
E U R Ó P A S Z Í N K É P E . 

KEYSERLING grófot ma már hazánkban épen olyan jól ismerik, mint akár 
Németországban. Ismételten megfordult nálunk és bizonyára ennek 
köszönhető, hogy újabb munkájában — Das Spektrum Europas. 

Heidelberg, Niels Kampmann, 1928 — Magyarországról is megemlékezik. Ha a 
nagy angol sajtófejedelem sikeresen mozgatta meg a gyakorlati emberek világát 
csonka országunk érdekében: Keyserling gróf a szellemi világot teszi figyelmessé 
sorsunkra, aminek, minthogy a másik akcióval egyidőben történt, nagy értéke 
van. A balti gróf érdekes könyve különben is nagy feltűnést kelthet sok 
keserű igazsága miatt : nem hiába választotta mottóul Szent Pál mondását arról, 
hogy mindannyian bűnösök vagyunk, híjával az érdemnek, mellyel Isten előtt bír-
nunk kellene! A kötet mintegy kiegészíti a «Bölcselő útinapló»-ját (Reisetage-
buch eines Philosophen»), mely színes és gondolatébresztő leírását adta a távoli 
Kelet, valamint Amerika országainak és népeinek. Itt egy bennünket sokkal 
égetőbben érdeklő európai problémáról van szó, mellyel kapcsolatban sorra 
vonultatja föl forrongó földrészünk minden jelentősebb államát. Angliát, 
Franciaországot, Németországot különösen eredeti fölfogással jellemzi; azaz 
inkább az angol, francia, német embert mint típust, az országokat csak annyi-
ban, amennyiben ennek az embertípusnak a létrehozásában természet szerint 
közreműködtek. 

Az angol, mint ösztönlény, élesen szembe van állítva a kontinens két fő 
gondolkodó emberfajtájával: a franciával és a némettel. Minden bántó él nél-
kül mutatja ki a pszichológus gróf az angolok rokonságát a magát nyugodtan 
ösztönére bízó állattal, amely épen ezért biztos a dolgában. Egy ilyen külön 
érzék vezeti az angolt praktikus kérdésekben s ez úgyszólván predesztinálta a 
világuralomra. Innen magyarázható meg pl. az, hogy a világ minden perfidiát 
kész volt és kész ma is megbocsátani ennek a népnek, mert megérti, hogy min-
dig csak lényegéhez híven járt el mindenkori hitszegéseiben is. Az angol átlag-
ember t. i. sohasem adja magát reflexióra, sőt, ha itt-ott ilyesmi megesik, ez a 
legkatasztrofálisabb következményeket szokta maga után vonni, mert semmi-
kép sem neki való foglalkozás, ő ösztönére kell hogy bízza magát, ez esetben 
pedig mindig csak az a helyes, amit minden előzetes avagy utólagos magyará-
zat nélkül az első pillanatokban tesz. A gondolkodás bizonytalanná, tehát 
gyöngévé tenné; a gyöngének viszont soha sincs igaza. Egészen más dolog 
gyöngeségből vagy gyávaságból hitszegővé válni. Keyserling joggal húzza alá 
Roberts nekrológjának azt a mi fülünkben különösen csengő legfőbb dicséretét, 
hogy következő két nagy erénye volt : ösztöne és az ösztöne csalhatatlansá-
gába vetett h i t ! Angol ifjak ennek megfelelőképen ritkán beszélnek együtt-
létükkor súlyos problémákról, de gyakran cselekesznek a legtermészetesebb 
módon, magától értetődő sorsdöntő helyzetekben. A beszéd legtöbbször jelen-
téktelen ostobaságokról folyik köztük ; ők a tett emberei. Mindnyájan okosabb-
nak látják, hogy egy labda után rohanjanak, semmint hogy egy bölcs könyv 
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mellé üljenek le. Az állatéval rokon ösztönerősségükből folyik különösen erősen 
érvényesülő kemény kíméletlenségük. «Sohasem hallottunk még oroszlánról 
vagy farkasról, amelyik, ha éhes volt, emberi érvekkel törődött volna; amire 
ösztönük hajtja őket, azt vadállatok elfogulatlanul végrehajtják . . . Abban 
az időben, mikor angolok s franciák Északamerikában az uralomért küzdöttek, 
majdnem minden indián az utóbbiak barátja volt : inkább lehetett velük 
beszélni. De épen ezért kerültek alul.» 

