
N A P K E L E T 

H O U S T O N S T E W A R T C H A M B E R L A I N . 

Erst wenn er zu dichten begonnen hat, be-
ginnt der Mensch auch bewusst zu denken. 

Chamberlain. 

DESCARTES mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Chamberlain 
bebizonyította, hogy csak akkor gondolkodunk, ha költünk. A maga-
sabb gondolkozás, az emelkedettebb élet itt kezdődik el. Nemcsak az 

Ilias, de a Parthenon, Leonardo «Utolsó vacsorája», Bach miséi is költemények. 
Ezek — sok mással — csak a költészet csúcspontjai. Minden ember költő, sőt 
előbb költő, mint ember. Ki nem csodálkozott a gyermekek ezeregyéji 
fantáziáján? Ezek a még embernek nem nevezhető teremtmények, akik az 
embert nem is ismerik, óriások, törpék, csodalények, meseországok és kápráza-
tok világában élnek és olyan természetesen, otthonosan, mintha biztos ismeretei-
ket «előbbi életükből» hozták volna, melyeket «ez az élet» csak nagy nehezen 
változtat meg bennük. A tudósok mesebeli «ősemberének» barlangjában már 
rajzokat találunk, melyek a képzelet szülöttei. 

De nincs az a felnőtt, érett, komoly, józan, száraz, rideg, sőt steril lélek— 
hogy egy egész oktávot fogjunk —, akiben ne maradna költői. Még akkor is, 
ha ezt úgy szégyelné, mint Lucifer a jó tetteit. Mindaz, amiket érzéseknek 
nevezünk, kétharmadában költészet és érzések nélkül senki sincs. Hol az a 
kőtörő szív, amely nem dobogna mindaddig, ameddig él? Legegyszerűbbnek 
hitt fogalomképzésünkben, akarva, nemakarva már «lantot pengetünk» és a 
leghitványabb, legostobább színdarab is arra kényszerít, hogy nyitott szemmel 
álmodjunk. Matematikailag szólva : Mindnyájan költői számok vagyunk, de 
most egy végtelen nagyságúról: Chamberlainről lesz szó. 

1855—1927 : időszámítás szerint tehát 72 évbe foglaljuk össze azt az 
infinitumot, melyet Chamberlain megélt. Nos, ezek a számok mást nem jelen-
tenek, minthogy ő, mondjuk Goethe után és X. Y. előtt élt, vagy hogy például 
túlélte a világháborút és nem élte meg a békét. Vagy : látott repülni és hallotta 
a rádiót. Ami Chamberlainben végtelen, az kortalan is, vagyis időtlen. Maga 
Goethe ismételten figyelmeztet arra, hogy a nagy egyéniségek és azok művei-
nek szemlélésénél «pártos enthusiasmussal» járjunk el és eleve kijelentjük, hogy 
mi ehhez tartjuk magunkat. Tudjuk, hogy Chamberlain nagy, tudjuk, hogy a 
nagyságnak ideje nincsen, tehát e pillanattól kezdve boldogan eldobhatjuk a 
históriai szemüveget, nem törődünk azzal, hogy angolnak született és német-
nek halt meg, nem beszélünk évszámokról, mert itt minden nemzetiség, idő-
höz kötöttség nagyszerűen megszünt. Az Örök előtt állunk! 

H. S. Chamberlain egyike volt a legszabadabb lelkeknek, akikről tudo-
másunk van. Itt az alapkő, melyen továbbépíthetünk. Sajnos, mielőtt ezt el-
kezdhetnők, máris meg kell állnunk és megmagyaráznunk kijelentésünket, 
különben a félreértések áradata elragadja. A szabadságról mindenki beszél, 
látszólag mindenki ismeri, amint látszólag mindenki óhajtja is. Pedig a szabad-
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ság csak kevés ember tulajdonsága, mert ez az egyetlen helyes kifejezés. Ha az 
elnyomott elnyomó akar lenni, ez nem annyit jelent, hogy szabad akar lenni. 
Sem az uralomvágy, sem a bosszú nem azonosak a szabadsággal. Szabad ember 
az, aki senki másnak nem ura, csak önnön magának. E végtelen kevesekhez 
tartozott Chamberlain. 

