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Folyóiratszemle. 
Új rovatot indítunk meg és ilyen-

kor a beköszöntő egyben igazolás is. 
Számotadás az újítás fontosságáról, 
szükségességéről, érvényesíteni kívánt 
szempontjainkról; céljaink és célraveze-
tőnek talált módszerünk megismer-
tetése. 

A folyóiratok jelentőségét nem kell 
bővebben hangsúlyozni. A nagy nyu-
gati revük országukban a közvéle-
mény irányitói. Természetes sokoldalú-
ságuk, frisseségük, aktualitáshoz kap-
csolódó közvetlen hangjuk sokkal ki-
terjedtebb és eredményesebb hatást 
biztosít, mint a könyvek lassúbb, 
nehézkesebb munkája. A világnézetek 
mai küzdelme is elsősorban a folyóira-
tokban válik érzékelhetővé, az irányí-
tásnak, tájékozódásnak ezek az esz-
közei. A magyar művelt közönségnek 
sem szabad tájékozatlannak és nem 
érdeklődőnek maradnia; a szemet-
húnyás nem mentesít a feladatok alól. 
Szemlélődnie, látnia, összehasonlítania 
kell, hogy tisztázódjanak, öntudato-
sakká váljanak saját törekvései is. 
Észre kell venni, hogy tulajdonságai-
val nem áll elszigetelten, hanem nagy, 
általános újjáértékelések részese. Ha 
a konzervativizmusnak ma Európa-
szerte diadalmasan megújuló erőfe-
szítéseit megfigyeli, a kicsinyes párt-
politikai szempontok helyett, amelyek-
kel eddig értékelt és akaratlanul le-
kicsinyelt, átérzi majd a sorsdöntő 
átalakulásoknak, az elvek párbajának 
nagyszerű izgalmát. Egyúttal az ide-
gent közelebbről megismerve, méltá-
nyolni tudja majd az egyetemes pro-
blémák specifikusan magyar árnyaló-
dását és előbbrejut az öncélú megoldá-
sok oly szükséges kutatásában. 

Magától értetődik és az eddigiekből is 
következik, hogy ismertetéseinkben 
nem célunk kultúrmohóságok éleszt-
getése, az érdekes, a legfrissebb, a 
divatszeszély, az emberiség idegzetén 
időnkint átfutó borzongások gyors és 
hiánytalan bemutatása, a mindent 
megértés és mindent elfogadás alap-
ján kisebb-nagyobb hóbortok számon-
tartása. Elvek és eszmék foglalkoztat-
nak majd bennünket és meggyőződé-
sünk, hogy a mostani időkben a leg-
elvontabb, legalapvetőbb és így leg-
régibb gondolatok újra kibontako-
zása az igazán friss és érdekes. 

A külföldiekkel párhuzamosan át-
tekintjük a magyar folyóiratokat is. 
Itt még fontosabb a gondolatok elem-

zése, mérlegelése és saját álláspon-
tunkból megítélése; az ismertetéshez 
hazai kérdéseinkben természetszerű-
leg csatlakozik a polémia. Mert kiválo-
gatás és szembeszállás az igazi objek-
tivitás; hódolat a tárgy követelmé-
nyeinek, a vitatott gondolat szolgála-
tába szegődés az eszközöknek a mon-
danivalókhoz simulása. Objektív em-
ber az, akit a meggyőződése parancsoló 
úrként irányít. 

Folyóirataink egyrészében, főleg a 
fiatalabb nemzedék szépirodalmi vál-
lalkozásaiban még mindig sok a hatá-
rozatlan, tétovázó hang vagy éppen 
a régi nehezen leküzdhető baj, sza-
vak kultusza, amely ma aktivitást, 
energiát, tettet harangoz, mint egy-
kor esztétaságot, életélvezést, de ter-
méketlensége, tehetetlensége semmit 
sem változott. Még mindig vannak kis 
játékok is, kiadatlan lírai versek köré 
alapított lapok, de általában örven-
dezve tapasztal hatjuk az igények komo-
lyodását. A magyar olvasóközönség 
elbírja és kívánja a problémáival ala-
posan foglalkozó folyóiratokat, a szín-
vonal emelkedését, a kritikai gondol-
kozás alaposabb mélyülését. Az általá-
nos érdeklődést mutatja a vidéki folyó-
iratok sikere és súlyban gyarapodása 
is. Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc 
lapjai részt kérnek az irodalmi köz-
vélemény neveléséből és egyéni han-
gokkal gazdagítják a közös kutatást. 
Természetesen még a kezdet kezdetén 
vagyunk. E folyóiratoknak még nem 
sikerült az önismeret, öneszméltetés 
munkája és ezzel kapcsolatban a helyi 
öntudat kidolgozása és az általánosba 
illesztése olyan mértékben sem, mint 
például a történeti hagyományai és 
az elszakítás körülményei által erre-
utalt erdélyi irodalomnak. De a fejlő-
désnek a rég óhajtott ideál felé kell 
vezetnie: a magyar lélek bonyolult 
összetételének megismeréséhez. 

