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jától műfaji problémák megoldásá-
hoz kanyarodott, nem lehet megta-
gadni az elismerést. De hogyan hi-
hessük el Copeaunak, hogy elveiért 
mindig helyt fog állani, midőn leg-
utóbb bemutatott darabja is egyál-
talán nem színpadra való, lírai ön-
vallomás, amit sulyosbít az a körül-
mény, hogy ez az irodalom és líra 
távoltartását hirdető direktornak tu-
lajdon autobiographikus drámája. 
Egyébként igen jellemző, hogy ellen-
felei épp a Maison natale bemuta-
tása után sietnek neki kezet nyuj-
tani: a gyengeség engesztel. 

Tóth Béla. 

A legújabb angol irodalomról. 
(1913—1923). Felosztani bármely nép 
irodalmát különböző korszakokra, 
áramlatokra vagy egyéb szempont-
ból: merő logikai lehetetlenség. 
Hogy mikor kezdődik egy korszak, 
vagy mikor végződik, azt határo-
zott időponttal nem lehet megjelölni. 
Minden áramlatnak megvan már a 
multban a csirája, egynéhány igen 
jellegzetes hajtását mégis csak a 
jövő termi meg. Az angol irodalom 
gyakran emlegeti Erzsébet vagy 
Viktória királynő korszakát. A mon-
datoknak megvan a maguk értelme: 
de az a ragyogó felvirágzása a 
drámai és lírai költészetnek, melyet 
rendesen Erzsébet-korszaknak ne-
veznek, nem határolható e királynő 
trónralépte s halála kettős időpont-
jával. Teljes lehetetlenség ezt a fel-
lendülést biztos határok közé szo-
rítani. Legfeljebb annyit mondha-
tunk, hogy száz évvel Erzsébet előtt 
még nem volt, száz évvel utána pe-
dig már nem volt nyoma ennek a 
költészetnek. Csak azt nem tudjuk 
megmondani, mikor kezdődött és 
hol végződött. Így vagyunk azzal a 
hatalmas prózai s költői irodalom-
mal is, melyet Viktória korszaká-
nak nevezünk. Viktória trónralépte-
kor alig néhány jel hirdette eljöve-
telét, midőn pedig hosszú uralkodás 
után a nagy királynő elhunyt, ez az 
irodalom, melynek fénykora talán 
mar elmult, még mindig nem vesz-
tette el lüktető életét és befolyását. 

VII. Edvárd király uralkodása 
alatt vagy legalább is V. György 
király uralkodásának első korszaká-
ban, oly irodalmi jelenségeket lá-
tunk, melyek a Viktória-korszak 
hagyományaiból táplálkoznak. 

A Viktória-korszak legnagyobb 
írói már nem voltak életben, vagy 
legalább is már nem írtak 1913-ban. 
Tennyson, Browning Arnold, Swin-
burne meghaltak már. Éppen úgy 
Dickens, Thackeray, Kingsley, Trol-
lope és Stevenson. Meredith közel 
volt halálához. Hardy már megszün-
tette volt novella-sorozatait Wessex 
életéről. Mindazonáltal a Viktória-
kor szellemi hatása még érezhető 
volt. A prózai irodalom terén ez-
után készült még a legjobb alkotás. 
A kor nagy költői ellenben nem 
hagytak maguk után méltó utódo-
kat. Itt (a hagyományok tekinteté-
ben) csakugyan szakadás állott be. 
Egy erősen destruktiv kriticizmus 
szelleme jelentkezett. Ez előhírnöke 
volt valami új kezdeményezésnek. 
A fő irodalmi áramlat azonban az 
ismert mederben folyt. Kipling, 
Wells, Galsworthy, Bennett és mások 
is egyenes követői a Viktória-kor-
szak nagy novellistáinak: azok szel-
leme ihlette meg őket, azok munká-
ját folytatták. 

