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Minden izét feszítve szív, izom, kar 
Óh repülj láb, szárny, szellem, gondolat. 

Örök törvény hajtja „a Nap-kerengést s a Föld nedveit" — irjá, 
Fodor egyik erőteljes ódájában (A Szabadsághoz) s költészete is a 
haladás, a javulás örök törvényét szolgálja. (Kemény Grábor) 

AiliDOUS HUXLEY 

Az európai közönség előtt mintegy tizenöt évvel ezelőtt lépett fel 
először a Chromsárga cimű kis könyvvel, mely manapság mér nem kap
ható s csupán az olvasók egészen szűk körének szólt. Ebben a műben 
már felfedezhető volt a későbbi Huxley minden lényeges erénye és hiá
nya, noha egyelőre a fiatalsággal járó elégtelenség jegyeit is magán vi
selte: az emberi tevékenység minden faja számára nyitva álló értelem,, 
egyetemes műveltség és érdeklődés, humorérzék és a helyzetek pikanté
riájának az átérzése, de ugyanakkor pedantéria és szárazság is. Az em
ber érezte, hogy élettapasztalata csupán egyirányú, s mint ilyen, a pol
gári létnek és tanítási módszereknek egyik legkiválóbb megtestesülése,. 
Nem fogadta el ennek az osztálynak minden premisszáját és értékitéle-
tét, sőt kivételes éleslátással tudta mérlegelni az osztálya légköréből ki
kerülő eszméket, .csupán azokat fogadva el, amelyeknek igazságáról ma
ga győződött meg. Bármennyire is ellenzéki volt és non-konformista, ha 
még olyan szellemesen és lendületesen is tudta bírálni az osztályához tar
tozó egyének visszásságait, az intellektuális vétek veleszületett eltorzu
lásában leiedzett, mint minden osztályabeli szellem. 

Nem arról van szó, hogy Huxleyvel kapcsolatosan az ösztön és a. 
misztika felsőbbségét hirdessük az értelem rovására, ellenkezőleg, a ren
dező és osztályozó észnek, a kultúrának, a tudományos szellemnek min
den egyén életében előkelő helyet kell biztosítani, ha megakarjuk tartani 
az összhangot, de nem -szabad elfelejtenünk, hogy az eszméknek csak 
annyiban van súlyuk, amennyiben a szellemnek és a tényeknek az össze
ütközéséből születnek, valamilyen élettapasztalat eredményeként. Balzac, 
Tolsztoj általánosításainak éppen az ad utolérhetetlen értéket, hogy nem 
csupán egy töprengő agy szüleményei, hanem olyan ismeretek, amelyek 
mögött ott hemzseg egy egész sereg egyéni lét, mintegy önként kerekedve 
problémává és törvénnyé. Minden egyéb ismeret pedantéria. 

Huxley első könyve nem mentes egy ilyen nemű pedantéiriától s az: 
embernek az az érzése, hogy akár nevelése, akár vérmérséklete elzárt 
előle minden olyan tapasztalatot, mely valamilyen oldalról nem a művelt 
angol polgár tapasztalata, hogy szellemének drámája csupán annyiból 
áll, hogyan teremtsen rendet a különféle és egymásnak ellentmondó is
meretek tömegében, amelyek át meg áthatják a klasszikus tudomány em
lőin nevelkedett ifjút. Nyilvánvaló volt, hogy nincs sem tapasztalata, 
sem megérzése, hiányzik belőle a valószerűbb világ iránti érzék, igy a 
kézi munkás világának és az egyszerűbb érzéseknek a kultusza. Egy szó
val, mint annyi osztálybeli kiváló tudós, kissé szellemi nyomorék benyo
mását keltette. 

Huxley sokkal' értelmesebb és öntudatosabb egyéniség, semhogy ne 
legyen a legteljesebb mértékben tisztában azzal, ami hiányzik belőle. AZ 
egyik ok, amely a regényírásra hajtja éppen az, hogy ily módon igyek
szik magáévá tenni létének azt a részét, amitől sorsa megfosztotta. Nem 
érdektelen az egyensúlynak az az eszeveszett hajszája, mely e hébe-korba 
kiábránditó iró műveiben lüktet. Hogyan adja meg a testnek azt, ami a. 
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testé, anélkül, hogy a szellemet csorbítaná? Hogyan és milyen mérték
ben éljen szellemével, mely mértéktelenül élvezve elpusztít minden szer
ves életet? Olyan állapotba akar jutni, hogy egyszerűen és ártatlanul él
hessen és a szűzi prdblémátlanságban kielégithesse a lét különféle es 
egymásnak annyira ellentmondó igényeit. Egyszerre akar eleget tenni a 
cselekvés parancsoló követelményeinek és az ítélet meg az ízlés nem ke
vésbé (parancsoló szózatainak. i 