Az angol ember elvből nem gondolkodik ott, ahol praktikus dolgokról 
van szó : így a politikában sem. Sem komoly programmja, sem ideálja nincs ; 
ilyet csak majmol —francia meg német mintára. Megfelelően nevetséges ezért 
némely angol politikus megokolásra törekvése is. Angol ember megérzi a poli-
tikailag helyeset, de nem okolhatja meg, mert nem észokok alapján jár el. 
A szellem (Geist) egészségtelen német import. Ideálok kontinentális értelemben 
nincsenek a szigetországban, legfeljebb életjátékszabályok, mint ezt Galsworthy 
Loyaltyjében gyönyörűen megírta. Az embernek lojálisnak kell lennie az ország-, 
a párt-, a saját állásával és előítéleteivel szemben. 

Viszont az angol a változásra, módosulásra, fejlődésre legalkalmasabb 
nép és a századok folyamán olyan feledhetetlen és különleges, soha többé meg 
nem valósuló létformát teremtett, hogy későbbi évezredeknek úgy kell majd 
visszatekinteniök rá, mint nekünk a hellénekre, az ógörög emberre és kulturájára. 
Jelenleg, épen a világháború következtében, óriási méretű átváltozáson esett 
s esik át ez a nép : a legjobb úton van a legőszintébb s legteljesebb radikaliz-
mus felé. 

Az angol lélek bizonyos ősi természetessége és valamilyen gyermeki naiv-
sága miatt itt lehetséges a legkiegyensúlyozottabb ember az ideges modern 
korban. Viszont abszolut, velükszületett és az opportunizmusukat adandó 
alkalmakkor áttörő heroizmusuk is előnyösen jellemzi a briteket. «Emlékez-
zünk arra a jelenetre, mikor a Titanic elsüllyedésekor az asszonyokat és gyerme-
keket a mentőcsónakokba ültették és a férfiak azután sorsukba belenyugodva 
a Nearer, my God, to Thee karének hangjai mellett tűntek el a hullámsírban. 
Ugyanebből a forrásból fakad a mély angolszász vallásosság.» 