Azt szokták mondani: az irodalom 
az élet kritikája. Ennek az igazsága 
a prózairodalomban még sokkal 
szembetűnőbb, mint bármely más 
irodalmi ágban. A novellista az éle-
tet bírálja, különben üres marad. 
De még a kritikánál is többet kell 
tennie. Látnoki módra kell magya-
ráznia, oktatnia férfit és nőt, hogy 
önmagukat megismerjék, egymást 
megértsék. Hogy úgy mondjam, be-
szélőkké kell tennie azokat, kik kü-
lönben némák volnának, meg kell 
nekik mutatnia, hogy kicsodák s 
hogy az az út, melyen haladnak, 
merre vezet. Ezt tették a Viktória-
korszak nagy novellistái. Feltárták 
és megérttették az angol életet. Jel-
lemző rájuk — és azt hiszem, ez 
minden nagy angol íróról megáll —, 
hogy elsősorban és legfőképen az 
angol élettel törődtek. Világraszóló 
jelentőségük van, de nem azért, 
mintha a nagy világ politikai s 
egyéb mozgalmainak jelentőségével 
foglalkoztak volna. Nem, ezt ők nem 
tették. Talán éppen kifogásként le-
hetne ellenük felhozni, hogy a „szi-
getről" nézték a világot. Világra 
szól a fontosságuk, pedig nem keres-
ték s nem is kívánták. De az embe-
riség együvé tartozik, s ha valaki, 
mint pl. Hard a wessexi paraszt-
életet helyesen világítja meg, oly 
munkát végez, melynek az egész 
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emberiség megértheti vagy meg-
érezheti jelentőségét. Az a bizalom, 
mellyel művészetük ilyen értelme-
zéséhez ragaszkodtak, avatja az 
1913. év novellistáit a nagy Viktória-
kor egyenes leszármazóivá. 

Kipling nevét tettem első helyre 
azon a rövid listán, melyet itt közöl-
tem, mert őt tartom ez időszak leg-
nagyobb írójának. Lánglelkű, ihle-
tett költő, és legalább egyrésze köl-
teményeinek örökké élni fog. A foly-
tonos idézés vulgarizáló hatása sem 
árthat a „Recessional"-nak (befejező 
ének a templomi istentiszteleteknél), 
valamint a legszenvedélyesebb elke-
seredettség sem tagadhatja meg há-
borús költeményei erejét. De Kip-
ling maradandó híre nem költemé-
nyeinek lesz köszönhető. Ö a leg-
nagyobb elbeszélő, s különösen azért 
nagy, mert új oldaláról mutatja be 
az angol életet. Politikai hitvallása: 
imperializmus, s írt is „Hódítók"-ról. 
De súlyos félreértés lenne az ő im-
perializmusát összetéveszteni azzal, 
amit Angliában „Jingoisme"-nek ne-
veznek, ezzel a hangos, fegyvercsör-
tető, kérkedő hazafisággal, mely túl-
becsüli magát, Kipling imperializ-
musa nemes és önzetlen. A törvény 
és igazság uralmát jelenti, jelenti a 
béke megteremtését vad és lázongó 
népek között, hidak és utak építését 
járatlan helyeken, hogy a kereske-
delem biztos és szabad legyen s a 
békeszerető nép nyugodtan élhesse 
életét. 

Kipling arról a társadalmi osz-
tályról írt, mely ezzel a munkával 
volt elfoglalva. Anglia világszerte 
szétszórt hadseregének katonáiról, 
távoli gyarmatok kormányzóiról, kü-
lönös tengerek hajósairól, kapitá-
nyokról. Mindegyikük egy-egy bátor 
kapitány — hogy egyik könyvének 
címét idézzem. A tettek emberei, 
nem a szavaké. Sajátságosan járat-

