
ságérzete vagy a háborúkkal szem
beni emberbaráti érzülete lázadt fel 
Napoleon hadjáratai ellen, hanem 
államférfiúi bölcsessége és tiszta 
judiciuma, amely látni engedte a 
kikerülhetetlen összeomlást. Talley-
rand ellenséges hatalmakkal cimbo-
rált Napoleon győzelmei ellen, mert 
a győzelmekkel és Franciaország 
területi növekedésével egyenlő 
arányban nőt a nép nyomora, az 
ország gazdasági leromlása és az 
elégedetlenség. D. C. Talleyrandnak 
tulajdonitja azt a meggyőződést is, 
hogy „sem Franciaországnak, sem 
Európának nem jó egyetlen ember 
akarata alatt élni, még akkor sem, 
ha az az egyetlen ember, a francia 
császár". 

A szerző meglepő otthonossággal 
mozog a korabeli francia szalonok 
szellemi légkörében, tájékozott int-
rikáiról és ismeri politikai és sze
relmi pletykáit. Plasztikusak jel-
lemelevenitései, de különösen mara
dandó hatású Talleyrand ábrázolá
sa, amely ennek a romlott erkölcsü, 
cinikus, hitszegő, de mégis elvhü ál
lamférfinek bonyolult lelki alkatát 
oly sok politikai megértéssel és mű
vészi gonddal magyarázza. (Robo
tos Imre) 

AZ ILLUZIÓ AZ IRODALOM-

BAN. Azonos vagy hason
ló szociális alapokból azonos vagy 
hasonló szellemi formák (ideoló
giák) sarjadnak: Azt az irói kört 
is, melynek Zilahy Lajos egyik 
„representativ man"-je, az egykori 
orosz narodniki mozgalomra emlé
keztető parasztimádat jellemzi. A 
„paraszt" az az etnikai értelemben 
is ideális tipus, aki a testi és lelki 
egészség megtestesitője, a népi élet 
gyökere ós fejlesztője, a nemzeti 
jövő. Mellette vagy épp vele szem
ben csak csökevény és csenevész 
érdekcsoportok élik a maguk re
ménytelen ós jövőtlen percéletét... 
Az illuzióról, mint a lelki magatar
tás egy sajátos formájáról, épp a 
Társadalomtudomány legutóbbi szá
mában ir Dékány István, akinek 
társadalomlélektani meglátásai és 

felismerései mindig sokat mondók. 
Az illuzió — irja — a valóság jobb
nak látása, az elfordulás a valóság
tól, a félig realisztikus magatartás 
s egyben öncsalás... „Az illuziónak 
politikai-lélektani szerepe: fél-tuda
tos palástolás vagy alig tudatos ön-
biztatás, mely szinte akaratos fél
álomba ringatással ér fel". Nem le
hetne találóbban jellemezni a ma
gyar narodnikik illuzióit sem: a 
„paraszt" pozitiv illuzióját s az 
érem másik felét: azt az éppen nem 
hizelgő véleményt amivel ezek az. 
irók, legtöbbjük, a többi osztályok
ról, első sorban a középosztályról 
vannak. 

Zilahy legujabb szinműve, a 
„Gyümölcs a fán" is ennek a kettős 
illuziónak a terméke. 

...A szociológia körülrajongott s 
anyagilag is jól szituált professzo
ra boldogtalan családi életet ól, bár 
szerelmes a feleségébe: nincs gyer
meke. Zsufolt padsorok előtt tar
tott egyletemi előadásainak is ez a 
nagy és reménytelen sóvárgás adja 
tartalmát és benső tüzét. A szabad, 
felszabadult és haladó szellemű em
berpár, sulyos lelki gyötrelmek 
után, végre megegyezik abban, 
hogy a. professzor elcsábitja fiatal 
és egészséges szobalányát. Igy az
tán örökbefogadhat egy törvényte
len gyermeket, aki az övé... A téma. 
egészen pirandellói: Pirandello több 
remek novellájában dolgozza fel a 
labilis szellemi érzelmek s a testilét 
változhatatlan törvényszerűségeinek 
harcát ,s a pirandellói stiluson is 
átremeg mindenkor az osztályhely
zet sulyának és felelősségének tuda
ta. H a Zilahy — bár fölösleges kü
lön kiemelni, hogy jeliemalkotó és 
jellemlátó művész — oly kevéssé pi-
randellóian oldotta meg témáját, 
annak ép az az oka, hogy illuziójá
nak áldozta fel a jellemformálás 
művészi kötelességét; hogy ezuttal 
csak narodniki sémákat és nem élő 
embereket adott. 