Ezen a jellemen: a szabad lélek jellemén nyugodott a Chamberlaini élet 
és genialitás. Ha nem lett volna sziklaszilárd, mint birta volna el a reáemelt 
óriási épületet! Hogyan tudta volna egész életében azt akarni, amit akarnia 
kellett! Az erkölcsi szabadságnak egyetlen talpköve van : a jellem. 

Most már ismerjük a gyökereket, vessünk egy pillantást a törzsre, koro-
nára, azaz Chamberlainre, mint geniusra, vagy más szóval: a költőre. 

«Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts»* egyetlen dithyramb két vas-
kos köteten keresztül! Ha olvasod, eláll a lélegzeted — persze, ha lelked befo-
gadóan nemes. Minden, ami a nagy műveken megfoghatatlan, amit harmóniá-
nak nevezünk, ami szárnyaló, gothikus, mythosi, mindazt érezzük. Mintha 
egész Földünket összes nyomorúságával, feketeségével, egyetlen kar emelné az 
égbe, de úgy, hogy érezzük: A Földön maradtunk ! Nem lógunk a levegőben, 
talpunk alól nem csúszott ki a szilárd talaj. Csak az nem érinti a földet, mely 
nem arravaló, a lelkünk. Földi tények halmazát tartalmazza a könyv. Tényeket, 
melyeket a mindenfelől rátörő hazugságok bakteriális miriádjai nem pusztít-
hatnak el, kincseket, melyeket a moly és rozsda meg nem semmisítenek. Itt 
találjuk az igazi «spiritizmust», nem azt az együgyű törekvést, melyet az át-
lagos szeánszban erőszakolunk, hanem a valódi «szellemidézést», hol a Mester 
tiszta hívására megjelennek előttünk az emberiség nagy lelkei, nem leplekben, 
foszforeszcenciában, hanem igéikben és tetteikben. 

Chamberlain több művéről beszélhetnénk, de minek? A heros tettei 
csírájokban, lényeges bensejükben azonosak. A hosszú «Apostol», vagy a rövid 
«Szeptember végén» csak artisztikusan különbözők. Végeredményben tökéletesen 
ugyanazok: magasztosak! Chamberlain «Goethe»-je, «Immánuel Kant»-ja, 
«Mensch und Gott»-ja, «Richard Wagner»-e stb. a nemes lélek sokféle elnevezése, 
címek, melyek mögött az örök-egy fenséges áll. 

Aki csak a tudós búvár szemével, az esztétikus érzékenykedő fülével nézi, 
hallgatja Chamberlaint, az tanulhat, de nem emelkedhetik. Részleges kritikák-
kal itt semmire se megyünk. Mint minden költői mű, az övé is kooperációs 
munkára, erkölcsi érzelem-egyezségre, együttalkotásra hív fel bennünket. Akit 
ben ab ovo nincs meg a lelki áttekintés, az etikai összefoglaló átnézet, melye-
Chamberlain tőlünk állandóan megkövetel, az összes műveit ugyanúgy fogja 
letenni, mint ahogy fölvette : üresen. Chamberlain senkivel se köt mesalliancet! 
Vagy költőtársai, vagy semmik se vagyunk ! Aki ezekben az elragadtatott szív-
vel írt sorokban hibákat, tévedéseket keres, az meg is találja, mint mindenben, 
amit ember alkotott. Mert elítélő kritikusnak lenni nemcsak könnyű, hanem 
fölösleges is. A rosszról épen elég annyit mondani, hogy rossz. Ez és ennyi a 
rossz kritikájának optima formája. A jó dicsérete azonban megértést, átérzést, 
megélést, tehát az egyedüli valódi «kritikát» kívánja tőlünk. Senkinek sincs 
nagyobb «bűnlajstroma», mint a nagyon nagynak, mondjuk eszeveszett nagy-
nak. Shakespeare valóságos «hibák bányája».. . de ebben a bányában a leg-
mélyebb akna fenekén is csillagokat látunk, csillagokat, melyeknek fénye elér-
hetetlen magasságban ég és vakít! «Shakespeare und kein Ende !» írta testvér-