lanok a kifejezésben. Képtelenek a vi-
lággal megértetni magukat. Önisme-
retük is hiányos. Mégis naggyá tet-
ték Angliát; de nem azért indultak 
útnak, hogy naggyá tegyék és nem 
is tudják, hogy azzá tették. Törvény-
tiszteletet teremtettek ott, hol még 
törvény sem volt, pedig nem volt el-
méleti ismeretük törvényről vagy 
annak értékéről. Ha azt kérdezted 
tőlük, hogy kicsodák s mit tesznek, 
bizony nem idézték Tennyson sorait: 
„Minthogy igaz az igaz, az igazat 
követni bölcseség, bárminő következ-

mények ellenére." Efféle sorok halla-
tára felingerülnének. Mert nem így 
gondolkodnak és nem is így éreznek. 
Talán így felelnének kérdésedre: 
„Jó, jó, az ördögbe — vannak dolgok, 
amiket nem tesz az ember, egy-
szerűen nem tesz, és viszont — ez ter-
mészetesen elég teher — az embernek 
mindig meg kell tenni a kötelességét, 
bármi legyen is az." Különös embe-
rek ezek, kik sokat tettek a „Pax 
Britannica" megteremtésére. A po-
litikusok türelmetlenek velük szem-
ben, a szellemileg képzettek megve-
tik őket; de Kipling megértette őket, 
megmagyarázta jelentőségüket a vi-
lágnak és — ami fontosabb — önma-
guknak. 

Galsworthy egy más társadalmi 
osztály írója. Novella-sorozatai az 
angol kereskedőt mutatták be a vi-
lágnak s talán önmagának is. Keres-
kedő: túlságosan szűkre szabott szó; 
jelenti azt az embert, ki vesz s elad, 
vagy az üzletest, ki nagyban árul. 
Abban a társadalmi osztályban, 
melyről Galsworthy ír, vannak keres-
kedők, pénzemberek, bankárok, rész-
vénytársaságok alapítói, szóval az a 
társadalmi réteg, melynek élete a 
City-ben összpontosul. Napoleonnak 
sokszor idézett gúnyos megjegyzése 
az angolról mint kereskedő nemzetről 
sok igazságot tartalmaz. De Anglia 
nem foglalhatná el jelenlegi helyét a 
világban, nem biztosíthatta volna 
gazdasági helyzetét a háború befeje-
zése után, ha nem lett volna egy 
társadalmi osztálya, mely ért a jólét-
hez, ismeri megszerzésének s meg-
tartásának útjait, valamint azokat a 
törvényeket, melyek a gazdasági éle-
tet uralják. Ez ismeret hagyomány-
szerű egy bizonyos társadalmi osz-
tályban, öröklött dolog, miként ama 
középkori kézművesek ügyessége, kik 
foglalkozásuk titkát apáról fiúra 
származtatták át. A felső középosz-
tály Angliában: „la haute bour-
geoisie", hagyományszerű tisztelettel 
viseltetik a jólét iránt, teljesen füg-
getlenül attól, hogy mire használható 
fel a gazdagság. Előttük a jólét ön-
magában is szent dolog. Vannak, kik 
megvetik, vagy úgy mutatják, hogy 
megvetik. Ezeket szinte istenkárom-
lóknak vagy b olondoknak tekintik. 
Vannak mások, kik hamis utakon 
csinálnak gazdagság-kultuszt, mely 
nem felel meg a City hagyományai-
nak. Ezek eretnekek, s eretnekségük 
végül mindig leleplezi magát. Ez az 
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osztály nem nagyon szeretereméltó. 
Nem is hiszem, hogy Galsworthy 
épp oly szeretettel írt volna róla, 
mint Kipling a maga hódítóiról 
(Empire builders: Birodalom-épí-
tők); de ez is oly tulajdonságokkal 
rendelkezik, melyek nélkül Anglia 
nem lehetne meg, oly tulajdonságok-
kal, melyek egészségesebbé tennék a 
világot, ha a londoni City-n kívül 
másutt is gyakrabban előfordulná-
nak. Nem feledhetjük el, ez osztály 
megvetése mellett sem, hogy Ruskin 
egyik legnagyobb büszkesége az volt, 
hogy egy „teljesen becsületes keres-
kedő" fia. Ruskin az idealista, a 
művész, a keresztény szocializmus 
prófétája, meglátta a jót abban az 
osztályban, mely vak és süket ma-
radt az ő tanításával szemben. 

