja a theozófikus és egyéb szekták kapuja. Vegetá
riánus lehet, vagy buddhista. És végüli az ugynevezett elit belemerül¬ 



bet George hetedik körének, vagy Lawrence szexuális viziójának rej¬ 
telmeibe és attól várhatja a világ uj jászületését . Az utak változatosak. 
E társadalmi szükséglet mellett egyéb ok is közreműködött Lawrence 
divatossá válásában. S ez regényeinek nemi atmoszférája. Nem mintha 
pornografikus író volna. Ő a nemiséget halálosan komolyan vette. Ha
nem olvasóközönsége „pornológ" és a nemi intimitások nyilt megirásá¬ 
ban nem éppen természetes gyönyörforrásra vélt bukkanni. S legvégül 
talán az is közre játszott Lawrence népszerűségében, hogy érdekes, ko¬ 
moly, nagy ember volt, bonyolult és meghasonlott, modern személyiség, 
aki elszántan elemezte önmagát és élményeit, nem leplezett s e m m i s 
így tévedéseiben is tiszteletreméltó, mert becsületes. 

A Tollas Kigyó színhelye Mexikó és főhőse, Kate negyvenéves 
ír asszony, aki két házasság után megunva a vén Európát e vulkánikus 
és sötét, forradalmas országba utazik. Nem azért, hogy Mexikót meg
ismerje és tanulmányozza, hanem hogy lelkének kínzó ürességét valami 
új szenzációval töltse meg. A regény legelején egy bikaviadalt néz meg 
utitársaival, akik szocialisták. Kate arisztokrata lélek, unodorodik a 
förtelmes színjátéktól. A két szocialista, mint szocialista — Lawrence 
beállítása szerint — nem undorodhatik, mert ők a tömeg emberei és 
mindennel, amit a tömeg tesz rokonszenvezniök kell. Kate finom lelke 
elfordul ettől a csőcseléktől. Külvárosi kutyák. Sötétarcu agitátorok. 
Ez az istenadta nép. Az író igazolja magát: Kate nem snob. De almi 
igaz, az igaz. A regény éltető lendülete az első oldalaktól kezdve a harc 
a szocializmus, a nép ellen. Ez a harc azonban nem elvi. Kate unja a 
szocializmust, undorodik tőle, nem tartja élettel teljes valaminek, csak 
automatikus, felületi jelenségnek. Állásfoglalása érzelmi. A csőcselék 
aljas, mert a zene után kiáltozik. Merít a tribün közönsége egymás 
kalapját lekapja és dobálózik vele. A szocialista Owen, mint szocialista 
érdeklődve nézi az egészet, Mint amerikai kíváncsi a szenzációra, akár
csak az uccai balesetekre, mert „ez az élet". Mint; „legbelsőbb én" — 
ő is utálja az egészet és — leveszi kalapját, hogy el ne vehessék tőle. 
Ezeket a jelentéktelennek látszó mozzanatokait Lawrence kihangsú
lyozza, kéltségtélenül azért, mert személyes élményeit alkotják, melyek 
központi kérdéseivel összefüggésben állnak. Ez a fölényes, arisztokrati
kus magatartás a tömeggel szemben végigvonul az egész regényen. „A 
világ rengeteg emberből és néhány egyéniségből van összerakva." (52. 
o.) Mexikó átalakulását „szociális komédiának" nevezi. Ugyanakkor 
azonban Kate undorodik a bürokratától, aki a ,,szociális komédiát" 
annyira leegyszerűsíti, hogy a szociallizmust a szabad bűnözéssel azo
nosítja. Ugyanakkor észreveszi, hogy a peonok napszáma 20—30 cent. 
Észreveszi a tábornokot, aki Pullmann kocsiban utazik és luxusban 
fürdik és felháborodik ezen. „Dehát így törődtek a néppel Mexikóban 
épp úgy, mint másutt. Néhány ügyes ember kikecmereg a piszokból s 
azután már csak magával törődik." (49. o.) 

A munkások és parasztok ábrázolásába sokhelyütt meleg és szen
vedélyes rokonszenv vegyül. Felmerül a kérdés, melyik az igazi Law
rence? Mi az ő igazi véleménye és álláspontja? S a regény kimenetele 
még bonyolultabbá teszi a kérdést. Kate belekeveredik egy társaságba, 
amely furcsa keveredése a mexikói jellegű ,,nemzeti szocializmusnak" 
a régi azték vallással és dionysosi nemi kultusszal. A végén felesége 
lesz az egyik „führernek", illetve istenembernek és éritelmét belekény
szeríti a furcsa rítus szolgálatába. 

