
j o n a t h a n s w i f t . 

I. SWIFT, akit az angol próza legtökéletesebb mesterének tartanak, 
mint hatalmas kolosszus áll az angol regény indulásának határmesgyé-
jén. Híres munkája a Gullivert Travels ugyan nem regény, hanem 

mesteri ötvénye az utópiának, regénynek és pamfletnek, de mintha vagy 
Switf roppant egyénisége nyomta volna rá bélyegét az angol irodalomra, 
vagy az angol karakter jellegzetessége kristályosodott volna ki előre irányt-
szabó súllyal Swiftben, annyi bizonyos, hogy egyetlen irodalom sincs, amely-
ben olyan következetes láncolatát találnók az utópiáknak, azaz a társadalmi 
és politikai szatirának, mint az angolban. Swift ugyan nem volt megteremtője 
a műfajnak. Előtte már megírta híres utópiáját latinul Thomas Morus. Csak-
nem ugyanebben az időben írta Rabelais is sokkal derűsebb, sokkal vidámabb, 
megértőbb és emberibb szatíráját a Gargantua et Pantagruelt. De Swift nagyob-
bat, rettenesebbet alkotott ezen a téren minden elődjénél és minden utódjá-
nál. Mi az ő Gulliverjéhez képest Cyrano de Bergerac játékos tréfás utazása a 
Holdba; hol marad el mögötte James Harrington, aki fölfedezi Oceanat, vagy 
Hobbes, aki Leviathanjában az abszolutizmus mellett tör pálcát, mikor Cromwell 
hatalma tetőpontján áll. Lenyűgöző hatása alól sohasem tudott azután szaba-
dulni egyetlen utóda sem abban a hosszú és csaknem megszakítatlan láncban, 
mely napjainkig huzódik az angol regényírásban. Johnstone és Godwin tőle 
kölcsönöznek skepticizmusukhoz lendületet. Samuel Butler «Erewhonja» fel-
építésében is testvére a Gullivernek, bágyadtabb és sivár destruktivizmusát 
a cinikus paradoxonok sziporkázó tüzijátékával leplezi. Felforgató elveinek 
és paradox villámainak egész fegyvertárát G. B. Shaw veszi át, míg az utó-
pisztikus szatirának H. G. Wells próbál szigorúbban tudományos alapokat 
teremteni. Mindakettő művében hallatlan erőfeszítéssel érzik a tudatos és 
megfeszített törekvés, ami Swiftnek ösztönösen, a genius erejének önkéntelen 
kirobbanásával sikerült, hogy a zsurnalizmust abszolut irodalmi rangra emel-
jék. Még legjobban megközelíti Swift szellemét a mai irodalomban Hilaire 
Belloc, aki ugyan épen ellenkező irányba halad, mint az emberi társadalmak 
legádázabb ellensége, de egyiknek sem sikerült az, amit Swift elért. Sem Shaw 
logikai szaltói, sem Wells gondolkodásának népszerű szintézise nem tudták 
soha pótolni, ami hiányzott belőlük : a művészt és a költőt. Swift sem volt 
költő soha. Versei merő negációi mindannak, amit általában költészet alatt 
értünk, művészet szenzualitásától, formakeresésétől senki sem volt távolabb 
nála s művében még sem keresi, még sem veszi észre senki ezeket a hiányokat, 
mert Swift hatalmas ereje a «puszta írót» a szellemi csúcsoknak abba a hal-
hatatlan magasságába emelte, ahol Dante vagy Shakespeare, vagy Goethe 
örök szobrai állnak. 
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II. 
Swift, az ember. 
Abban a londoni kávéházban, amelybe Addison, a szellemes, kedves, 

finomlelkű költő és újságíró járt barátaival, megjelent egyszer valami furcsa, 
papféle ember. Kalapját lecsapta egy asztalra, azután órák hosszán át nagy 
léptekkel járt fel és alá. Mikor megunta, fizetett és elment. Ez így tartott 
napokon át. Addison és társai «bolond lelkésznek» nevezték el a különös isme-
retlent. Egy szép napon aztán csoda történt: a bolond lelkész megszólalt. 
Elég jólöltözött, kellemes megjelenésű, vidéki nemes külsejű férfi jött be a 
kávéházba. Az ismeretlen pap odalépett hozzá és minden bevezetés nélkül 
ezt kérdezte tőle: 