* A XIX. század alapjai. 
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szelleme : Goethe. Épen így nincs vége Chamberlainnek sem. A nagy mű ki-
olvashatlan, amint Rembrandt vásznai «kinézhetlenek», mint a Napfelkelték is. 
Minden valóban szépben a kimeríthetlenség édes-szomorú, birhatatlan, hatal-
munkba nem keríthető mértéktelensége ragad el. A fekete betűk alatt láng-
pirosan lobog a lelkesedés éteri tüze. A nagyság ott veszi kezdetét, ahol az al-
kotót a túlságosság hajtja, hol a szenvedélyek áttörik az átlagos határokat, 
hogy önalkotta határaik között a rombolás költői szabályosságában, a szer-
telenség művészi korlátaiban mutassák meg valójukat. Bátran mondhatjuk: 
Nem félni, ez a költészet. 

Ha a kis lelkek, ál-költők, pseudo-művészek egész életükben azt teszik, 
írják, festik, zenélik, amiket nem éreznek, nem hisznek, mert sem nem tudják, 
sem nem merik érezni, mert gyáva szívük örökösen a «világ» szemét látja magán, 
akkor a geniusz mindenek előtt hős. Chamberlain is az volt. 

De a hős és a bolond, a heros és a bravo félelmetlensége ellentétes polusok. 
Ha a «verismus» és hasonló ismusok fél és egész bolondjai, a művészi semmi-
házik és orgyilkosok magukat hősöknek képzelik, ennek csak annyi jelentősége 
van, mint mikor az őrültek Sardanapalnak, apostoloknak gondolják magukat. 
Ezeknél hiányzanak a határok, míg a géniuszoknál csak a hamis határok töret-
tek át. Chamberlain csupán a hazug világgal áll harcban és midőn rettentő 
csapásait: a «Grundlagen»-t, «Worte Christi»-t, «Arische Weltanschauung»-ot, 
«Lebenswege meines Denkens»-t és így tovább kiosztogatta, a Föld minden 
pontján feljajdultak, fölzúdultak a sötétnekek, a szabadság, igazság ellenségei, 
lázak hitvallói és lőn fogak szörnyű csikorgatása. Érthető, hogy százszor any-
nyit írtak ellene, mint mellette és a reáacsarkodók, cáfolok, humorosak, gúnyo-
lódok, szóhamisítók, ostoba vagy szennyműveiből hatalmas könyvtár telne 
meg. Az igazságnak azonban rettentő ereje van. Ellenségeinek féktelen, rágal-
mas tajtékot hányó dühe csak emelte ezt a tiszta óriást és erre az általános 
hallgatás, a teljes elhallgató csönd gonosz és néma kürtjét fújták meg ellene. 