Lawrence regényének és egyben egyéniségének kulcsa származása 
és osztályhelyzete. Ebből következik lényének legalapvetőbb konflik
tusa, meghasonlása, önmagának való ellenmondása. Ami más írónál 
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háttér, távolinak látszó létfeltétel és meghatározó ok — az nála köz
ponti tény és lényeg. Lawrence proletárszármazású, apja eastwoodi bá
nyász. Anyja azonban polgárlány, polgári életfelfogással és ambíciók
kal, aki fiából urat akar nevelni. Mint életrajzából megtudjuk, Law
rence nem szívesen haladt az anyjától megszabott irányban. Az isko
lában elzárkózott uri társai elől és apja mellé vágyakozott, a primitiv, 
egyszerű életbe. A visszatérés azonban lehetetlen volt. Anyja elleni 
lázadásában nem pap, vagy orvos lett, annak álmai szerint, hanem író. 
De gyermekkorának ellenmondását magával vitte nehéz útján. Halott 
anyjának elégtételt kellett szolgáltatnia: ki akart nőni a proletáriátus¬ 
ból, meg akarta tagadni apja osztályát. Ur akart lenni. Lényegében ez 
ugyanaz a jelenség, amely az asszimilálódó zsidóságnál is feltalálható. 
Az asszimilálódó zsidó tudatalatt antiszemitává válik, mert a többi 
zsidó elleni gyűlölete biztosítja leginkább a velük való belső azonosulás, 
együttérzés, a közéjük való visszatérés ellen. De ugyanakkor magá
val viszi a másik gyűlöletet is: a polgárság elleni gyülöletet, az osz
tályharc szellemét. Róla valóban el lehet mondani, hogy „két lélek 
lakott keblében". De állandó konfliktussal és belső harccal, a fegyver
szünet pillanatai, a béke csöndje nélküli huzamosan nem lehet birni 
az életet. Kétségbeesetten erőlködött valami egyensulyi helyzet, valami 
kompromisszum megteremtésére. És ezt a kompromisszumot megtalálta, 
mert felfedezte „legbelsőbb énjét". Mi ez a legbelsőbb én? A férfias
sága, a nemisége, osztályproblémáktól független, elvonatkoztatott tes
tisége. Lawrence nemi kultusza tulajdonképpen nem a nemiség kultusza, 
hanem a belső egyensuly, a konfliktusoktól való megváltódás kultusza. 
Ebből az álláspontból aztán a két ellentétes erő, a két gyűlölet-gócpont 
is új értelmezést és rendeltetést nyert. Az alulról felfelé és felülről 
lefelé irányuló osztályharcot egy látszólag közös mederbe terelte; a 
civilizáció elleni harcba. A civilizációnak — úgy érezte és úgy fejtette 
ki a Tollas Kígyó lapjain s — két oldala csak az „amerikanizmus" — 
vagyis a polgári hajsza a profit; után — és a bolsevizmus, a proletá¬ 
riátus osztályharca és hatalomakarata. A civilizációval szemben áll az 
ősi, elsődleges fallosz-én, az igazi legbelsőbb emberiség. Ha a prole
táriátust támadja, — akkor nem a polgár beszél belőle, hanem; ez a,z 
Én, aki ugyanakkor a polgárságot is támadhatja. Szexuális élményei¬ 
nek komoly, kemény színét a társadalmi agresszió adja meg. Lady 
Chatterley kedvese, a proletárszármazású intellektuel-erdőőr, paraszti 
dialektust használ a grófnővel szemben — nem mintha nem beszélné 
az irodalmi nyelvet is. hanem mert ezzel a dialektussal megalázza és 
bosszut áll rajta. Osztályharcát nemi sikon éli ki, viszont ennek fejé
ben lemond a társadalmi és politikai szolidaritásról és magáévá teszi 
a grófnő „született" előkelőségét. 

A Tollas Kígyóban az alacsonyabbrendű indiántábornok teszi ma¬ 
gáévá a fehér, arisztokrata Kate-t: ugyanaz az elégtétel. Lawrence fal¬ 
losz-énje ugyanabból a szükségszerűségből született, mint a fasiszták 
rendi állameszméje, vagy a nemzeti szocialisták fajimádata: a kispol
gár kettős és önmagában meghasonlott lényének szüksége van vala
milyen „mélyebb", vagy „magasabb" eszmére, amely bizonyos látszó
lagos egységet, ad érdekeinek és vágyainak. 

Lawrence tulajdonképpen nem kispolgár, hanem proletár és pol
gár, de azáltal lett kispolgár, hogy ezt a két külön személyt önmagá
ban egyesítette és kibékítette. Ennek a kibékülésnek külső jele lehetett, 
hogy a cipészlány szerelmessel való szakítás után bárónő-feleség kö
vetkezett, akinek közelsége alá kellett, hogy huzza benne az osztály¬ 
harcnak a nemiség síkjára átvitt kiélését, a Lady Chatterley-megoldást. 