Galsworthynek éppen úgy, mint 
Kiplingnek más igénye is van a hír-
névre; de azt hiszem, legnagyobb ér-
deme az a megértés, mellyel ez osz-
tály szellemi légkörébe bevezetett és 
az a gyakran maró, néha rideg kri-
tika, melyet életmódjáról mond. 

Bennett nem oly nagy író, mint 
Kipling vagy Galsworthy. Olyan 
sincs mint Wells, kiről tüstént be-
szélni fogok. De rávilágított az an-
gol élet egy másik oldalára. „Öt vá-
ros"-ának (Five Towns) elbeszélései 
az angol, vidéki iparközpontok kri-
tikája. Bennett tisztán látja, de meg 
is veti annak a népnek fukarságát, 
kapzsiságát s durvaságát, mely mű-
veinek főszereplője. Az a lángoló sze-
retet vagy lángoló gyűlölet, melytől 
Dickens művei izzanak, nincsen meg 
benne. Arcán gúnymosoly ül. De jól 
megérti, s nélküle mi is alig tudnók 
megérteni, az angol ipari központok 
duzzadó életét. 

Vannak még mások is, kiknek ne-
vet az 1913. év prózairodalmának leg-
rövidebb vázlatából sem lehet ki-
hagyni. Ilyen Conrad, ki, bár nem 
született angol, azzá teszi az a sze-
retet, mellyel a tengerhez s ama kü-
lönös tájakhoz vonzódik, melyekhez 
a tengeren annyian elkalandoznak. 
Compton Mackensie történetének 
légköre talán nem annyira angol, 
mint a többieké, emberei sem, kiket 
ábrázol, de igenis angol, ha írásai-
nak valódi szellemét tekintjük. 
Megemlítendő Masefield egy örök-
életű regényével (,Captain Marga-
ret ); egyike ez a kisszámú, igazi 
regényeknek abban a korban, mely 

teljesen meghódolt a realizmusnak. 
George Moore a legtisztább irodal-
mi alakja a kornak és éppen ezért 
kevésbbé angol, mint a többi; Moore 
szárazföldi, a többiek szigetiek, a 
francia szellem mélyen hatott reá. 
Formaszeretete, kifejezéseinek töké-
letessége a leggyönyörűségesebb 
angol íróvá teszik azok számára, kik 
saját irodalmunkon kívül másokat 
is ismernek. Moore nem angol, ha-
nem ír; tagja annak az ír-arisztokrá-
ciának, melynek ragaszkodó hűsé-
gét oly rosszul fizette meg Anglia. 
Ez a tény nagy szerepet játszik 
Moore-nál, éppen úgy, miként föl-
dijénél, Bernard Shaw-nál. Moore — 
érezvén szüntelen, hogy Angliában 
idegenek között van — egy kissé 
mindig poseur. Mutatja, hogy meg-
veti azt a népet, melynek nagyságát 
akarata ellenére kénytelen elismerni. 