H. S. Chamberlain 1927-ben halt meg, de legkésőbb 2027-ben fel fog tá-
madni ! Egyike lesz ő ama nemes tárogatóknak, melyek igen sokaknak mint az 
Utolsó ítélet harsonái hangzanak. Mert úgylátszik, hogy kis golyónkon minden 
igen-igen nagynak száz év tisztító távlatára van szüksége, hogy teljes egészé-
ben láthatóvá váljék. Földünk, vagy mondjuk emberi koponyánk a «centenná-
riumokra» rendeztetett be . . . Chamberlaint mindenütt ismerik már ma is. 
De igen kevesen. Egy évszázad mulva azonban ott fog állni az emberiség nagy 
tanítómestereinek sorában. Goethe saját magáról tudta, hogy «die Menschen 
sind nur so lange produktiv, als sie religiös sind». Máskép hogyan fejezhette 
volna be «Faust»-ot nyolcvankét éves korában ! Ez a vallásosság, az igazi vallá-
sosság volt Chamberlain lelki középpontja is, azon morális pont, mely a világ-
mindenség egyetlen szilárd pontja. Bármilyen csoport, szűkebb értelemben vett 
«irányzat» akarja Chamberlaint «önkeblűen», a maga egyedüli érdekében föl-
használni, meg kell hamisítania, vagy pórul jár vele. Ő jobbra és balra ütött, 
előre és hátra, mert nem tekintett arra, hogy a nemtelenek melyik oldalon 
követik el gaztetteiket, Északon hazudnak-e, vagy Délen. Neki a gazember 
gazember volt, semmi más. Aki nem tiszta szívvel, lelkiismerettel nyúl művei-
hez, az csak egyetlen szót olvas ki belőlük : Nyomorult! 

Ha megrajzolnánk Chamberlain lelkének genealogiai tábláját, akkor a 
vallásosság és a dogmátlanság jelentenék két «ősét», akiktől Chamberlain, mint 
morális lény származik. Hasonmód eljárva, Platon és Kant adnák meg, mint 
gondolkodót. Ne feledjük, hogy ez csak séma, de ezzel tisztán és maradandóan 
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kaptuk meg az egyéniség képét. Természetes, hogy nála is a hatások végtelen 
száma szerepel, melyeket azonban célunk érdekében, a szintézis áttekinthető-
ségének kedvéért elhanyagolhatunk. De már ez a sémánk is megmutatja, hogy 
minő számtalan oldalú támadásnak volt a «Grundlagen», «Mensch und Gott» 
megteremtője kitéve. A vallás ellenségei támadták, mint vallásost. A bigottok 
mint vallástalant. A kaotikusok, meg nem értők, «természetfilozófusok», mint 
filozófust. A szakemberek azóta régen párává lett serege, mint dilettánst. A deka-
densek, ó-konzervativok, az irodalom, művészetek iparlovagjai, negédeskedői, 
az idők uszályhordozói, mint költőt. A materialisták, mint látnokot. Az utopisták, 
mint materialistát. Nem folytatom . . . Csak még egyetlen példával világítom 
meg az emberek szubjektív tárgyilagosságát és sötét igazságszeretetét, egy pél-
dával, mely velem történt meg. Egy fölvilágosodott, komoly, nagyműveltségű 
olasz ismerősömnek adtam egyszer oda a «Grundlagen»-t. Szokásos köszönettel 
és mű-elismeréssel kaptam vissza. De azon az oldalon, ahol Chamberlain azt 
írja, hogy Dante germán származású volt — amihez kétség nem fér —, cédulát 
találtam a szignora kezeírásával, mely így kezdődött : «Al signor Chamberlain... 
al quale manca la bussola . . .»* 

Amit Chamberlainnel tennünk kell, azt Flaubert tökéletes szavai tükrö-
zik vissza : «Ne lisez pas, comme les enfants lisent, pour vous amuser, ni comme 
les anbitieux lisent, pour vous instruire, non, lisez pour vivreh** Mert Chamber-
lain nem «írta», hanem «élte» a könyveit. Minden nagy alkotás élet és ezért hal-
hatatlan is. Aschylos óta az egész hellén faj megsemmisült, nincsen. De a nagy 
tragédiaíró nem pusztulhat el. Chamberlain műveinek tartalmáról komolyan, 
részletesen írni szinte lehetetlenség. Örökösen idézni kellene és egy kötetet 
tenne ki, ha lényeges gondolatait össze akarnók gyüjteni. Mert Chamberlain 
polihisztor volt és tudása szédületes. A történelem, művészettörténet, bölcsé-
szet, a tudományok számtalan ágában végzett tanulmányai, az emberi gondol-
kodás roppant mezején való fölfedezései mindég újra és újra bámulatba ejtenek 
bennünket. Metodikája pedig talán a legtökéletesebb, melyet ember valaha 
alkalmazott, mellyel enciklopedista valaha eljárt. Állításunk merészségét már 
egy példa is igazolni fogja. «Goethe» című művének felosztása — fejezetenként — 
a következő : 

