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biológiai hólizmus megalapitójának pedig a hires angol természettudóst 
J. S. Haláanet tartja. 6 Arról azonban nem ir, hogy rendszerének főbb 
gondolatai a dialektikus materializmus életszemléletében adottak. í gy 
pl. az egyszerűbb formáknak a komplexebbekből való levezetése lénye
gileg dialektikus gondolat- A Spencer-tféle evolucionistákkal szemben, 
akiik (ugy biológiai, mint szociológiai téren) a magasabb formák alacso
nyabb formákból való magyarázására törekedtek, a következőket olvas
suk a Közgazdaságban bírálatának bevezetésében. „ A z ember anatómiá
ja a majom anatómiájának a kulcsa. Az alacsonyabbrendű állatfajokban 
a magasabbra való utalások azonban csak akikor érthetők, ha a 
magasabbrendűek már maguk ismertek." E mondás zsenialitását csak 
a modern biológia eredményeinek világitásában lehet teljesen értékelni, 
különösen, ha meggondoljuk, hogy a 60-as években, tehát több, mint fél 
évszázaddal a Meyer-tféle könyv megjelenése előtt került papirra. A bio
lógiai kutatás autonóm, mechanizmustól és vitaiizmustól egyaránt füg
getlen voltát is kiemeli a dialektikus materialista biológia (Prenant), 
éspedig sokkal következetesebb módon, mint Meyer teszi. 

A könyv különben eredeti gondolatokban gazdag, érdekes munka. 
Szerzője indirekté arra is bizonyítékot szolgáltatott, hogy a dialektika 
nem valami „kívülről" az élettudományra húzott ráma, hanem az élő való
ság belső lényege. A Meyer-féle biológiai hólizmus tulajdonképpen nem 
egyéb, mint menekülési kisérlet a tradicionális biológiát nyomó mechaniz-
jmus-vitalizmus dilemma elől. Ez a dilemma csak a dialektikus szinté
zis formájában oldható meg. Meyert igy célkitűzésének belső logikája —• 
akarva, nem akarva — a dialektikus állásfoglalás felé vitte. S ebben a 
vonatkozásban érdemes megemliteni, mint szimbolikus tényt, hogy a 
szerzőnk által a holista biológia megalapitójának tekintett J. S. Haldane 
fia, J. B. Haldane a hólizmust logikusan végiggondolva eljutott a dialek
tikus materializmushoz s nem csupán elméleti téren- (Geröly Kálmán) 

i) Adolf Meyer: Ideen und Idieaie der biologischen Er.kenntnis. L/ei.pzig 
Barth 1937. —• 2) E. Boutroux: a természettörvény fogalma a jelenkor füozó-
fdájálban és tudományában, — ») Meyer: i. mű 74. o. — «) Meyer: i. mű 49. 
o. s) Meyer: i. mű 73. o. — « ) J. S. Haldane: „Semmi okunk nincs kétel
kedni aibban, hogy a biológia és fizika valaha egy pontban találkozni fognak. 
De azt is megjósolhatjuk, hogy ha ezt •« találkozó pontot megtalálják és a 
két tudomány közül az egyik elnyeli a másikat, ez a másik nem a biológia 
lesz." 

* |UGO VON HOFMANNSTHAL, ÉS VICTOB HUGO. A francia Victor 
" Hugo-alapitvány könyvtárának ötödik kötete ezt a cimet viseli: Es-
sai sur Victor Hugo. írója Hofmannsthal, fordítójául Dr. Maria Ley-
Deutsdh szerepel. „Maria L e y " álnév alatt a forditónő a Victor Hugo élet
művében fellelhető „rongyosok" alakját dolgozta fel ugyané sorozat ne
gyedik kötetében (Le „gueux" chez Victor Hugo), doktori értekezésként, 
miután egy kisebb, kiadatlan dolgozatban egyéb hasonló tárgyat dolgo
zott fe l : La camttille ddris ía Mttérature. 