A francia ember legjellemzőbb sajátságát Keyserling sokkal közvetleneb-
bül vezeti le Franciaország, tehát a környezet milyenségéből, mint az angolét. 
Itt mutatkozik meg a magyarázatkeresésnél talán legerősebben a kiinduló-
pontok, illetve okadatolások heterogénsége. Franciaország földje túlnyomólag 
kerti táj,ami miatt a francia emberben a kertész lelkisége fejlődött ki és szárnyalt 
túl minden egyebet. «A francia kertész a legmagasabb fokon. A főzőművészet, 
a női természetnek a ruhával szépítése, művészetig emelkedő társas szellem, 
gondozott nyelv, a szerelmi élet kulturája, az esprit, a mindenben mértéktar-
tás imperativuszai és az idegen hiúság ennek megfelelő tekintetbevétele a 
maguk összességében is csak kertészmivoltának különböző nyilvánulásai. Ide 
tartozik a francia «le moral» értelmében vett fejlett erkölcsiség is, vagyis a 
franciának szívós, ethostól meghatározott jellemegyensúlya mind az egyesnél, 
mind a közösségnél. Kínai tan szerint a moralitás : alakított természet. Valóban 
lényegileg soha sem jelent többet, mint szellem, lélek, test és világ között létre-
hozott harmóniát. Metafizfkai jelentőség nélkül való. De másrészről minden 
empirikus harmónia előfeltétele. Ennek megteremtésére minden európai közül 
a francia a leghivatottabb. Igy Franciaország minden tekintetben lényegileg 
képzett, alakított természet: vagyis kert. Állapotai minden síkon — a konyha-
művészetitől a morálisig — lényegileg mértéket és összhangot hirdetnek.» 
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A francia érzékiségnek és a magának változatosságot megengedő termé-
szetnek is előnyös következményei vannak. A francia érzékiség természetesebb, 
mind a norvégénél, mind az angolénál s épen ezért ritkán túlhangsúlyozott. 
Hiszen általában a szeretkezésnél a nemiség nagyobb szerepet játszik, mint a 
természetesebb házasságban. A változatosság igenlése pedig hűséget ered-
ményez. Innen van, hogy a sok francia forradalom ellenére is ők a kontinens 
legkonzervatívabb népe ! Épen napjainkban is szemébe szökik minden elfogu-
latlan szemlélőnek, hogy mennyire vátozhatatlan és megmozdíthatatlan az 
ősi francia szellem. Ezért naivitás azt hinni, hogy a franciának «vége van». 
Keyserling szerint, ha az utolsó francia is kipusztulna, az ország, a föld maga 
hamarosan franciákká tenné az új lakókat is. Viszont igaz az, hogy soha nem 
értünk talán még olyan időket, mikor a maihoz hasonló méretekben nincs 
helyén a francia. Európa úgyszólván a népvándorlás óta nem volt hasonló 
cseppfolyós állapotban ! Minden tradició kétessé vált, minden harmónia oda 
van, minden egyensúly csődöt mondott. Ilyen körülmények közt a francia 
mentalitás, mely stabilizált korokban a világ folyásának legmegfelelőbb, a 
legalkalmazhatatlanabb. Ez ugyanazt mondja, mint az a régi megállapítás, 
hogy a francia európai vezetést mindig csak klasszikus korszakokban tudott 
elérni, mert ezek a lényével összevágok ; ma pedig lehető legtávolabb vagyunk 
ilyenektől. A francia — mint a statikus egyensúly képviselője és a földre vonat-
koztatott francia kertfelfogás hordozója — a dinamikai elv képviselőjében, 
ha ez a saját törvényét rá akarná erőszakolni, a maga szubjektivitásából ki-
folyólag nem láthat egyebet gaz bűnösnél. Ősrégi kultúra védőjének tekintve 
önmagát, semmi változást nem tűr, minden háborúban (így a világháborúban 
is) mindig és minden körülmények közt megtámadottnak érzi magát és min-
den ellenfélben a civilizáció ellenségét látja ! A közismert francia «hiszterikus 
félelem» így válik érthetővé, de egyben jogosulttá is épen napjainkban, mikor 
tényleg a legeslegnagyobb mértékben veszélyeztetve van minden stabilitás 
Európában. Viszont kiegészítőleg hozzátehetnők, hogy Franciaország a leg-
tragikusabb módon, túlzott biztonságsóvárgásával önmaga idézte föl ezt a 
most már fején rég túlnőtt veszélyt. Jelenleg minden előny azoké a népeké, 
amelyeknek nem statikus, hanem dinamikus természetük van. Nagyszerűen 
mutatja ki Keyserling, hogy a «legyőzött» Németországban távolról sem rémül-
tek meg annyira a komolyabban vehető elemek, mint az ú. n. győző Francia-
országban, melynek ez a «győzelem» épen csak annyit használt, hogy ideig-
óráig tarthatta magát. A jövő azonban nem az övé, mert a korszellem nem 
egyezik az ő szellemével. Franciaország európai feladata a tradició-őrzés. 
Szerepe tehát csak akkor lesz az új Európában, ha nem ellenségként áll szem-
ben a dinamikai erőt képviselő népekkel (mint a német!), hanem megelég-
szik azzal, hogy üdvös ellensúlyt képezzen a közel jövőben valószínűleg erő-
teljesebb rohanásba jövő fejlődés-, változás-, reformálás-, sőt forradalmi átala-
kuláshoz. 