— Mondja, uram, látott már egyetlen szép napot életében? 
Ez a furcsa kávéházi vendég, ez a «bolond lelkész» Jonathan Swift volt, 

a londoni sajtó később halálosan gyűlölt és halálosan rettegett spadassinja. 
A kérdés, amelyet ismeretlenül intézett egy ismeretlenhez, a legjellem-

zőbb az emberre, aki Swiftben elválaszthatatlan az írótól. Swiftnél nincs keserűbb 
pesszimista. Különc gondolkodásában és viselkedésében. Keserű a lelke fenekéig. 
Mintha valami vaksötét éjtszakában járna, amelyben még az angyalok is feke-
ték. Emellett nincs, aki tisztán és élesebben látna korában, aki jobb megfigyelő 
volna nála, aki élesebben és biztosabban tudna bepillantani a dolgok lénye-
gére. Örök lelki infernó szürkés éjtszakájában él, de hiúz szeme van, amely 
áthatol a legsűrűbb feketeségen is. Megvetette önmagát, mert megvetette 
és hitványnak tartotta magát az embert, mégis egy zsarnok gőgjével és kímé-
letlenségével mondta meg a véleményét a hatalom minden birtokosával szem-
ben, mert érezte velük szemben a szellem fölényét. A szellem mindenre el-
szánt, féktelen condottiereje volt. Zsoldba adta a tollát, de ha személye úgy 
hozta magával, fellázadt zsoldfizető gazdája ellen és ugyanazokat a fegyvereket 
fordította ellene, amelyekkel előbb az ő érdekében harcolt. Az egyház szolgája 
volt, de hitetlensége gúnyt űzött a vallásból. Gyűlölte a hatalmat, megvetette 
a népet. De őt is gyűlölte mindenki, sőt rettegett tőle, mert Swift értette a 
módját, hogy kellett föltétlen hatalmát valóságos szellemi terrorra alapítania. 
Barátnak, azaz valamely ügy propagátorának nélkülözhetetlen volt. Ellenség-
nek elviselhetetlen. Igy érte el, hogy miniszterek szepegve álltak és hajbókoltak 
előtte, hogy példátlan durvaságokat engedhetett meg magának a társaság 
legdédelgetettebb alakjaival, sőt még nőkkel szemben is. Ezért kereste min-
denki a kedvét s ezért igyekezett kiengesztelni, ha véletlenül megbántotta. 
És Swift soha nem hátrált meg. Vakmerő vabankot játszott. Egyetlen kockára 
dobta fel egész pozicióját, mint akinek semmi féltenivalója nincs már. Soha 
újságírónak sem előtte, sem azóta ekkora hatalma és tekintélye nem volt. 
A polgári Anglia egyetlen tirannusza Swift, akinek szikla a szíve és törhetetlen 
acél az akarata, aki nem ismer irgalmat és ellágyulást. 