Az is segítette átvitelében, hogy a hipokrata angol „társaság" felhör
dült nemi őszintesége miatt, amelyet ő viszont nem volt hajlandó fel
adni. Igy meg volt adva annak a lehetősége, hogy a nemi osztályhar¬ 
cot a polgárságnak nemcsak egyedei: női ellen, a felesége ellen és csak 
— fizikailag viseltje, — hanem az egész polgárság nemi életformája, 
álszemérme, szennye ellen. Az erdőőr nemcsak teste alá gyűri az asz¬ 
szonyt, hanem beszédével is bántja, sérti, — mint Lawrence a polgár
ságot. Az osztálykonfliktus azonban valóságos, eleven valami volt 
benne, amely szüntelenül érvényesülni és kifejeződni kivánt. A Tollas 
Kigyó, első lapjától az utolsóig ott lappang e konfliktus izgatott fe
szültsége s a legegyszerűbb jelenségek, mint a bikaviadal, egy bolse
vista megjelenése, vagy a mexikói urak beszélgetése kirobbantják más-
más megnyilvánulását. A baktériumok hatóereje tehát nem csökkenhe
tett, mert a gyógykezelés nem lényeges, csak narkotikus és illuzorikus 
volt. Ezért az illuziók erejét kellett fokoznia, — minit a fasizmusnak, 
amely a társadalom belső ellentmondásait nem szünteti meg, csak nar
kotizálja és elvezeti — újabb és újabb biztosító szelepeket kell nyitnia 
és kenyér hijján újabb és újabb cirkuszi játékokat kell rendeznie. Law
rence konfliktusa miniatür másolata volt környezete konfliktusainak. 
A mikrokozmosz a makrokozmosz minden jegyét magán viselte, anél
kül, hegy tudott volna róla. Lawrence illuziója, belső führere és erős 
keze, a fallosz-én volt; ennek jelentőségét fokozta, ennek erejét növelte 
azzal, hogy vallássá emelte. Ez a magyarázata Kate sorsának. Kate 
európai nő és észlény. Don Ramonnak, a mexikói nagybirtokosnak val¬ 
lásalapítását szkepszissel nézi. „Majmok vagytok" — tör ki egyszer 
belőle Kate Lawrence polgár-énjének a szócsöve. De Don Ramon a 
fallosz-ént képviseli. Nemzeti egyházat akar alapítani. Krisztus he¬ 
lyébe új megváltóként az ujjászületett ősi indián istennek: Kvetzal¬ 
koatnak, a Tollas Kígyónak egyházát. A vallás érdekében először jel
vényt teremt — nem a horogkeresztet, hanem a tollaskigyó-jelvényt, 
— egyenruhát vezet be, himnuszokat ír és osztat szét röpcédulán, dob
bal és tánccal reklámozza magát, mint a Tollas Kígyóisten első embe
rét, kapitalisták és szocialisták ellenfelét, aki egyelőre távoltartja ma
gát a politikától. Mindez képzelet és látomás. Nem az igazi Mexikó, 
hanem az igazi Lawrence. Igazi Lawrence abban is, hogy a regényben 
állandóan felhangzik a szkepszis szava, Kate az egészet az Üdv hadse
reghez hasonlítja, maga Don Ramon is inkább csinálja a hitet, mint 
hisz: „az embereknek szükségük van manifesztációkra, jelképekre", — 
mondja, tehát csinál nekik. Tudatos lények, átlátnak a szitán, mégis 
az irracionálitásba menekülnek, mert a történeti folyamatok észszerű 
felismerése önmaguk létének a tagadását jelenti. Jellemző a politiká
hoz való viszonyuk is. Ellene vannak az erőszaknak. Meg kell védeni, 
ami van, de a másé után nem kell nyúlni. Idővel aztán majd ugyis 
helyre áll az ősi földközösség, mert nem illő, hogy egyes emberek 
kezében legyen a föld. A „sofortprogram" azonban: táncolni, dobolni, 
egyenruhát ölteni és a Tollas Kígyó énekeit énekelni. 

Ezek az énekek azonban valóban megragadók. Kozmikus életérzés 
sugárzik belőlük. Az élet, a testiség, a nemiség igenlése. Az új vallás 
szertartásainak leírásában nagy költői erőt mutat Lawrence, nagy vá
gyódást valami más, egészségesebb és boldogabb, intenzivebb és szí
nesebb élet után. A fallosz-én: illuzió, a valóságban fel nem található 
— s így megjelenítése csakis romantikus eszközökkel, a multhoz való 
visszatérés és képzeletműködés segítségével lehetséges. Művészi ereje 
azonban olyan nagy, hogy elhiteti velünk: mai, nyomoruságos, küzdel
mes, szedett-vetett életünk tulajdonképpen nem élet, csak valami rom¬ 



lott foszforeszkálás az élet valóságos, mély tüzéhez hasonlítva, amely
hez akár ma is hozzáférhetnénk. 