Van viszont egy francia érték, melyet fentebb már érintettünk : ez a nép 
tud még ma is őszintén, természetesen szeretni. Ez gondoskodik majd arról, 
hogy a szerelem mint szép szenvedély ki ne vesszen a beteg modern világból. 
Az északi ember ebben patologikus és a mai divat ennek a beteges oldalnak a 
túltengését árulja el. Elég egy-két célzást elejteni ebben az irányban : a bubifej 
pl. semmi egyebet nem jelent, mint a homoszexualitáshoz való alkalmaz-
kodást. 

Amint már most a harmadik nagy európai népre, a németre térünk át, 
Napkelet 3 4 
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melyhez a szerző maga is tartozik, előre kell bocsátanunk valamit, ami magya-
rázni képes valóban bámulatos elfogulatlanságát és szabadszájúságát saját 
őszintén, forrón szeretett faja és hazája iránt. Magam hosszabb németországi 
tartózkodásom alatt a legnagyobb mértékben csodálkozni és tisztelni tanultam 
a mai német ember véleménynyilvánítási szabadságát. Más nemzeteknél (így 
pl. a franciáknál is) ez ilyen mértékben abszolut lehetetlen lenne. Úgylátszik, 
a germán fajt ez a nagy türelem jellemzi, mert pl. az angoloknál is sokszor szinte 
határtalan az önkritika és nemzetkritika. Senki nem gondol itt rosszra, sőt 
mintha még hálásabbak lennének a becsületes, melegszívű megrovásért, mint 
a frázisos, hízelgő dicsőítésért, mely minden ferdeséggel szemben vak s csak 
előnyöket lát, vagy magyaráz bele mindenbe. Keyserling gróf más oldalról is 
igazi, vérbeli német (s egyben romantikus, de ez is német tulajdonság!): saját 
maga vallja be, hogy pálforduláson ment á t ; régebben joggal a liberális arisz-
tokraták közé számíthatták, ma egyike a legszókimondóbb úri morált hirde-
tőknek. Tehát (s épen ez a romantikus elv) mindig a pillanatnyilag gyöngébb 
tendenciát erősíti, mert csak ezeknek a küzdelmében és megfelelő egyensúlyo-
zásában láthatja a haladást: egyiknek sem szabad túlzásba menve a másikat 
teljesen letörnie és kipusztítania. 

Ezeket előrebocsátva megérthetjük, hogy azzal kezdi a németek jellem-
zését, amit a híres orosz diplomata, Benckendorff mondott róluk : nem lehet 
a németekről beszélni, mert csak egyes németek vannak ! «Minden német ablak-
talan monád ; ezért kellett a monadológia feltalálójának szükségkép németnek 
lennie.» Nem lehet olyan értelemben németről beszélni, mint a franciáról vagy 
az angolról! A német továbbá Isten legobjektívebb lénye, amiért is az 1918-as 
német forradalom önellentmondás és praktikusan ártalmatlan volt. Ebben is 
igazat kell adnom az élesszemű grófnak, mert saját magamnak is az volt a 
benyomásom a «novemberi napok»-ról, melyeket Berlinben a császári palota 
tőszomszédságában éltem át, hogy ezeket az ottani középosztály épúgy, mint 
a nagyszámú józan munkáselem jól megrendezett komédiának tartotta. Nem 
mintha a később (1919-ben) ismétlődő véres zendülések nem lettek volna 
önmagukban komoly dolgok ! Sőt igazi német alapossággal és ügyszeretettel 
(Fichte szerint: Deutsch sein bedeutet eine Sache um ihrer selbst willen zu 
tun) ütötték nyélbe őket, véres áldozataikat magam is láttam. Viszont épen 
ez mutatta, hogy epizodikusok, mert pusztán forradalmak a forradalom ked-
véért s ilyen l'art pour l'art forrongásból nem élhet meg maga a forradalmi moz-
galom. Különben hadd álljon itt Keyserling felülmúlhatatlan történetkéje a 
professzor szerepéről a berlini «fölforgató napok»-ban. Az Unter den Linden-en 
találkozott vele és a derék tudós orrát szimatolva hordozván körül, meginvi-
tálta, hogy menjen vele a kancelláriához, mert ő elérkezettnek látja az időt a 
köztársaság proklamálásához ! Odaérkezve, beüzent az egyik «népbiztos»-nak, 
mire az adjutáns lélekszakadva rohant vissza a nagytudományú úrhoz, hogy 
feszes vigyázz-állásba merevedve megkérdezze tőle ura nevében : «Meinen 
Herrn Geheimrat, dass eine Republik genügt, oder muss es eine demokratische 
Republik sein?» Hamisítatlan német eljárás ! Kár, hogy nem küldtek ki pápa-
szemes megfigyelő- és kutatóbizottságot a korábbi időpontokban egyebütt 
inszcenirozott forradalmak (pl. a budapesti) lelkiismeretes és szakavatott 
tanulmányozására, mert a szakértelem a fő ! Ez minden német cselekvésnek 
a legsajátosabb irányító elve. Keyserling ezzel kapcsolatban fölelevenít egy 
angol adomát a németekről. Ez két kapuról szól: az egyiket ez a fölirat díszíti 
«Bejárat a mennyországba», a másikat «Bejárat a mennyországról tartott elő-
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adásokhoz», s természetesen ez utóbbi felé tör minden jóvérű német. Ezek után 
azon sem csodálkozhatunk, hogy Németországban a tudós a legtiszteltebb és 
társadalmilag legmagasabban álló ember. A maga is tudós gróf semmikép sem 
lát ebben nagy előnyt, sőt kimutatni igyekszik, hogy a tudós általános emberi 
viszonylatban a legfölületesebb lény. A főbaj persze az, hogy a német tudós-
típus nem olyan értelemben a nép vezetője, mint Kínában, ahol nem szaktudása 
szerint ítélik meg, hanem elsősorban jelleme és mindent átfogó emberi bölcse-
sége szerint: ott a tudósnak tökéletes, nemes lénynek is kell lennie. Keyserling 
egyenesen itt keresi a legtöbb német nemzeti szerencsétlenség okát. «Már azok, 
kik Arminiust megbuktatták, képességeik szerint valószínűleg népire beállí-
tott professzortermészetek voltak.» 

