
sággal mondottak el. A régiek s az 
ujabbak közötti különbséget az 
utóbbiak rovására az elmult évtize
dek hatalmas tudományos eredmé
nyei eléggé érzékeltetik... A régi 
racionalizmus s a régi mechanikus 
materializmus hiányaira, tökéletlen
ségére való hivatkozás érvénytelen, 
a tudomány ujabb eredményeinek 
helytelen értelmezése, az anyagel-
vüség óriási haladásának s korszerü 
átalakitásának semmibevevése... 
„Értelmünk fejlődésének rendkivüli 
fontosságú szakaszában vagyunk — 
irja a „Pensée"-ben Paul Langevin, 
a világhirű filozófus — , értelmünk 
nem apriori adott, keretei nem oly 
merevek, mint egykor akarták rá-
kényszeriteni. A külvilágot egyre 
jobban visszatükrözve, értelmünk 
egyre közelebb jut a valósághoz... 
A determinizmus válságáról' be
szélnek ma is, noha a tények objek
tiv determináltsága ismertebb, mint 
egykor. Bizonyos, hogy valóságis
meretünk fejlődésének mértéke sze
rint a determinizmusról alkotott el
képzeléseink módositására kénysze
rülünk. Azok, akik a determiniz
musról szerzett ismereteink fejlődé
sét a determinizmus csődjének ér
tékelik, hiába hivatkoznak a legmo
dernebb tudományra, nem innen 
meritik ezt a gondolatot; ez a gon
dolat egy régi tudományellenes böl-
cseletből származik, melyet ismét 
be akarnak vezetni a tudományba. 
Midőn az idealista filozófusok erre 
vagy arra az idealista fizikusra hi
vatkoznak csak azokat az elképze
léseket veszik vissza tőle, melyeket 
maguk kölcsönöztek neki..." A tu
dományok legujabb nagy eredmé
nyeinek ilyen értékelését s bölcse
leti általánositását vallja a „Pen-
sée" legfőbb feladatának. (Szekeres 
György) 

DUFF COOPER: TALLEY-
R A N D életrajza (Singer és 

Wolfner) bevallottan is rehabilitáló 
emléket kivánt a megtépázott hirű 
francia államférfiúnak állitani. Iga
zolásul felemliti, hogy Talleyrand 
még nem Jutott „igazi védelmezőjé

hez" a francia irodalomban, jólehet 
állhatatlan politikai magatartása el
lenére, mindig hűséggel szolgálta a 
francia nemzetet. Duff Cooper, mi
alatt Talleyrand hirhedt erkölcseit 
foldozza, nem esik ellenkező tulzás
ba és nem menti Talleyrand jellem
beli gyengeségeit, inkább csak ma
gyarázza és történelmi megvilági
tásba helyezi. Feltárásai valóban 
arra utalnak, hogy Talleyrand ha-
rácsolásai és korruptsága meggyő
ződése vonalán volt határtalan, el
veiért hagyta csak megvesztegetni 
magát, de ha Franciaország szolgá
lata érdekeivel ellentétben álllott, 
akikor gondolkodás nélkül Francia
ország szolgálatát választotta. Igy 
került szembe mint Napoleon kül
ügyminisztere a császárral, mert 
hóditásait nemcsak Európa népei 
elleni merényletnek, hanem minde
nekelőtt Franciaország szerencsét
lenségének itélte. 

Duff Cooper a napoleoni korszak 
társadalmi és politikai rajzát Tal
leyrand életleirásának központi ten
gelyévé teszi. Bár az életrajziró ré
széről ez indokolt, hiszen a francia 
államférfi ekkor állott pályája te
tőfokán, mégis nem nehéz hasonló
ságot találni a tények csoportositá
sa és értelmezése mellett, az idő
szerű európai változatokkal. D. C. 
irói mérséklete és politikai higgadt
sága tartózkodik az analógiák te
remtésétől, ami sulyosan csorbitaná 
munkája célját és hitelét, de párhu
zamok nélkül is történelmi intelem 
sugárzik egy olyan politikai kor
szák dokumentális anyagának ösz-
szevetéséből, amely félreérthetetle
nül arra utal, hogy az európai né
peiket nem lehetett már a XIX. szá
zadban sem tartósan leigázni. Na
poleon hóditásai Talleyrand szemé
iben csak az erőszak futó sikereinek 
tűntek, s nem késett a császár fi
gyelmét felhivni a hóditások veszé
lyeire. A győzelmek tetőfokán, mi
kor Franciaország határa már a 
Visztula, Talleyrand nem vállalta 
tovább Napoleon külügyi képvisele
tét és lemondásával a közösséget is 
megtagadta vele. Nem sértett igaz-



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-