Az élet. 
Az egyéniség. 
A cselekvés embere. 
A természetbúvár. 
A költő. 
A bölcs. 
Mintha hályog hullna le szemünkről, pedig még csak a tartalomjegyzéket 

olvassuk ! Akit ez a kristálytiszta és átfogó szisztematika, architektonikus 
gondolkodás azonnal nem fog meg, nem ejt csodálatba, az máris összecsaphatja 
a könyvet, az folyamodjék egy «olvasmányhoz» . . . Ha vannak festői, muzsi-
kális, kontemplativ írók, akkor Chamberlaint ebből a szemszögből nézve 
szobrász-írónak kell neveznünk. Az igazi plaszticitas démonikus, csodábaillő 
ereje volt az övé. Goetheről sok tehetséges ember írt. De műveik úgy hasonlí-
tanak Chamberlainéhez, mint cölöpépítmények a Kölni dómhoz. Minden idők 

* Chamberleinnek hiányzott az iránytűje (rossz irányba tévedt). 
** Ne olvasson azért, hogy mulasson, mint a gyermekek olvasnak, sem, 

mint a becsvágyók, hogy tá jékozódjanak; olvasson, hogy éljen! 
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egyik legerősebb költője, Balzac azt mondta természettudós kortársáról, Cuvier-
ről: «Cuvier est le plus grand poéte de notre siécle.»* Ugyanezt mondhatjuk 
Chamberlainről is. Nézzük, hogyan fejezi be «Goethe»-jét! 

«Most pedig megelégszem egyetlen mondattal, mely Goethe bölcseségé-
nek legbensejét tartalmazza : 

Isten érthetetlen akaratában való feltétlen megnyugvás; 
a földi élet mozgalmas, kör- és csavarvonalasan 

visszatérő jelenségeinek derűs átnézete ; 
szeretet, vonzalom, mely két világ 

közt lebeg; minden reális 
megtisztulása; önma-

gunk szimbolikus 
feloldása. 

Ezt magyarázni illetlen, sőt szemérmetlen lenne. 
Chamberlain mint költő magában foglalta a tudós kutatót, a humanistát, 