A világháború óta még rosszabbodott e tekintetben a helyzet. «A tudós-
ból természetének megfelelően hiányzik minden megértés a lélektani valóság-
gal szemben. Valóban Isten akarata, hogy tapintatlan legyen. Csak a fejlődöt-
tet, sohasem a fejlődőt értheti meg. Minden szerve hiányzik az élő élet fölfogása 
számára. Ez a legfőbb oka annak, hogy a nagyon tehetséges német nép mindig 
csak rövid időre, mikor épen igazán nagyok határozhattak, ért el nemzeti 
nagyságot.» Mindjárt e ponton kezdhetjük magyarázni azt is, hogy a némete-
ket miért gyűlölte meg a világ. Egyik ok épen ez a professzortapintatlanság, 
a másik pedig az, hogy ezzel párosul a dinamikus természetűeket jellemző 
mértéknemismerés és célnélküli végtelenségbedolgozás. Az értelmetlen hősiesség 
(sinnloses Heldentum) jellemzője e népnek. Mindezt annál inkább félremagya-
rázzák más népek, mert föl sem tudják tételezni sok német tett tervtelenségét, 
ahol pedig valóban és kizárólag a «Michelei» dolgozik a maga ostoba esetlen-
ségében. — A német nem az életet, hanem az élményt becsüli. Már pedig adott 
esetben egy nagy vereség nagyobb élmény lehet, mint a legfényesebb győze-
lem. Igy járt a németség az 1918-as háborúvesztéssel. Ez a magyarázata, hogy 
helyzete ma előnyösebb egyik-másik győztesénél. Viszont ilyet sem a gloire-
szomjas francia, sem a praktikus angol (még kevésbbé az élményre teljesen 
képtelen olasz) nem tudnak megérteni. Veszélyes ráadásul a német azért is, 
mert elkülönülő monád-természete ellenére is nagy mértékben képes gépszerű 
együttes munkára. 