De ez az acél a rettenetes szenvedések, a feneketlen csalódások kohójá-
ban izzott ilyen rugalmasra. Ez a lélek kifelé talán azért volt ilyen sebezhe-
tetlen, mert belsejében nem gyógyuló tályogok üszkös sebei égtek. Swift 
élete csakugyan a lelki gyötrelmek, a nélkülözések, a megaláztatások végtelen 
láncolata volt. Családja nagyon szegényesen tartotta. A dublini egyetemen 
csak másodízben kapta meg a baccalaureatust s akkor is kegyelemből. Nem 
tudta a logika szabályait. Nem is akarta megtanulni. Azt felelte, egész jól 
tud gondolkozni a logika szabályainak ismerete nélkül is. Tanárai kissé gyönge 
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elméjűnek is tartották. Huszonegyéves korában titkári állást kapott Sir William 
Templénél. A szolgákkal együtt evett. A lakájok utált livréjét hordta s pin-
darosi ódákat kellett írnia gavallér ura tiszteletére. Tíz évvel később lord 
Berkeley titkára s egyben házi káplánja is a családnak. De itt is alig volt egyéb 
papi lakájnál. Húsz éven keresztül nyelte és tűrte szó nélkül a sértéseket, a 
megaláztatások és a fojtott bosszúvágy szörnyű leszámolásra halmozódott fel 
benne. A másik húsz év alatt aztán fizetett. Megírt vagy ezer pamfletet és 
legázolt, sárbatiport mindenkit, aki most már céltalan vakon tomboló bosz-
szújának útjába került. De akármilyen nagy volt is politikai befolyása, akár-
mennyire féltek is tőle a hatalmasok és igyekeztek lekenyerezni, még sem 
tudott elérni egy püspökséget sem. Mindössze egy nyomorúságos dékánság 
volt, amit kiharcolt s az is a földhözragadt, legázolt Irországban. Itt aztán 
csordultig telt a keserűség pohara, mikor látta a rettenetes elnyomatást, a 
borzalmas nyomorúságot, amellyel szemben tehetetlen volt. Nem is mérhetett 
volna rá a sors kegyetlenebb csapást, mint a rabszolgák közötti megláncolt 
életet. De még mindig volt fokozat a szerencsétlenségben. Betetőzte balsorsát 
kettős furcsa szerelmi élete Stellával és Vanessával, a két Eszterrel, akik mind 
a ketten szerették, akiket ő is szeretett a maga módján, akiket mégis tragikus 
végzetességgel neki kellett a halálba hajszolni. Egy napon életrajzírója, Delany, 
látta, hogy Swift King érsekkel beszélget. És az érseknek hirtelen könnyek 
öntötték el a szemét és Swift dúlt arccal rohant el onnan. «A földkerekség leg-
szerencsétlenebb emberét látta most — mondta az érsek — de hogy mi az 
oka szerencsétlenségének, azt soha nem szabad megkérdeznie.» 

Bizonyos, hogy ebből a szerencsétlenségből, ebből a belső meghasonlás-
ból, egy forradalmakat követő zavaros kor végletes nyomorúságainak látásá-
ból fakadt Swift mérhetetlen keserűsége, fektelen embergyűlölete, amely lehet 
vagy alapjában nem is volt egyéb, mint elferdült és az ellenkező végletbe 
csapott formája egy nagy szív tehetetlen, sokszor megcsúfolt, sokszor keresztre-
feszített határtalan emberszeretetének, amire nem egyszer volt már példa a 
világirodalomban. 

III. 
Swift, az ember, predesztinálta Swiftet, az írót. A tragikus sors, egy hajó-

törések végtelen sorából álló élet eredményezte, hogy Swift lényegében soha 
nem írt mást, mint pamfletet. Csak egy műfaj van, amelyben tökéletességre 
vitte s csak egy őszinte hangja van, a szatiráé. Pamflet és szatira két legjelen-
tősebb alkotása is : a Mese a hordóról és a Gulliver utazásai. 