Élő emberek összehasonlítása, 
nagyságuk meghatározása, veszedel-
mes vállalkozás. Ennek teljes tuda-
tában vagyok, de alig fogok többet 
kockáztatni vagy helyzetén lénye-
gesen súlyosbítani, ha Kiplinghez 
legközelebb Wells-t helyezem 1913 
kiemelkedő írói közül. Wells azon-
ban mindazoktól, kikről eddig írtam, 
különbözik. Az emberek érdeklik őt, 
de még sokkal jobban érdeklik az 
eszmék. Egyes korábbi munkáiban 
— melyeket én legjobb elbeszélései-
nek tartok — főleg tudományos esz-
mékkel foglalkozott. Jules Verne-nel 
lehetne összehasonlítani. Mindkettő 
a tudományos fantázia írója; élénk 
képzelő tehetségük tudományos té-
nyek vagy elméletek körül játszado-
zik. Csakhogy Wells képzeletének 
átfogó ereje nagyobb és tiszta tudo-
mánnyal dolgozik, míg francia társa 
csak alkalmazott mesterfogásokkal. 
Irodalmi pályájának későbbi kor-
szakában Wells a természettudomá-
nyok helyett a szociológiához nyúlt. 
A világegyetem jövőjét, a társada-
lom jövendő sorsát írta meg regé-
nyeiben, de távol mindazok álmo-
dozó utópiáitól, kik előtte ugyan-
ezen téren dolgoztak. Wells világa 
rideg, borzasztó, melyből minden 
emberiesség hiányzik. Emberei sze-
rencsétlen, , sorsüldözött teremtések, 
elnyomva a haladás törvényeinek 
súlyától, kik alig intézhetik sorsu-
kat. Nagyon jellemző Wellsnek ép-
pen ez a felfogása a világ jövendő 
sorsáról. Hamis a gondolkozás 
módja, mert nem enged tért az egyé-
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niség kifejlődésének; ez pedig oly 
tényező, mely minden számítást fel-
borít s a látszólag változatlan tör-
vényeket nevetségesekké teszi. De 
bár hamis, mégis természetes, hogy 
Wells így gondolkodott; őt az ember 
mint ember, nem érdekelte eléggé 
ahhoz, hogy hitelt adjon a benne 
rejlő erőknek. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy képtelen volna em-
berek megrajzolására. Senki élén-
kebb portrait-ket nem adott, sem 
meggyőzőbb jellemzést élő emberek-
ről. Egyik ifjúkori elbeszélésében 
(„The Wheels of Chance": A sze-
rencse kerekei) tökéletesen hű raj-
zát adja egy fiatal kereskedősegéd-
nek. Ezt a tanulmányát később a 
„Kipps"-ben jobban kifejlesztette. 

Először a prózaírókkal foglalkoz-
tam, minthogy a próza 1913-ban, 
mint a Viktória-korszakban, jelen-
tőségben messze felülmulta az 
irodalmi élet minden egyéb meg-
nyilatkozását. Mellette azonban drá-
ma- és essay-irodalom is volt. 

Az angol színmű-irodalom a X I X . 
század utolsó, s a X X . század első 
éveiben hatalmas lépést tett előre 
fejlődesében. Volt rajta elég javítani 
való. A Viktória-kor közepe s vége 
felé úgy látszott, mintha teljesen ki-
vesztek volna az angol dráma nagy 
hagyományai. A színpad oly emberek 
kezébe került, kik semmiesetre sem 
voltak művészek, még csak meg-
felelő irodalmi kézművesek sem. A 
színpadi irodalom újjászületése, 
melynek azonban még mindig messze 
kell fejlődnie, főleg egy ember egyé-
niségének s képességeinek köszön-
hető: ez George Bernard Shaw. De 
kétlem, hogy ő maga is nagy dráma-
író volna. Darabjai inkább drámai 
kritikák, mint valódi drámák. Ki-
váló kritikák, mélyek, nemcsak 
mondják, hanem bemutatják, hogy 
mit kell tenni. Ezért természetes, 
hogy Shaw-nak nem színpadi darab-
jai a legjobb munkái, hanem kritikai 
bevezetései, melyeket azokhoz írt, 
Ezek ragyogók, sziporkázók, s min-
den más hasonló fajta angol mun-
kánál szellemesebbek. 