Egyáltalán asszonytermészetű nép ez, amely épen ezért túlzottan hang-
súlyozza a férfias erőt. A vilmosi Németország gyerekesen kérkedő hivalko-
dása és ostobán túlhangsúlyozott hatalomszomja ugyanide vágnak. A híres 
német hűség hasonlókép a legnagyobb hűtlenséget takarja, mert általában a 
német, mint asszonyosan impresszionisztikus nép, változtatja legkönnyebben 
nézetét, ideálját. Már L. Ziegler kimondta és bizonyította ezt a tételt. Viszont 
ép ezért ismernek egy olyanfajta hűséget, amely sehol másutt nem fordul elő. 
Kitűnő példa erre a Litvánia és Lengyelország közti háborúban szerepet ját-
szott Landsknecht-csapat esete, mely a lengyel ellenségben annyi kárt tett, 
hogy ez átcsábította a saját táborába. Vezérük könnyen belement az átpárto-
lásba, mert aznap este lejárt a litvánokkal kötött szerződés és a lengyelek töb-
bet ígértek, viszont semmi áron sem volt hajlandó este előtt átállni, pedig 
aznap döntő csata folyt. Sőt ostoba német becsületességgel olyan kitűnően 
verekedett embereivel együtt egész nap a litvánok oldalán, hogy estére mind-
nyájan halva feküdtek a csatamezőn ! 

Hogy egy ilyen népnél nem vezethet jóra az olyan demokrácia, hol a 
tömegé a vezetés, az magától értetődik. A németség csakis arisztokratikus, 
monarchikus kormányzás alatt fejtheti ki minden erejét. A német individua-

34* 
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lista lévén, már emiatt sem lehet komolyan és őszintén demokrata. Mindig és 
minden körülmények közt csak a kevés kiváló egyes individuumon lehet itt 
a hangsúly. Míg az angolszászoknál a szociális-politikai súly minden egyesen 
nyugszik s a franciáknál elitosztályok vezetnek, addig a németeknél a kevés 
valóban nagy embernek kell mindig kellő befolyást biztosítani. A másik két 
nép joggal törődik sokat a külső szabadsággal, a németnél nincs ennek értelme : 
ő maga sem helyez súlyt rá, mert neki egyedűl a belső szabadság fontos. Ango-
lok és franciák sohasem hoztak létre olyan sok nagyértékű egyes embert, 
mint a németek, viszont emezek sohasem tudtak olyan elittöbbséget fölmu-
tatni, mint amazok. Mindezzel összefügg egy itt alaposabban nem boncolható 
kellemetlen német tulajdonság : az irígység, amely csak monarchikus vezetés 
mellett hallgat el, ahol a vezető eleve mentes minden összehasonlítástól. Ért-
hetővé válik az is, hogy a nagy német személyiségek igen gyakran németgyűlö-
lők és általában anacionálisak. Ezzel szerző nem akarja azt mondani, hogy a 
hazafiatlanság német ideál lehetne. Épen ma nem, mikor túlhangsúlyozottak 
a nemzeti igények egész Európában. Viszont nem itt rejlik a németség emberi-
ségre kiható jelentősége és értéke, hanem abban, hogy Németország a szellem 
hazája és hogy a német nép őrzi a világ lelkiismeretét. Itt van azután megint 
egy olyan passzus, mely bennünket nagyon közelről érdekelhet. «Anglia soha-
sem tudja, mit tesz. Németország semmit sem tesz, mielőtt nem tudja, hogy 
cselekedete mit jelent és ha valamit tett, szükségét érzi, hogy tettének értel-
mét tisztán lássa. Németországot továbbá belső erő hajtja, hogy megismerését 
vallja is. Tehát valóban a világ tükre, aminek Leibniz nevezte először. Még 
hozzá Németország az egyetlen tiszta tükör, melyet bírunk, mert a francia 
világosság alapjai mindig kizárólagosan francia elfogultságok. A francia soha-
sem tárgyilagos. A német mindig az.» «Új népjognak kell érvényre jutnia. A né-
peknek egymásközti vonatkozásai, amennyire ez lehetséges, jogon és méltá-
nyosságon kell hogy nyugodjanak. Hogy szubjektív nemzetek erre a legjobb 
akarat mellett sem képesek, ezt bizonyítja az, hogy Francia- meg Angolország 
mivé tették a Népszövetséget. Hogy ez valaha is áldásosan működjék, ahhoz 
német szellemnek kell azt áthatnia.» 