Swift látása, a mindent kíméletlenül destruáló pamfletista látása, szem-
benállása a tárgyakkal, az emberekkel, a társadalommal s az egész élettel 
szemben a pamfletista szembenállása. Előtte összeomlik minden nagyság, 
legyen az igazi vagy hamis. Minden, aminek mélyére hatol, elveszti értékét, 
méltóságát, tekintélyét. Destruktiv, dekomponáló munkájában nemcsak a 
dolgok valódi rútságát mutatja meg, hanem képzelt szépségüktől is meg-
fosztja őket. Az illuzióknak nincs kíméletlenebb széttépője nála. Swift azon-
ban abban különbözik minden nagy irodalmi szatirikustól, hogy az ő szatí-
rája nem tiszta és általános eszmei célokért rombol; célja nem az egyetemes 
igazság kiderítése s az abszolut igazságoság elérése. Nem mozog hűvös ab-
sztrakciókban, ideális szelleme mindig valami pozitív érdekbe és aktuálistásba 
kapcsolódik bele. Innen van az, hogy pamfletje egészen más, mint a retho-
rikus francia pamflet, amelyet az örök siker számára írtak. Voltaire vagy 
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Rivarol az egész művelt emberiség számára írtak s nemcsak a maguk korát, 
hanem az utókort is meg akarták győzni. Swift nem akart minden embert meg-
győzni, csak bizonyos embereket s a pillanatnyi hatás számára dolgozott. 
Voltaire a gondolkodók értelmének ír, Swift a közepes értelműek indulatai-
nak. Voltaire könnyed, derűs, tréfálkozik és úgy játszik áldozatával, mint 
macska az egérrel, Swift belemar, mint az izmos buldogg és addig el nem 
bocsátja, míg teljesen szét nem marcangolta. Swift rendesen egy kisebb kört 
akar meggyőzni s rendesen meghatározott tárgykörben mozog. De ez a tárgy-
kör szinte észrevétlenül kiszélesedik és egyetemes érvényű lesz. A szatrikusok 
legtöbbje egyes emberi félszegségeket, gyöngéket, bizonyos meghatározott 
társadalmi fonákságokat pellengérezett ki, Swift valamennyi emberi hibát és 
társadalmi fonákságot egyszerre. Sőt azzal a principiummal, hogy az ember-
ben nincs is más, csak hiba, a társadalom a maga egészében fonák, az egész 
emberiség ellen fordul határtalan gyülöletével. Sőt több ez már a gyülöletnél. 
Swift kívül áll az emberiségen, teljesen elszigeteli magát tőle s nem tud rá-
nézni máskép, csak undorral. A tudós lovak országából visszatérő yakon (aki 
az embert szimbolizálja) undorral fordul el társaitól, mert megérzi rajtuk 
minden bűzök legförtelmesebb bűzét : az emberszagot. Swift annyira megy, 
hogy még az értelmet is megtagadja az embertől. Szerinte minden nagy emberi 
eszme és egyetemes institució alapja a téboly. Mintha titkosan szörnyű szo-
rongással érezte volna meg azt a rettenetes véget, melynek élete alkonyán 
osztályosává lett. A legszárazabb, legszabadosabb és legreálisabb logikával 
dolgozó agy, szellemileg és elborult élete alkonyán. Teljesen bomlott apatiába 
esett. Egy évig egyetlen szó sem hagyta el az ajkát . Halála előtt megszólalt. 
Csak annyit mondott : «Őrült vagyok !» Végrendeletében vagyonát őrültek 
házának alapítására hagyta. 

IV. 
Swift stílusa száraz, teljesen objektív, minden szenvedélytől ment hang. 

A személyeket és dolgokat, amelyekről beszélni akar, aprólékos gonddal, rész-
letező pontossággal írja le, azután pozitív, éles logikával hatol a mélyükre. 
De éppen ebben a szenvedélytelen, száraz stílusban van valami megzavaró 
fölény. A szavak taplója alatt valami rettenetes bosszúvágy vad keserűsége 
parázslik. A tompa szavaknak hirtelen villogó éle t ámad s roppant szenvedély 
és királyi gőg lendíti minden csapásukat. S ezek a csapások egyre sűrűbben, 
egyre vérengzőbb mohósággal hullnak, tépnek, marcangolnak és meg nem 
állnak addig, míg pozdorjává nem aprították és teljesen meg nem semmisítették 
az ellenfelet. 