Vájjon nem inkább a bölcselőnek, a tudósnak, az esszéistának a 
a problémái ezek, mint a regényíróé ? Kétségtelen, hogy az essay formá
ja a legalkalmasabb mondanivalói kifejezésére. Egyébként ezt maga sem 
igyekszik leplezni. Oldalakat közöl egyik-másik hőse naplójából, aki ugy 
ihasonUt reá, mint a testvére. E bölcselkedések egy minden foalitélettől 
mentes, biztos itéletű, a művelt európai lelkusmeret minden problémá
jában nagyszerűen tájékozott emberre vallanak. Kissé mindenünnen zsák
mányol: Freudtól Pascalig, Bergsontól Montaigneig, a theológusoktól a 
költőkig és az esztétikus zenészekig mindenkitől kölcsönöz s kissé tarka 
köntösű filozófiát teremt magának. Mindamellett szellemének tökéletes 
működése, előadásának választékossága kellemes és könnyen emészthető 
modorban juttatja olvasóihoz a legnehezebb problémát is. A tiszta elő
adásnak ez az adománya nem utolsó sorban magyarázza vonzó erejét. 

A jelen politikai problémáival szemben habozó álláspontot foglal el. 
Elmélkedései arra kényszeritik, hogy elismerje a cselekvés szükségessé
gét. De mivel vérmérséklete elutasítja a cselekvés velejáróit s ugyanak
kor képtelen lemondani az eszmék folytonos játékáról, s mindezt még 
tetézi azzal is, hogy kritikai szelleme előtt nincs tan, amit azonnal ki ne 
kezdene, hiányzanak belőle a meggyőződésnek azoik a pozitív elemei, 
amelyekre cselekvését építhetné s így arra van kárhoztatva, hogy vég
nélkül keringjen egy meddő körben. Az utolsó szót még nem mondta ki, 
s így remélhetjük, hogy átfogó értelmének és minden gyanútól távolállő 
őszinteségének a segítségével egyszer mégis csak megtalálja élete értel
mét és az önmagával való békét és összhangot. (M. V.J 

HEENTRICH .MANN": ZOLA. (Edltions de la Nouvelle Rovue Oritique 19S7.) 
Goethét tekintik az irodalom nemzetek közötti kapcsolatai legkomo

lyabb tudatositójának. A z ő pé'dáján indult el az a szokás, hogy az egyes 
európai nemzetek jeles irói nyilvánosan is leróják az elismerés és 
sokszor a hála adóját olyan idegen irók iránt, akikkel szellemi közössé
get éreznek. Kétségtelen, hogy egyetlen kortársi regényíró sem volt 
Heinrich Mannnál hivatottabb arra, hogy Zola emlékének adózzon és 
aktualitását kiemelje. 

Heinrich Mann könyvében hű és árnyalatokban gazdag arcképet raj
zol Zoláról. Erre egyaránt előkészítette a maga regényírói működése s 
a_ francia iroda1 ómmal való mély kapcsolata. Mann nem riadt vissza at
tól, hogy közvetlenül a háború után nyilvánosan hitet tegyen a német 
és francia nép kulturális testvérisége mellett. „Németország sohasem 
vetette meg a franciákat", — mondotta egy párisi interwievjában. „Még 
az_1871-es győzelem mámorában sem?" — kérdezte tőle a francia újság
író. „Még akkor sem —, válaszolta Mann, — hogy is tehettük voha, hi
szen olyan szép irodalmuk vo l t ! " A francia irodalom, amire Heinrich 
Mlann itten hivatkozott a naturalizmus, s a naturalizmus vezető irója 
Zola. 

A naturalizmus Franciaországban a XX . század első évtizedében az 
irodalom kiátkozott gyermekének sorsára jutott: olvasói mindig voltak, 
-de „a komoly krit ika" nem igen tett róla említést, ha csak azért nem, 