Az eddigiekből sejthető, hogy Keyserling újabb könyve a szellemes meg-
figyelések és beállítások olyan tárháza, amelyet ilyen keretek közt nem lehet 
elég behatóan elemezni. A darmstadti Bölcseségiskola megalapítója itt valóban 
nagystílűen fogott hozzá a mindnyájunkat legközelebbről érdeklő nagy Európa-
probléma boncolásához. Beérhetjük a hangadó nemzetek és saját hazánk jelen-
tőségének vázolásával e mű nyomán. Mielőtt magunkra térnénk át, meg kell 
még említeni Olaszországot, melyhez épen most mind közelebb kerülünk. 
Keyserling meglátása szerint Itáliában a természetes és őseredeti dominál. Idézi 
Alfieri mondását, hogy az embernövény sehol másutt nem nő olyan pazarul, 
mint Olaszhon földjén. Itália primitív s az anyauralom alatt él ma is. Regiona-
lizmusa feltűnő jellemvonása. Az olasz ember impulzív temperamentuma sok 
rokonságot mutat a gyermekkel. Talán ezzel függ össze a külsőségek, a színész-
kedés nagy kedvelése. A német gróf persze úgy látja, hogy ez a színjátszás 
náluk a primitív ösztönök lereagálásához feltétlenül szükséges. Általában ők 
maguk is tisztában vannak az ilyen komédia értékével, néha azonban mégis 
megesik velük, hogy felülnek egy-egy üres bohócnak, amint ezt D'Annunzio 
(átmenetileg legalább) komolyan vett «történelemcsinálási» esetei mutatják. 
Pikáns történetke ezzel kapcsolatban a ravasz Csicserin felsülése ezzel a hős-
szélhámossal, aki meghívta magához Gardoneba ebédre, jól megvendégelte, 
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utána pedig egy lakájjal élesre fent kardot hozatva, lezáratta az ajtót. D'Annun-
zio erre barátságosan közölte orosz vendégével, hogy el van tökélve arra, hogy 
fejét veszi. Csicserin a legkomolyabban megrémült, mert elgondolta, hogy ez a 
félbolond már különb vakmerőségeket is megkockáztatott, tehát mindenkép 
képes egy ilyen tett elkövetésére. Ráadásul nem is haragudnának érte mérvadó 
körök túlságosan s ő utána a kakas sem kukorékolna. D'Annunzio nyugodtan 
leste vendége viselkedését, közben kezével próbálta a kard élét s pár vívómoz-
dulatot tett. Végül azonban foghegyről odavetette : «Nem vagyok egészen for-
mában ma este. Igazán bosszantó. Attól tartok, hogy máskorra kell halaszta-
nom ezt a műveletet». Hogy Csicserin hogy került ki a kedves vendéglátó gaz-
dától, arról tapintatosan hallgat Keyserling. 

Igtassuk még ide azt a megállapítást, hogy az olasz testestül-lelkestül 
pogány ma is. Érzésében, gondolkodásában az antik római szellem uralkodik. 
Az új antik Herrenmensch támadt életre náluk. A külsőleg értelmezett 
fascista imperializmus persze kész nevetség. «Semmi körülmények között sem 
fogja magát egy nemzet sem a mai olaszoktól tartósan leigázni hagyni, mert 
ezek nem uralkodásra termett nép, mint a római volt.» Kívánatos lenne saját 
érdekében, hogy a józanságra való hajlama győzzön a színészkedése fölött és 
ne engedje magát romantikus álmoktól bajba sodortatni. Hiszen már magában 
véve nagy dicsősége, hogy a nagy antik szellem és lélek új életre kelhetett 
benne ; nagy dicsőség egy modern nép számára, hogy ilyen lélek testévé vál-
hat vagy csak némileg is alkalmasnak látszhatik erre. 