Lawrence legemberibb, legmélyebb vonása valóban a tisztább, 
konfliktusoktól és káosztól mentes élet után való vágyakozása. Nagyon 
magányos ember volt és ép' ezért nagyon szomjazott emberi kapcsola¬ 
tok után Megvolt a maga határozott eszméje, képe a magasabbrendű 
életről, az emberi individuum tökéletes kivirágzásáról, fegyelmezett 
szabadságáról, test és léitek egészséges összhangjáról, S ezáltal ő, aki 
a jövőt nem akarta látni, aki himnuszaiban a , , je lent" hangsúlyozta, 
mert a haladás elismerésében polgár énje meggátolta — mégis a jövő 
egyik élesztőjévé válik. A történellem megy a maga útján és nincs 
olyan illuzió, amely huzamosabban feltarthatná útjában. Az út azon
ban nem a civilizáció tagadása felé vezet, hanem az emberi szellem
nek a civilizáció feletti uralmához. Ez az uralom ténylegesen megoldja 
Lawrence és mindannyiunk konfliktusait és ténylegesen létrehozhatja 
azt a magasabbrendű életformát, amelyről való legszebb és leglawren¬ 
cebb ábrándjaink is valószínűleg silány és kezdetleges utópiákká fog
nak bizonyulni a valóság vidám és pompás tökéletessége mellett. 

(Budapest) Fülöp Ernő 

MATERIALISTA LÉTELMÉLET.* A munka célja a dialektikus ma
terializmus általános világképének a felvázolása. Közelebbről a 

munka, célkitűzése szerint, az anyag egyetemes fejlődését írja le váz¬ 
latszerűen a természettudományok legujabb eredményei és a dialekti
kus mozgástörvények alapján, a legalacsonyabb formáitól, amint azok 
a fizikai jelenségekben kifejezésre jutnak, legmagasabb formájáig, a 
társadalomig. Ez a feladat a legmesszebbre törő teoretikus ambícióit is 
kielégítheti, mert hatalmas tényismeret mellett megkívánja a dialek
tikus módszer kifogástalan kezelését E mellett olyan munkaterületet 
ölel fel, amely, legalább magyar olvasó részére hozzáférhetően, a maga 
egységében tudtunkkal még nincs feldolgozva. Igy a könyv, célkitűzé
sénél fogva, uttörő jellegű is. 

A feldolgozott anyag tényleg a szerző nagy munkabírásáról tesz 
tanuságot, Megjelenik előttünk az anyag, immanens, abszolut létmód
jával, a mozgással, amely konkrét és relativ megnyilvánulásaiban meg
határozza az anyag létformáit, az egymástól elválaszthatatlan relativ 
teret és időt. Látjuk, amint az anyag önmozgásával az aether (az elektro
mágneses mező) összesűrűsödik és létrehozza, az eredetileg egységes 
anyag széthasadási terméke gyanánt, a nehéz anyagot, a protont és az 
elektront és egységüket, az atomot, amelyek átmenő ellentét gyanánt 
helyezkednek szembe a fény-, elektromos-, magnetikus- stb. jelen
ségekkel. Látjuk, amint az atomon belül, az elektronok számának nö
vekedésével, felsorakoznak a különböző atomminőségek, a vegyi elemek, 
amint ezek molekulákká, vegyi anyagokká egyesülnek, amint kifejlőd
nek az utóbbiakból] a szerves vegyületek és létrejön az élő sejt. Nyo
mon követjük a sejt 'széthasadását, az élő szervezet egységében speciá¬ 
lisan módosult sejtcsoportok, sejtek létrejöttét, a fajok kialakulását és, 
harcukat, az ember és a társadalom létrejöttét, a társadalom szétha
sadását osztályokra, az osztályok harcát, hogy végül az egész fejlődés 
beletorkoljon az új társadalomba, 

A szerző kiemelkedő teoretikus ereje, rendszerező képessége bizto
sítja a hatalmas anyag egységbe foglalását is. Dialektikus ismeretei 
segítségével pedig lépten-nyomon rámutat a dialektikus mozgástörvé
nyek érvényesülésére a leirt folyamatokban. Sőt, az ismert dialektikus 
tételeken alapuló összefüggéseken tulmenően, olyan új szempontokra 
is felhívja az olvasó figyelmét, amelyek, adott vázlatos formájukból 
kifejlesztve, arra is alkalmasak lehetnek, hogy eredeti, új értékekkel 
gyarapítsák a dialektikus materializmus irodalmát, A könyv tehát fel
tétlenül figyelemreméltó. Egyrészt, mert összefoglalja a modern ter¬ 