Iróniája a világirodalom legkegyetlenebb iróniája. Még a tréfája is gyászos, 
szinte makabreszk. A halál és a rothadás hogarthi realizmusa a betegsége. Ha 
Swift beszélni kezd, makabreszk borzongást érzünk. Csupa tréfából végig muto-
gatja olvasójának a betegség és a halál minden fortelmét. Ellenfelét, Curl 
könyvkereskedőt, úgy csipkedi meg, hogy elképzeli, mintha megmérgezték 
volna, azután apróra leírja agóniáját, hidegen, de szinte tudományos részletes-
séggel és pontossággal, mintha valami kórházi naplót vezetne. The Ladys 
dressing-roomban a nők öltözőszobáját úgy írja le, m in t valami gyógyszertárt. 
Verset ír a tulajdon haláláról és kegyetlenül kigúnyolja barátait, akik meg-
gyászolják. De legrettenetesebb akkor, mikor gúnyból ad abszurdum viszi 
a dolgokat. A laputai akadémia tudósa úgy akarja kiegyenlíteni a politikai 
pártok ellentéteit, hogy széthasogatja a koponyákat, ke t té vágja az agyvelőket 
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s az ellentétes nézetűek agyát illeszti egymáshoz és forrasztja össze. Ugyanennek 
az akadémiának a nemzetgazdásza desztillálja az ürüléket, hogy táplálkozásra 
alkalmassá tegye. De legszörnyűbb és legmegrázóbb az a pamfletje, amelyben 
az irek kiáltó nyomorúságát és kétségbeejtő szerencsétlenségét festi. A kétségbe-
esésnek és a tehetségnek végső megfeszülése ez a kannibálizmusba csapó irónia, 
amelyhez fogható az egész világirodalomban nincs. Ebben a röpiratában Swift 
közgazdasági, szociális és kereskedelmi szempontból is nagyszerű megoldást 
ajánl Irország túlnépesedésének megakadályozására. Hogy a gyermekek ne 
legyenek a szegény irek terhére, meg kell enni őket, hiszen gyönge, rózsás husuk 
vetekszik a fiatal malac husával. Azután leírja, hányféle módon és milyen 
Izletesen lehetne ezt a húst elkészíteni. Kiszámítja, hogy egy koldus gyermeké-
nek táplálása nem kerülne többe évente 2 shillingnél s meg van győződve, 
hogy bármely jómódú gentleman szívesen megadna 10 shillinget egy jól hizlalt 
gyermekért, akiből négy tál tápláló és Izletes húsétel is kitelne. Azután részle-
tesen foglalkozik a gyermekmészárszékek felállításával és berendezésével, 
kifejti az egész intézmény áldásos társadalmi és jótékony nemzetgazdasági 
hatásait. 

Ezen a ponton Swift, akitől idegen minden költőiség, aki a hellén költészet 
legkecsesebb alkotásait a tompa nyárspolgári szatira parodisztikus laposságaival 
travesztálja, mint Philemon és Baucis bájos történetét, aki szinte tüntet 
száraz sivárságával, itt egyszerre költővé lesz, a borzalmak rettenetes erejű 
költőjévé. Dante infernójában nincs megrázóbb kép. Poe morbid költészete 
nem játszik ilyen virtuozitással az idegek húrjain. A szatira itt a tragikumba 
csap, Swift az irónia Shakespeareja s utána éppen úgy nem jöhet fokozat a gúny-
ban, mint ahogy a másik nagy hitköltőben csúcspontjára jutott a tragédia 

V. 

Swift főművei a «Mese a hordórób, amelyet kevésbbé ismernek, a«Gulliver 
utazásai», melynek közös a sorsa az egykori De Foe «Robinson»-jával, mint 
gyermekolvasmány lett világhírűvé és örökéletűvé. A legkevésbbé ismert 
s egész oeuvrejében teljesen egyedül álló munkája a Napló, Esther Johnsonhoz, 
Swift Stellájához címzett levelek gyüjteménye, amelyben a keserű pamfletíró 
mindent apróra följegyzett magáról és életéről. Ez az önvallomás adja kezünkbe 
a kulcsot csodálatos és hányatott életének, egészen rejtélyes és furcsa szerel-
mének és nagyon is korához tapadt műveinek megértéséhez. 

A «Mese a hordórób» allegorikus történet, amelyben Swift pap létére a leg-
nagyobb gyülölettel gúnyolja ki az egyházakat. A történet szerint egy apától 
három fia három kabátot örököl azzal a kikötéssel, hogy a kabátokon csak 
annyit szabad változtatni, amennyit a végrendelet megenged. A három testvér, 
aki három különböző felekezetet képvisel, bekerül a városba, beleszeret Pénz 
hercegnőbe, Magascím myladybe és Nagyralátás grófnőbe. Hogy a hölgyeknek 
tessenek, cifrálkodásra adják a fejüket. Össze-vissza csűrik-csavárják apjuk 
végrendeletét; ezüstrojtokat, aranyzsinórokat varrnak a kabátra, drága selyem-
bélést rakatnak bele, úgy hogy senki rá nem ismerne az apai örökségre. A leg-
idősebb, a katholikus Péter, azután nagy úr lesz és elzáratja a végrendeletet, 
de két öccse feltöri a szekrényt és elrabolja az apai írást és magyarázni kezdi. 
Az anglikán Márton úgy értelmezi, hogy csak az aranypaszománokat szedi le 
róla, de a hímzést nem bántja, mert félti magát, a kabátot. A puritán Jakab 
azonban dühösen nekimegy, letép róla mindent s nem nyugszik addig, míg 
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cafatokban nem lóg róla a kabát. Azután megőrül s belép a szél hívőinek szektá-
jába. Szemforgató, álszenteskedő lesz. Végül Péterrel szövetkezik Márton 
megfojtására. Később pedig ő próbálja magát az udvar kegyébe behízelegni. 
Közben Swift kíméletlenül szórja nyilait minden emberi bolondságra. Kirohan 
a kritika és a szektaalapítók ellen. Értekezést tart az őrültségről, rettenetes 
őrülési jeleneteket ír le. 

