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kéz" politikája, azok részéről éppen, akik ellen az egyház nap, mint nap 
kereszteshadjáratot hirdet. Muckermann páter ugy emlegeti ezt, mint az 
„uj esztendő csodáját" „...Azt látjuk, —. irja, 1 — i hogy ugyanazok az em
berek, akik ezt a harcot (t. i. az egyház ellen) szítják és irányítják az 
egész világon (? ) , kinyújtják kezüket, hogy testvérként köszöntsék a ka-
tholikusokat... Természetesen minden táborban vannak egyesek, akik 'ezt a 
kéznyujtást képmutatóan, taktikailag és tisztán politikailag fogják fel, de 
vannak mások, akik becsületesen gondolják és lelki szükségből teszik." 

A katholicizmusnak akarva, nem akarva csak egy utja lehet: a bé
kéé és a lelkiismereti szabadságé. „Ott tartunk már i—> irja ugyancsak P. 
Muckermann, , hogyha emberméltóságról és emberi szabadságról beszé
lünk, a következő mondatokban a katholikus Egyházat kell említenünk" 

(Bányai László) 

S Z E M L E • —— ———-
EGY KÖLTŐ HITVALLOMÁSA 

Tiz éve jelent ctneg Fodor József első verskötete s azóta időről
időre el tudta hitetni az olvasókkal, hogy komoly gördülésű sorai 
mögött megbízható ember gondolkozik, lelkesedik, érez és heroi
kusan viaskodik a jobb emberi helyzetért, összhang nélkül* — ez 
a cim legfeljebb egy két vers formájára vonatkozik: embernek és 
Írónak, olvasónak és költőnek különben teljes az összhangja aibban 
az együttes élményben, amit Fodor József költészete jelent. Fodor 
József Dávid Ferenc városából indult el és — nomen est omen — 
mint egykor Dávid, aki egy ellenséges világgal szemben hirdette, 
hogy a hit Isten ajándéka, oly egyszerű, gyermeki hittel és mégis 
férfias elszántsággal hirdeti Fodor József egy vesztébe rohanó vi
lág közepette a maga felismert igazát, termékeny vízióit egy jobb 
világért, jobb emberségért. N a g y ajándék ez olyan időben, mikor 
áruló írástudók hamis gesztusaitól káprázik a világ, jó érezni, 
hogy a sok gyanús gesztikuláló közt akad mégis egy, akinek átlá
tunk a lelkén, akiben megbízhatunk. Fodor József látja az életet 
és érzi a felelősséget mindazért, ami történik és azért is, amit el
mulasztanak s ez a felelősségérzet teszi őt harcos költővé. Szereti 
a csendet, a békét, de a csend és íbéke rétegén át is közvetlenül hat 
hozzá az örök törvény, mely annál inkább a haladás szolgálatába 
állítja, minél nagyobb veszélyben vannak ezek az emberi értékek. 
Lehet, hogy legszebb versei azok, melyekben az élet csendes örö
meiről, az egyedüliségről ir halk rímekbe szövődő nosztalgiával 
(Egyedül, Mindegy, Későn), a legjobbak azonban a profetikus 
missziót legjobban, legerőteljesebben kifejezők a közösségért meg
szólaló strófái (Túl a napokon, Műves fohásza stb.) . „Bennem nem 
— i , i 

* Athenaeum. Budapest. 1938. 
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rezzen ideg s szál — ér, mely neon magasabb életet vár " . Se nem 
tud, se nem akar a szociális kötelesség elől szabadulni, Berzsenyi 
nyelvi erejével, de a szociális megérzés fokozottabb hevével irja: 

Belsőm halott, csöndben lehull kezem 
És jaj lassan már mindent hagyna itt 
De reszketve érzem vert 'testemen 
Átzúgni az Isten viharait. 

Viziói megmutatják neki, mi vár az emberre, de végtelen em-
iberi hittel szeretné a végzetet feltartóztatni: 

De még egyszer hangozzék a gyenge, utolsó 
Hang, mielőtt a vad, vak föld felett 
Rőt pecsétjét töri a Vég veszett 
Angyala s dől a láng és arat a koporsó. 

Lázas lelkében izzik az Uj Történelem, amerre néz, lázba 'borult 
nemzetek égnek: 

Lelkem jelek, viziók őrült szekerén 
Nyargal s mint a régi megszállott dadogók 
A kifejezhetetlentől kínlódva nézek 
Vak fél szavak közt a szörnyű világra. 

Nyugtalansága nem csillapodik; mint Prometheus, a titán, ő is 
«sak uj tüzet lel, mi lázát oltsa s az uj tűz uj szomjúságot jelent uj 
igazságok után. 

Van egy remekbe készült verse (Válasz egy Írásra), melyet 
kedvesének ir: 

Mit adják rámhullt szavaid bevonó 
Ifjú hószagu sziromvihamiért, 
Mikben ámulva fürdők s vén borúmba rámnyilalt 
Sugaráért ifjú, jó szemeidnek? 

de a tisztaság s az őzszemek elől is elhívja a küzdés: 
Hős törekvésű utam üvöltő 
Őszi erdőkbe csap már s rőt lombon át 
Elvágódó léptem előtt a Szépnek 
Elérhetetlen orma villan. 

