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V. JANILEÖLEVTTCJH: IKOME. Alcan. Paris 1937. 
A hivatalos egyetemi bölcseiéit bizonyos megújhodását jelenti ez a 

kecses kis kötet. A nemiét fenomenológia befolyására a filozófusok már 
nem szorítkoznak pusztán szakmai és technikái kérdésekre. Nem fogad
ják el zárt fogalmi egységűtek a filozófiát, mely kiwül áll a költő, mui-
izsikus vagy tudós „speciális" mindenségén. Átvonulnak minden terüle
ten, igyekeznek kövietni az elágazások látható vagy földalatti útjait, a 
formát s a legfinombb lelki mozzanatokat, melyeket meg kell ragadni; 
fényt kell deriteni rájuk anélkül, hogy megölnénk vagy a szavakkal el
árulnánk őket. Az irónia is egyike ezeknlek a valóságos és redukálha-
tatlan kategóriáknak. Jankeleviítseh ki akarja mutatni és meg akar
ja magyarázni, ngy a zenében és költészeitben, mint a bölcseleti és lé
lektani vizsgálódásokban. Tudós és jólértesült előadása finom és kedves, 
amint a lelki életet irja le. Ki tudja és ki meri fejteni tapasztalatait, 
mer paradox lenni és elragad bennünket Sokrates dyonisismusáról vagy a 
romantikus iróniáról való fejtegetéseivel. 
' Az irónia ••— mondja Jankelevitch — öntudat és szabadság, a föl
szabadulás örök lehetősége. Könnyen levet mindent, ami nem .lényege, 
hanem könnyedség vagy játék. Az ellentmondás abban áll, hogy operá
cióihoz folyton szüksége van arra, amit levetett. Nem mutatta ki a szer
ző eléggé az ironikus öntudat történetét és szerencsétlenségét, meny a 
szabadság tultengésétől szenved s éppen, mert nem megoldás, oly ra
gyogó és éles. Nem mond eleget a legkegyetlenebb gunyolódókról sem 
(Dosztojevszkij: „Vesszen a világ, icsak a csésze teám maradjon meg...") 
másrészt nem mutatja ki eléggé, hogy az irónia nem a nevetés, a testi 
nevetés, mely behatol az emberi életbe, hogy megtisztítsa azt, ahelyett, 
hogy kétértelmű tisztaságok szolgálatába szegődnék. 

Az öntudat egység, .amin belül az iróniának is meg van a szerepe, 
amelynek megnyilvánulása, de nem lényege. „Ne hagyjátok eluralkodni 
'magatokon... .—. mondja Rilke ,—. igyekezzetek, mint eszközzel élni vele... 
fürkésszétek a mélységeket: a guny nem száll íe oda." 

EBICH KAHLBE: JHUAEJ, TJNTEJi BEN VÖIJÍERN , 
Humanitás Veriajr. Zürich , 

Az antiszemitizmus csaknem minden megnyilvánulásának alján 
könnyű lenne kimutatni bizonyos irigységet. A középpolgár érthetően 
neim nézi jó szemmel, hogy megszokott útját szüntelenül zavarja egy 

. olyan csoport tevékenysége, melynek nagysága egyáltalán nem magya
rázza azt a je'er.tős szerepet, amit játszik s amelynek állandó feszültsé
ge, fürge szelleme nyugtalanító dinamizmust visz esetlenül sztatikus éle
tébe. Ennek az elégedetlenségnek kifejezése az őszinte antiszemitizmus, 
mely lényegében némi elismerést rejt a zsidó tettek iránt. De van egy 
teásik zsidógyűlölet is, tava! az eféle őszinteségtől, mely irigységét né
hány napirenden levő jelszó mögé rejti s visszaél egy nép legmélyebb ér
zelmeivel, hogy ösztöneit felkeltve irracionális gyűlöletbe vigye. 

Miután az antiszemitizmusnak ez utóbbi formája kísérli meg ujab
ban megvetni lábait, célszerű lenne a könyv minél több nyelvre való le
fordítása, hogy a népek, zsidók és nemzsidók számot adhassanak maguk
nak tényleges méreteiről. Szerző, anélkül, hogy banális apológiát irna a 
"zsidóságról s elhallgatna tényeket, az emberi öntudat felől közelíti meg 
'a kérdést és bátran taglalja a szellem eszközeivel. 

Ugy látja, Ihogy a zsidó sem történeti, sem fizikai, sem metafizikai 
'szempontból nem tartozik egy politikai érte'emben vett nemzethez, va?y 