Tehetségének egész infernális ereje ott szunnyad már ebben a könyvben, 
mely különben csak izelítő a Gulliver utazásaihoz, amely akkor jelent meg, 
mikor a nagy pamfletíró elanjának és hatalmának tetőpontján állt. A Gulliver 
mesterműve. Ebben összezsúfolta minden tehetségét, minden keserű indulatát, 
minden vad szenvedélyét. Ez az a könyv, amelyben száraz iróniájának, pozitiv 
realizmusának cicomátlan stílusa is legtisztábban csillog. Művészete abban áll, 
hogy egy abszurd föltevésből indul ki s ebből aztán a legszigorúbb logikával 
vonja le a legreálisabb következtetéseket. Mindennek a legszilárdabb alapja 
van itt. Pontosan megállapítja az új méreteket, amelyek közé került és mint 
lelkiismeretes és szakértő mérnök ezekhez arányosítja a társadalmi, politikai 
és legintimebb emberi berendezéseket és természeti szükségleteket s ebből 
a tudományos eljárásból a legszélsőbb komikum s a leggyikosabb szatira 
sarjad ki. 

Lemuel Guliver, a kalandszerető hajóorvos egy hajótörés után először 
Liliputba kerül, a törpék országába, amelynek héthüvelyknyi emberkéi közt 
nevetségesen kicsinyessé törpül minden nagyképű és felfuvalkodott politikai 
hatalom. Az itt a király, aki egy körömfeketényivel nagyobb, mint társai. 
A legjobb kötéltáncosból lesz a miniszter. A törvényt azok magyarázzák és 
azok hajtják végre, akiknek érdeke, hogy elcsavarják vagy kijátszák. Azután 
Brobdingnagba, az óriások szigetére vetődik Gulliver. Itt a lakosság óriási ará-
nyú kolosszusokból áll. De baromi testükben törpe maradt az agy. Ezért 
érzéki indulataik, vad szenvedélyeik uralkodnak érzelmük fölött és kormá-
nyozzák minden cselekedetüket. Harmadik utazása Laputába viszi Gullivert, 
a lebegő szigetre, amelyet magnespatkó vonzása tart ég és föld között. Itt a 
matematika és a geometria szigorú törvényei uralkodnak s ahol a droktriner 
teoretikusok légüres térben mozgó tervei és kísérletei tesznek lehetetlenné 
minden józan, reális életet. Legvégül pedig a bölcs lovak országába vetődik 
el Gulliver. Ezek a bölcs lovak nem ismerik az igazságot és igazságtalanságot, 
temperált nyugodt életük ment az előítéletektől és a szenvedélyektől és sokkal 
erényesebb és tisztább az emberi társadalmak élete, melyet Gulliver fest le 
előttük. De a bölcs lovak nem bírják megtűrni maguk közt a yahoot. Elűzik 
Gullivert országukból s ekkor éri el a szatira megdöbbentő csúcspontját. 
Gulliver visszatér Európába. De idegenné válik az emberi társadalomban. 
Utálattal fogadja felesége csókját, mert megérzi rajta az emberszagot és vissza-
vágyik a lovak közé. Az ember negundorodott önmagától. 