Victor Hugo egészen különös okból érdekelte Hofmannsthalt, ahogy 
már H. felfedezője, Altemberg is kedvenc irói sorában első helyen emliti 
a Nyomorultak költőjét. A dekadens bécsi irók, a Café Gnienéteidl 1890.-
es törzsvendégei, a Jung-Wien csoport 1—1 Victor Hugo iránt (hogyan is 
tudott érdeklődni? Neurotica, irta egyik kötete fölébe címnek Félix Dör-
mann, és Sensatiowen c. kötetében adysan igy dalolt: Ich Uebe die hek-
tischen, schlankén Nah-zissen mit blutlosen 'Mund... Ich liebe, ims niemand 
erlesen, was keinem zu líeben gélang, Meíú eigemest urinnetstes Wesen, 
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Und alles, was seltsam und kraSnk!-.. 'S e bécsi csoport legjelentősebb líri
kusa, A Bolond és a Hálál költője, akinek egész életműve tipikusan me
legházi költészet, annyira érdeklődik Victor Hugo iránt, bogy 1901.-ben 
doktori értekezést ir róla (Studie über die Entwicklung des Dichters V. 
JJ.J, 1902 márciusában a Deutsche iRundsohauban ad ki róla tanulmányt 
(V. H. —, Das Weltbild in seinen Werken), s ugyanabban a hónapban a 
Westermanns Illustr. Monatshefte-foen V. H. —, Sein Lebenslauf als Ent-
vflckelung der geistigen Form cimen értekezik! 

Igyekezzünk megfejteni ezt a látszólagos lélektani rejtélyt: H von
zódását a francia Hofmanusthalok által annyira lenézett vátesz iránt. Kor
tünetre bukkanunk vizsgálódásunk folyamán! írjuk ide, ami ebből a fran
cia kiadásból —• amely igy csak korlátolt érdekességű — sajnálatos módon 
kimaradt. 

Hofmannsthal személy szerint ismerte Amatole Franceot, akiről csak 
a közeljövőben fogjuk megtudni, Claude Avetine France-ujnyomat kiadá-
stából, mennyire aktiv szellemű iró volt. 1919-ben Barbussehöz irt levelet, 
s ezt a bevezetés fel is emliti. Nem. emliti azonban a könyv azt, hogy H 
szinte első versei 1898 júniusában —. a Sozialistische Monatshefte ha
sábjain jelentek meg, miután előbb, 1892-ben és 1896-ban Stefan George 
Blatter für die Kunst jéfo&n láttak napvilágot! Ez a két lap ma két ellen
tétes végletet jelöl meg; a 90-es években azonban H. v . H. még mindket
tőhöz egykép közel érezte magát! „Elfelejtett fajok fáradsága" neheze
dett H. szempilláira, s bár az én szócskát szinte túlzottan kerülte, végte
lenül magányosnak érezte magát. Ez az epigon, akinek oeuvreje nagyrészt 
át- és ujraköltésekből áll vagy legalábbis ujraérzésekből, mint annyi más 
kortársa, ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy — mint a&Kbriban mon
dották „leszálljon a nép nagy rétegéhez!" A Jedermann után H. am
bíciója: a néphez szólni, a népnek teremteni meg azt a színházat, ame
lyet megért és amelyet maga is megjátszhat, hiszen a világ minden 
„nagy" színháza és drámája — népies színház és dráma volt. H. talán 
Titkán volt annyira meghatva, mint mikor egyszer az osztrák Alpesek pa
rasztjai előadták falujukban, helybeli dialektusukra fordítva, "a Jeder-
mannt... Az t a Jedermannt, amely azonban végül is csupán a salzburgi 
Festspiele vagy a pesti margitszigeti ,Jiszabadtér\i játékok" sznob-közön
ségének lett kedvenc csemegéje! 

A finom patrícius, az arisztokrata lélek H. a háború után szívesen 
lemondott volna exotikumáról, ellentállt volna a távoli idők és vidékek 
csábitásának, hogy a nép életét dalolja, amelyet csak a háború utáni 
nyomorúságban ismert meg közelebbről. De ez nem sikerült neki, és a 
középkori moralitást, ezt a feledett, spanyolos műfajt, minden spanyolos-
sága ellenére sem sikerült ismét életrehivnia. í gy 1921-ben mások Írásait 
álhtotta össze antológiába, Deutsche Erzähler cimen (Insel Ve r l a g ) ; ez
zel a könyvvel a népnek akart szogálni az a költő, ki igy énekelt: nur dos 
er dienen durfte^ freute ihn. 

Ez az áldozatos hangulata az Írástudónak meglehetősen általános je
lenség volt századunk elején. De jaj , ha az áldozat nem talál meghallga
tásra, ha a füst lefelé száll: a néphez „leszálló", a német végeredmény
ben mégiscsak lesajnáló és lenéző írókon menten kitör a Kain-komjplexum! 
Ortega y Gasset osztály-elveket hirdet 1917-ben, és a húszas évek köze
pén megírja A tömegek Mzaldásd cimű kiábrándult (és kiábrándítói) 
könyvét. Nem kétséges, hogy Hofmannsthal hol végezte volna, ha nem hal 
meg hirtelen 1929-ben; arisztokratizmusát sértő családi botrányba halt 
bele. Karl Kraus hol kezdte, uramisten! •—• és a Dié letzten Tage der 
Menschheit csodálatos an bátor szerzője hol végezte? (Egy német iró nem-
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régiben azt ajánlotta, hogy a bécsi Rathaus előtt állitsák fel, á la Goe
the és Schiller, Doiltuss es Kari Kraus kettős eraiiekszobrát, kéz a kéz
ben!) 