Emberi dolog elcsüggedni s a csüggedés Fodor Józsefen is erőt 
vesz (Magányos dalodnak mi haszna?), de az élet szépsége (Táj 
Visegrád felé, Kirándulás) mégis megejti, hiszi és akarja az élet 
kiteljesedését és hite akkor lángol fel legégetőbben, mikor a Népet 
énekeli meg, mely pillérként tartja a Történelem nagy játékát: 

ViMgtartó Atlaszok maradéka: 
Óh Nép! —> S mi lesz, ha a tánc már elég, ha 
Megunva, vallódat kiemeled?! 

Fodor József minden keserűsége mellett bizik az uttörés erejé
ben, gyötrődik, viaskodik, de nem alkuszik. Hisz az emberben s ez 
a hite mint Antheusnak a Föld, mindig uj meg uj erőt ad neki: 

Előre ember! Géppel, szárnnyal, gyalog . 
A földön, űrben és a föld alatt 
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Minden izét feszítve szív, izom, kar 
Óh repülj láb, szárny, szellem, gondolat. 

Örök törvény hajtja „a Nap-kerengést s a Föld nedveit" — irjá, 
Fodor egyik erőteljes ódájában (A Szabadsághoz) s költészete is a 
haladás, a javulás örök törvényét szolgálja. (Kemény Grábor) 

AiliDOUS HUXLEY 

Az európai közönség előtt mintegy tizenöt évvel ezelőtt lépett fel 
először a Chromsárga cimű kis könyvvel, mely manapság mér nem kap
ható s csupán az olvasók egészen szűk körének szólt. Ebben a műben 
már felfedezhető volt a későbbi Huxley minden lényeges erénye és hiá
nya, noha egyelőre a fiatalsággal járó elégtelenség jegyeit is magán vi
selte: az emberi tevékenység minden faja számára nyitva álló értelem,, 
egyetemes műveltség és érdeklődés, humorérzék és a helyzetek pikanté
riájának az átérzése, de ugyanakkor pedantéria és szárazság is. Az em
ber érezte, hogy élettapasztalata csupán egyirányú, s mint ilyen, a pol
gári létnek és tanítási módszereknek egyik legkiválóbb megtestesülése,. 
Nem fogadta el ennek az osztálynak minden premisszáját és értékitéle-
tét, sőt kivételes éleslátással tudta mérlegelni az osztálya légköréből ki
kerülő eszméket, .csupán azokat fogadva el, amelyeknek igazságáról ma
ga győződött meg. Bármennyire is ellenzéki volt és non-konformista, ha 
még olyan szellemesen és lendületesen is tudta bírálni az osztályához tar
tozó egyének visszásságait, az intellektuális vétek veleszületett eltorzu
lásában leiedzett, mint minden osztályabeli szellem. 

Nem arról van szó, hogy Huxleyvel kapcsolatosan az ösztön és a. 
misztika felsőbbségét hirdessük az értelem rovására, ellenkezőleg, a ren
dező és osztályozó észnek, a kultúrának, a tudományos szellemnek min
den egyén életében előkelő helyet kell biztosítani, ha megakarjuk tartani 
az összhangot, de nem -szabad elfelejtenünk, hogy az eszméknek csak 
annyiban van súlyuk, amennyiben a szellemnek és a tényeknek az össze
ütközéséből születnek, valamilyen élettapasztalat eredményeként. Balzac, 
Tolsztoj általánosításainak éppen az ad utolérhetetlen értéket, hogy nem 
csupán egy töprengő agy szüleményei, hanem olyan ismeretek, amelyek 
mögött ott hemzseg egy egész sereg egyéni lét, mintegy önként kerekedve 
problémává és törvénnyé. Minden egyéb ismeret pedantéria. 

Huxley első könyve nem mentes egy ilyen nemű pedantéiriától s az: 
embernek az az érzése, hogy akár nevelése, akár vérmérséklete elzárt 
előle minden olyan tapasztalatot, mely valamilyen oldalról nem a művelt 
angol polgár tapasztalata, hogy szellemének drámája csupán annyiból 
áll, hogyan teremtsen rendet a különféle és egymásnak ellentmondó is
meretek tömegében, amelyek át meg áthatják a klasszikus tudomány em
lőin nevelkedett ifjút. Nyilvánvaló volt, hogy nincs sem tapasztalata, 
sem megérzése, hiányzik belőle a valószerűbb világ iránti érzék, igy a 
kézi munkás világának és az egyszerűbb érzéseknek a kultusza. Egy szó
val, mint annyi osztálybeli kiváló tudós, kissé szellemi nyomorék benyo
mását keltette. 

Huxley sokkal' értelmesebb és öntudatosabb egyéniség, semhogy ne 
legyen a legteljesebb mértékben tisztában azzal, ami hiányzik belőle. AZ 
egyik ok, amely a regényírásra hajtja éppen az, hogy ily módon igyek
szik magáévá tenni létének azt a részét, amitől sorsa megfosztotta. Nem 
érdektelen az egyensúlynak az az eszeveszett hajszája, mely e hébe-korba 
kiábránditó iró műveiben lüktet. Hogyan adja meg a testnek azt, ami a. 