És a gyűlöletnek és undornak erre a tetőpontjára emelkedve bontakozik 
ki előttünk Swift lelki berendezéseinek, gondolkodásmódjának, vad mizantrópiá-
jának egész sötét panorámája. Innen látjuk azt a nagy fokozati különbséget, 
amely a hordóról szóló mesét, a Gullivert egymástól elválasztja. A Mese a hordó-
ról csak az emberi őrültségeket pellengérezi ki, de Gulliver az emberi perver-
zitást is. Ott ezek az emberi rögeszmék, az emberi bogarasság ellen fordul, 
itt azonban csupaszon állítja elénk az egész feneketlen emberi gonoszságot 
és aljasságot. S ez az utóbbi sokkal rettenetesebb. 

Swift csak ezért találja ki a törpék, az óriások, az úszó szigetek és bölcs 
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lovak fikcióit, hogy kimutassa, milyen fonák, ostoba és gonosz az emberi tár-
sadalom és maga az ember. Intézményeink, eszméink, érzelmeink háromnegyed 
része ostobaság. A társadalom éppen olyan rút, mint ostoba. Tudatlanság 
és restség a törvényhozók érdemei. A törvények csak arra valók, hogy kifor-
gassák és kijátsszák őket. A trónok és társadalmak alapja csak a korrupció lehet, 
mert az a bátor és büszke szellem, amellyel az erény tölti el az embert örökös 
akadálya volna a közügyek zökkenéstelenségének. S a legrettenetesebb az egész-
ben az, hogy elég egy fikció, elég letépni azt a vékony burkot, széttörni a 
raisonnak azt a látszatát s lekaparni az előkelőségnek azt a vékony mázát, 
melyet a tudományok és művészetek hazugságaiból kendőzünk magunkra, 
hogy ott álljon a maga csupaszságában a szörnyű yahoo, akit Swift mint két-
ségbeejtő torztükörképünket tart elénk. 

Igazán csak Swift életének mérhetetlen szerencsétlensége s az akkori 
angol politika és társadalmi élet romlottsága, az egymást követő forradalmak 
vad kavarodásában és szennyes árjában felszínre kerülő sok emberi aljasság, az a 
bestiális nyomor és elnyomatás, amelynek Swift Irországban tanuja volt, 
magyarázhatják meg ezt a kietlen és vigasztalan pesszimizmust, ezt a sötét 
embergyűlöletet, amely szinte veszedelmessé és károssá teszi Swift szatíráját. 
Talán ez is az oka, hogy a béke és polgári jólét, a humanitárius eszmék uralko-
dásának elkövetkezett századában Gulliver gyermekolvasmánnyá lett. Két-
százötven évvel Swift születése után, távol korának szörnyű végleteitől, csak a 
gyermekek olvashatják derűs lélekkel, undor és kétségbeesés nélkül ezt a 
szatírát, melyben az ember a belvederei Apollo félisteni fönségétől az ostoba 
és bűnös yahoo félszörnyetegéig züllik le. Csak a gyermek nem tudja meglátni 
az érdekes kalandok s az ellenállhatatlan erejű komikum játékosságai mögött 
a szatírát, amelynek gúnyja nemcsak vérre megy, hanem gyógyíthatatlan 
mérge minden nyugodt lelki egyensúlynak. A gyermeklélek ártatlan gyenge-
sége nem tudja jól tűrni azt a csontburkot, amelyben az író ezt a mérget el-
rejtette. Sejtelme sincs róla, hogy Swift filozófiája tulajdonképen minden filo-
zófia paródiája. Csak egyet érez meg öntudatlanul s ez az érzése Swift teremtő 
és újító nagyságának bizonyítéka. A serdülő gyermeknek bizonyára azért 
olyan kedves olvasmánya Gulliver, mert átmenet a tündérmeséből a reális 
történethez, amelynek viszont első etapját Robinson jelenti. A gyermek az 
első realistát érzi meg és szereti meg ösztönösen Swiftben. És csakugyan az 
irodalmi realizmus, amely később az egész világot meghódította, kétszáz évvel 
ezelőtt kezdődött Swift törpéi, óriásai, úszó szigetei és bölcs lovai közt s ezek 
a rekvizitumok kevésbbé ártottak a tisztaságának, mint Balzac és Stendhal 
romantikája. 

Kállay Miklós. 


	Napkelet_1927_10_883
	Napkelet_1927_10_884
	Napkelet_1927_10_885
	Napkelet_1927_10_886
	Napkelet_1927_10_887
	Napkelet_1927_10_888
	Napkelet_1927_10_889