Az volt a cél, hogy nyilvánvaló 
legyen a darabban szereplő minden 
középosztálybeli testi-lelki gyökér-
telensége, felháboritó önzése, ciniz-



musa, s a másik, a pozitiv oldal: a 
parasztok ősi törvényeken épülő er
kölcse: szemérmes biztossága, nyu
godt s a kellő pillanatban erőszak
ra is kész állhatatossága... Amit 
aztán Zilahy e cél, e „sűritett logi
ka", érdekében véghezvitet a szin
padon — az egyenesen hátborzon
gató. 

Ez az egyetemi tanár, aki szép 
szavak és professzoros szórakozott
ság mögé rejti a határozatlanságát 
a lélekbeteg vállalni-nemtudását, 
apósára bizza a három nap előtt 
megtörtént „dolog" eligazitását; ez 
az após, aki kitűnően tudja, hogy 
mi a törvény, de három nap után 
még orvoshoz küldi a pácienst, 
hogy aztán rögtön mihelyt Anna 
(Sima Anna az Édes Annák fajtá
jából) nem adja a leendő gyerme
két, dicshimnuszt zengjen az anya
ságról; ez a törvényes és művelt 
feleség, aki háláról és tisztességről 
prédikál az ő tanácsára, elcsábitott 
szobalánynak, hogy a következő 
pillanatban kiparancsolja a házából 
a leányanyát és arra kényszeritse, 
hogy otthagyja „méhe magzatát", 
akihez a professzor ur minden „tör-
vényadta" jogát egy „jottányi en
gedmény nélkül", érvényesiteni 
akarja (mert a professzor ur rög
tön „közjegyzőileg" adoptálta a 
születendő gyermeket s ráiratta 
minden vagyonát, nem feledkezve 
meg persze arról sem, hogy a 
leányanyát lemondassa a gyermek
hez való jogáról)... — nem, ez a sü
ritett logika még akkor is sok 
együtt, ha nem számitjuk a társa
sághoz az időnként és minden ösz-
szefüggés nélkül be-besurranó dus
gazdag és özvegy Sacy bárónőt, aki 
hónapokat tölt Firenzében, jobban 
mondva autózik az olasz országuta
kon, nem emlékszik arra, hogy a 
gyermekei csecsemők is voltak s 
bár a professzor feleségének jóba-
rátnője, minden tőle telhetőt meg
tesz, hogy elcsábitsa a professzort... 
Ebből a nem is éjsötét, hanem piaci 
közhelyekkel szürke háttérből kel
lene csak annál erősebben kidombo
rodnia a másik oldal erkölcsének — 

ha a néző már az első, pszicholó
giailag kitűnően felépitett első fel
vonás után el nem vesztené végér
vényesen a türelmét s nem látná 
egyre fokozódó megdöbbenéssel, 
hogy mi lesz a szinpad, ha nem a 
jellemalakulás tükre, hanem csak a 
könnyű és átlátszó propaganda esz
köze. (Hort Dezső) 

TÁBOR BÉLA: A ZSIDÓSÁG 
KÉT UTJA. Metafizikai ta

nácsok egy gyakorlati tragédiában. 
Tábor Béla könyvet irt a zsidóság 
két utjáról. Történeti vonatkozásai
nál fogva sok méltánylást érdemel, 
de gyakorlati megoldásokat nem 
tud találni. Olyan ember irta — 
mondja önmagáról, aki „hisz ab
ban, hogy mindaz, ami érték van 
benne, elválaszthatatlan attól a ket
tős ténytől, hogy ő magyar és zsi
dó; s ha akár magyarságát, akár 
zsidóságát egy pillanatra is felad
ná, minden emberi értékét elveszte
né, tehát nem érdemelné meg, hogy 
éljen". Már ezen idézetből sejthet
jük, hogy az elmérgesedett faji 
kérdést őmaga is faji alapon akar
ja megoldani, ami még akkor is le
hetetlen, ha a zsidóvallást a zsidó 
fajjal azonositjuk. T. B. pontosan 
felvetiti a vádakat és ellenvetése
ket. Vádak: 1.) a zsidóság idegen 
elem a magyarság testében, 2.) a 
zsidóság elfoglalta a gazdasági po
ziciókat. Ellenvetés: a zsidóság 
nem faj, hanem vallás. 

T. B. nem ért egyet ezen ellenve
téssel. Mivel magát az emberi fajt 
a legvégső szellemi valóságnak ér
zi, az a meggyőződése, hogy a faj
nak döntő szerepe van a teljes em
beri kialakulásában. A fajiság sze
rinte végső közvetitő a történeti 
ember és a szellem közt, ámde ha 
ezt a tételt, mint végső elvet még el 
is fogadnók, a megoldásban ez sem 
igazit el. Az emberi társadalom ke
letkezésének végső elve semmikép
pen sem biztositja a mai ellentétek 
megfejtését. T. B. jogosan utal ar
ra, hogy a fajiság problémája a 
mai történelmi változásokban nagy 
szerepet játszik, de elfelejti meg-