Nos, ez a könyv, a Hoímannsthal Hugo-esszéje, megmutatja azt, 
hogy szerzője hol szerette volna végezni! Hugóról van szó, de a szerző 
Saiint-föimonról értekezik oldalakon keresztül: a ^socialisrcie" szó szüle
tését beszéli el, s ieirja az isten fogalom metasztazisát: hogyan lépett 
Isten helyére, nagybetűsen, a Nép ! „Micsoda atmoszféra a szónok és a 
költő számára!" — kiált fel lelkesen Hofmannsbhal, s hozzáteszi: „Nem 
csoda, ha Victor Hugó közel találta magát ehhez az emberhez (Lamen-
naishez) hajlamai és sorsa által"; de egyúttal Saint-Simonhoz is, S itt rL 
nyilván saját vágyálmát irja nekünk: a zseni szerepéről méláz el a nagy 
társadalmi átalakulásiban:, s a Nép és az Ige ugy jelennek meg lelki sze
mei előtt, mint két, egymásra utalt természeti erő. 

Most már könnyebben megértjük, mi vonzotta H.-t Hugóhoz, Csak. 
a fiatal költő lehet individualista, vallja, korszerűen, a Tizian halálai cí
mű dialogizáit elégia szerzője. Hugó sohasem volt egoista! fedezi fel és 
megörül a felfedezésnek- i S ha Goethe és Hugó között kell választania, 
akkor ő Hugót választja: „Ha Goethe egy bizalmasának nagyszerű nyu
galommal mondhatta: Műveim nem válhatnak népszerűvé; nem a tömeg 
számára Íródtak, hanem csupán elszigetelt egyedek számára, akik valami 
hasonlót akarnak és keresnek. Victor Hugó oeuvrejéről szinte ennek hom
lokegyenest ellenkezőjét kellene mondani- Az egyén megtalálja benne azt, 
ami létezéséiben egyetemes, és a nagy tömeg is mindenkor meg fogja ta
lálni nála önmagát, mert csodálatos ékesszólása ki tudta fejezni azt, ami 
mindenkiben közös és ami senki számára nem maradhat idegen." Gyönyö
rű szavak; szinte odakivánkozik minden igazán nagy és szociális iró em
lékművének talapzatára, 

•Lám, a melegágyi széplélek, a túlffinouiult vers-ötvös, aki szerette a 
költőt a szeizmográfhoz hasonlitani az érzékelés finomsága tekintetében 
nagy, monumentális vátesz szeretett volna lenni, aere perennius! S ez 
vonzotta a hozzá hasonló rangúak által annyira lenézett Victor Hugóhoz! 

Mi mindebből a tanulság? Miért futottak meg annyian, szinte mind, 
a nagy szociális érzékkel indult irók, Hofmannsthaltól Hermann Hesseig, 
Maeztutól Ortegáig, Maurrastól Gideig? A felelet, azt hiszem, elég egy
szerű. Nem elég vonzódni a tömeghez,.. Nem elég elérzékenyülni a gueux 
és a canaélle sorsán... Araiig nincs meg bennünk az a nagy és mély közös
ségi érzés, amely nem akar többé „leszállani", hanem jóban-rossziban 
együtt akar élni, addig hiába rázzuk ellátottabfo létünk tradició-láncait. 
Csak ha egészen mindegy: vonzalmunkat viszonozza-e vagy sem a nép 
und wenn ich dich liebe, « « geht es dich mf , csak akkor lesz az irás 
egyéb, mint exotikus palánta: csak akkor fejezi ki azt, „ami mindenkiben 
közös és ami senki számára nem maradihat idegen." (Brávhfeld Olivér) 

HELYREIGAZÍTÁS 

A márciusi szám 243. oldalán a sor élén tűzifa helyett fűzfa olvasandó. 
Ugyanezen oldalon az alulról számított 10. sortól kezdve igy a helyes: 

Vér fut homlokomból, vér fut szemeimből, 
vér csorog szügyemből, vér szökell szivemből. 

A 244. oldalon a felülről számított 9. sor végéről elmaradt a paizs szó. 