Rendkívül támadó élűek. Sok meg-
ütközést kelt az átlag angol olvasó-
ban. „Semmiféle meggyőződés nem 
lehet mentes Shaw-attaktól" —sem-
miféle hagyomány oly szent, hogy 

elkerülhetné Shaw gúnyolódásait. 
Mintha csak az igazság alakja jelent 
volna meg előtte, az az alakja, mely-
nek az angol középosztály hódol; ez 
pedig elkeseredéssel látta az előkelő 
társadalombeli angol nőt s leleplezte 
bűneit. Ez az eljárás botrányt oko-
zott; de az igazság maga nem bánta 
ezt meg. Kitűnt, hogy mi volt igaz 
ama szépen omló drapériák alatt, 
melyek testét födték. Látszólagos 
igazságok, álarcba bujtatott konven-
cionális elvek igaz lényegükben tá-
rultak fel. Ruhacafrangnak bizo-
nyult, mi előbb életnek látszott, 

Shaw ír származású. Ez a titka, 
akárcsak George Moore-nál forma-
szeretetének. Az ír, miként a fran-
cia, szeret tisztán látni — ami na-
gyon különbözik a messzelátástól. 
Benne is megvan, mint a franciában, 
az érzelgősség, titokzatosság megve-
tése s mindennel szemben, ami csak 
ürügy, ellenszenvet érez. Az angol, 
mint minden vérbeli kereskedő-em-
ber, szívében szentimentális. Az 
egyetlen szentimentálisabb lény ta-
lán az amerikai, kiről azt tartják, 
hogy még igazibb kereskedő vér. Az 
ír gondolkozású Shaw megvetette az 
angolok érzelgősségét, megtámadta 
a tettetést, a bevett szokásokat, sőt 
az udvariasságot is. 

Az ilyen munkák legnagyobb baja 
a hatás állandóságának hiánya. A 
támadás legjobban akkor fáj, mikor 
először érezzük. Másodszor már sok-
kal kevésbbé maró, ötvenszer megis-
mételve már csak bosszantó. Shaw 
tanulmányait és előszavait kétségte-
lenül sokáig fogja olvasni az idősebb-
nemzedék, az, mely Shaw első mun-
káinak megjelenésekor volt fiatal. De 
hogy fogják-e olvasni az iskolás-
leányok s fiúk, majd ha eljön az 
ideje, hogy olvassanak, hogy úgy 
megtelnek-e a színházak, mint 
mikor először játszották, azt nem 
tudom. Kételkedem benne. A X I X . 
század végén újságírók között Ang-
liában nagyon elterjedt szó volt a 
„fin de siècle". Úgy értelmezték, hogy 
az ember lelkileg valahogy megöreg-
szik és kimerül, mivel a század, mely 
pedig csak önkényes felosztása az 
időnek, a végéhez közeledik. Az em-
ber elfárad s üdeségét elveszti, amint 
sírjához közeledik, évekkel s tapasz-
talatokkal megrakva. Úgy képzelték, 
hogy az emberiség is öregszik és el-
veszítette fiatalságát, amint a század 
végéhez közeledett. Ez a gondolat 
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természetesen merőben hamis. A tör-
ténelem, a francia forradalom ki-
törése bizonyítja hamisságát. De az 
föltétlen igaz, hogy az angol irodalom 
ebben az időben kezdte elveszteni 
természetes lendületét, teremtő ere-
jét, bátorságát s mindenekelőtt derü-
jét. És ez a X X . század első éveiről 
talán még inkább elmondható, mint 
a XIX . század végéről. Az 1913. évet 

vehetjük olyannak, melyben leg-
szembetűnőbb volt a Fin de siècle 
szelleme. Az irodalom fáradtnak lát-
szott: innen a sok kritika. Kevés 
öröm volt benne, még kevesebb ka-
cagás. Volt azonban sziporkázó szel-
lemesség, szédületes ügyesség. De az 
ember érezte, hogy újra várhat, újra 
remélhet valamit a nyugalom utan. 

George A. Birmingham. 
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