az államférfiút, a metafizikust, zeneértőt, amint minden költő kell, hogy birtoká-
ban tartsa ezeket a képességeket. Mert csak a géniusz, tehát az ember, mini 
költő mikrokozmos, a szónak valódi nagyszerű jelentőségében. Nem tudjuk, 
hogy honnan, de mindent tud. Ez nem annyit jelent, hogy mindenhez ért. 
Ilyen kiáltó lehetetlenséget senki se merne állítani. Azonban mint alkotó, ezen 
működésének tartama alatt, mindentlátó, mindenthalló és mindentértő. 
Mihelyt ebből az elragadtatott állapotból kilép, erejének legnagyobb részét 
elveszti. Már reflexióiban is hihetetlenül tévedhet, mint arra számtalan esetet 
tudunk. Ez a nyilvánvaló és közös fundamentum a tulajdonképen geniusi, 
a lángész lényege. Sokak előtt elképzelhetetlen, mi több, tűrhetetlen ez a gon-
dolat. Nem értik meg, hogy a lángész, mint lángész nem tanul, hanem tud. 
Hogy tanulás nélküli tudása az egyedüli geniális. Csak azt látják, hogy a nagy 
szellemek rengeteget tanulnak, dolgoznak és ebben igazuk van. Ha azt a mun-
kát, melyet Chamberlain elvégzett, valahogy ki tudnánk magunk előtt teríteni, 
akkor sok mellét-verő munka-nagy szégyelné el magát! De a «géniuszi tudást» 
megtanulni nem lehet, az velük született, mint sasnak a szárnya, oroszlánnak 
az ereje. Bár unalomig hajtogatják, hogy «a genie nem lesz, hanem születik)), 
ennek az igazságnak értelemfölölti voltát kevesen értik, sőt hiszik el. Pedig ha 
van valamely «fluidum», amely mindenbe behatol és mindennek a velejébe, 
akkor az egyedül a géniusz szelleme, amikor teremt, azaz amikor «genialis». 
Mert azt tudjuk, hogy a nap hosszú és hosszú az éjtszaka, tehát mindég alkotni 
nem lehet. De mint a sas, ha kibontja szárnyát, hasonlóképen a lángelme 
teremtő óráiban «repül», azaz «istenül», anélkül, hogy ezt a repülést, azaz terem-
tést «csinálná». Chamberlain művein érezzük, milyen méltóságos «természetes -
séggel», mily pompás «magától-értetődéssel» szárnyal és akkor és ott száll le, 
ahol akar, vagyis ahol a költészet-művészet örök törvényei föltétlenül meg-
követelik. A tartalom és forma misztikus összhangja, az eszmék és kifejezés-
mód mondhatni «contrapunktumi» összecsendülése varázshatalmába veszi az 
olvasót. A Chamberlaini akarat és követelmény minutiózusan egyeznek ! Vagy 
mondjuk így : A képesség «genialitás» és munka «teljesítmény» precizen fedik 
egymást. Feltétlen kongruenciáról nem beszélhetünk. De a feltétlen e világon 
szóba sem jöhet. 

* Cuvier századunk legnagyobb költője. 
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Művészeti morfológia szempontjából Chamberlain műveiben elmerülni 
határtalan élvezet. Mintha a mester-lovas és tökéletesen idomított paripája 
járnák a magas iskolát. Nem tudjuk, de érezzük, hogy minden vág, hogy más-
kép nem is lehet és szabad és még a hibák is nagyszerűek. Mindenoldalon, 
minden sorban látjuk azt a technikát, mely már megszünt technika lenni, mint 
példánkban, hol a lovas és lónak össze kell olvadnia, egy lénnyé egyesülnie, 
hogy az analogont minden hibája ellenére is megtartsuk. Itt a tudás már a 
vérbe ment át, hogy ismét nélkülözhetlen hasonlattal segítsünk magunkon. 
Igaz, hogy ennek a gyönyörűségnek egészét csak az alkotók élvezhetik. De nincs 
az a nemes laikus, nincsen az a szép lélek, aki többé-kevésbbé ne érezné meg a 
költészet e forma-ritmusát, a stílus transzcendens harmóniáját. És akkor már 
a Mester elérte apostoli célját: hogy magas eszméit olyan alakban adja, amely 
olvasóit követésre hívja fel. 

Ami a fejedelmek uralkodásáról oly sokszor nem volt igaz, remek igazzá 
vált itt. 

Chamberlain Isten Kegyelméből írt! Simay Caesar. 

NARANCS. 

Hűvös ízét a naptól kapta kölcsön, 
jóillatában szunnyad sok-sok alkonyat; 
ha h é j j a fejlik, dúslevű gerezd fogad, 
hogy jóízével hódolón köszöntsön. 

Hazája nem tél. Tavaszok hona. 
Ott láttam gazdagon Sorrento terraszán; 
testvére: kék füge, ananász és banán; 
dajkája: szellő s a Tenger mosolya. 

Látod: ez is világ ! Egy aranyló gyümölcs ! 
A messze délnek követe nálad. 
Csupa mosoly és gőg és semmi bánat. . . 

Nem érdekes, hogy hozzád küldte bölcs, 
megdönthetetlen és titokzatos parancs? 
. . . Pedig csak illat, íz és lé: narancs . . . 

Vitnyédi Németh István. 
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