Igazán hízelgően nyilatkozik Keyserling gróf rólunk magyarokról. Nem 
hiába forgott minálunk a legjobb arisztokratakörökben. Úgy látja, hogy mi 
vagyunk Európa legarisztokratább népe. Főként azonban főnemességünk 
egyedüli a maga nemében egész földrészünkön. Párhuzamot von közte és a 
német arisztokrácia között s úgy találja, hogy sokkal nagyobb a jelentősége 
emennél. «Sajnos, a német nemesség a maga egészében ma már nem mehet 
nemes számba. Alapjából kell megújhodnia, hogy továbbra is fennálló külön-
leges helyzetébe azon követelmények szellemében, melyeket jogosan támasz-
tanak vele szemben, belenőjön. Magyarországon viszont a főnemesség valóban 
nemes még. Megvan még a megfelelő funkciója. Szelleme pedig hat az egész 
nemzetére ; az egész nemzet megfelelően nemes. Bármennyi hibája legyen is : 
az egész nemzet ideálja a nagylelkűség, adakozószellem és önfeláldozás. Minden 
magyarban megvan annak a maga nemében egyetlenségnek az érzése, mellyel 
az arisztokrata mint olyan áll vagy bukik.» 

Már pedig «minden, ami Európát valaha is naggyá tette, az arisztokrata 
szellemen nyugszik, amely ma már csak a magyart hatja át egész népként». 
Hódítóként jött a magyar Európába, de minden jelentős , európai nép ezzel 
kezdte. Tiszteletreméltó ugyan a munka, de ne tévesszük soha szem elől, hogy 
minden munka önmagában véve alsóbbrendű. Soha semmi lényeges nem ment 
végbe általa. Egyetlenegy alkotó, teremtő szellem sem volt soha lényegileg 
munkás. Természetesen neki is dolgoznia kell, mert ez az élők sorsa, — minden 
élet háromnegyedrészben munka, — de sohasem a munkán van nála a hangsúly ! 

A magyarok, Keyserling szerint, még ifjú, elhasználatlan nép, amely még 
alig hagyta el korai középkorát. Ha továbbra is a polgári szellem uralkodnék 
a világon, bizonyára jóideig háttérben maradnának még. Szerencsére azonban 
ennek vége ; még a proletáriátus köreiben is új nemesi ideál után sóvárognak. 
Ép ezért a magyarságra igen nagy szerep vár még. Földrajzi helyzete is emellett 
szól. Magasan fölötte áll minden körülvevő szomszéd nép fölött. Már maga az 
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a tény is, hogy a magyarság ennyire lehetetlennek tar t ja mai helyzetében való 
megmaradását, mutatja őserejét, amely pedig biztosítja felülkerekedését. 

Egész Európa számára értékessé válhat mindezért a magyarság, mert 
már csak kvalitás és nem kvantitás mentheti meg földrészünket ! 

Nemcsak ezért a szép beállításért lehetünk hálásak a zseniális grófnak 
hanem a szellemes okfejtéseiben számunkra rejlő nagyon értékes bátorításért is. 
A szellem mindig győz az anyagon s így lesz ez most is ! Koszó János. 

SZÍNES, JÁTSZÓ FÜSTÖK. 

A kémény sűrün ontja szét a füstöt, 
A húnyó nap bágyadtan küld sugári, 
Aranyat, bíbort, halkuló ezüstöt 
S a gőz, a füst, bolondos, játszi pára 
Sietve fürdik alkonyszínén a napnak, 
Hisz úgyis szertefoszlik nemsokára 
Bohókás, lenge lényük kint a légen . . . 
Habkönnyű testük gyenge szél cibálja 
S el-elragadva egy színes cafat 
Sebesen tűn s bíborban ég az égen . . . 
Fehér párák, sötét füstök fürödnek 
A fények árján játszva, gondtalan: 
Oly szépek! Hiába, színes, percnyi létük 
Bár elgyönyörködtet, haszontalan ; 
De lent a kémény füstontó homályán 
— Míg fent a nap bolond párákra tűz — 
A fojtó gőzök gyilkoló hevében 
Évezrektől valamit főz a Tűz. . . 

Tas László. 