Kéthetenként váltakoznak majd 
magyar és külföldi beszámolóink, amik-
nek elsejét itt adjuk a 

Magyar Lapszemlé-vel. 
Folyóiratainknak még mindig — és 

már mióta! — van egy közös témája: 
az Ady-körüli háborúság. Új lendüle-
tet Makkai Sándor bátor könyve adott 
a harcnak. Mindenki szükségét érzi, 
hogy állást foglaljon, védjen vagy 
támadjon, megbotránkozzék vagy lel-
kesüljön és főleg ismételjen már sok-
szor hallott dolgokat. A Pannonhalmi 
Szemle bencései épp olyan részletes-
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séggel fejére olvassák Adynak a haza-
fiatlanságot, erkölcstelenséget, ciniz-
must, mint a Protestáns Tanügyi Szemle 
tanárai, csak a protestánsok szigorúb-
bak. A Lyra, Horizont stb. obskurus 
lapok ifjú költői éppen olyan bálvá-
nyozással tekintenek a nagy váteszre, 
a méltatlanul üldözött zsenire, mint a 
Nyugat öregjei, csak az utóbbiak föl-
hevültebbek. Szó van bőven, csak éppen 
mondanivaló kevés. 

Bennünket elsősorban a gondolkozó 
ifjúság véleménye érdekel, mert hiszen 
az ő feladatuk a rajongáson és gyűlöl-
ködésen túl az értékelés, a költőtől 
nyert energiák feldolgozása. Jól érzi 
ezt a feladatot Németh László (Társa-
dalomtudomány, 3—5. szám) Az író 
megítélésénél szerinte, nagyon helye-
sen, nemcsak az esztétikum fontos, 
hanem ugyanannyira a tartalom is a 
társadalmi hatóerő. «Az író felelős 
életérzéséért, világnézetéért, sőt poli-
tikumáért is. Egy íróval szemben nem 
az az első és utolsó kérdés: jól ír-e.» 
Az esztétikai és társadalmi szempon-
tot az új kritikusnak elválaszthatat-
lanul egyesítenie kell. Németh László 
Ady-érzésekhez kapcsolódva áttekinti 
a költő lelki fejlődését (bár elemzőbb 
hang jobban bevált volna) és ősi magyar 
tendenciák, századvégi mérgező kor-
áramlatok és egy új magyar helleniz-
mus hármas áramát látja meg benne. 
Nagyon igaz végső megállapítása, az 
ifjúság nem fogadhat el mindent Ady-
ból. «Kizsákmányolók vagyunk, akik-
nek a hasznos felismerésre van szüksé-
günk s csak az értékes mennyiségét 
nézzük. Ami haszontalan Adyban, mi-
tőlünk hulladék maradhat, s ami hal-
hatatlan, úgy sem maradhat hulladék.» 
Ám a hulladék meghatározásával, az 
értékes elkülönítésével ő adós maradt. 

Az ifjúság Ady-bírálatát és Adyn 
túlhaladását sürgeti Takáts István kis 
cikke is a Magyar Szemle első számá-
ban. «A magyar ifjúság feladata, hogy 
magára és a jövőre nézve megcáfolja 
Ady látomását.» 

A Makkai könyve körüli vitának 
mélyebb lélektani rugóira mutat rá 
Szegfü Gyula, ugyancsak a Magyar 
Szemlében. Makkai Sándor és ellen-
feleinek ellentéte a mai negyvenesek, 
a századeleji fiatalság és a mai hatvan-
hetven évesek nagy elvi összeütközése 
«Az eltérés a XIX. század legnagyobb 
élményének, a magyar klasszicizmus-
nak életnormaként való felhasználha-
tására vonatkozik. A húsz év előtti 
fiatalság rájött, «hogy a magyar klasz-

szicizmus : Petőfi és Arany, Deák és 
Eötvös életműve valóban a magyar 
szellemnek kiteljesedett, legszebb vi-
rága, mely a talajból a legkedvezőbb 
körülmények között nőtt ki, soha felül 
nem múlhatóan, soha el nem érhetően. 
Az a virágzás, mely a magyar klasszi-
cizmust termelte, nem ismétlődhetik 
meg soha többé. Klasszicizmusunk a 
magyar léleknek és az európai gondo-
latnak páratlan szintézise, s mint ilyen, 
minden későbbi magyar kultúrának 
elérhetetlenül magas mintája, de soha 
nem utánozható és senkitől le nem 
másolható.» Mert mindig új szintézisre 
van szükség, «a szintézis nem örököl-
hető, mint szekrény, ház vagy birtok», 
mindegyik nemzedéknek magának kell 
megalkotnia. E felismerés alapján ítél-
ték el a fiatalok a klasszicizmus utáni 
epigonnemzedéket és fordultak önálló 
felfogással a régi magyar mult és a 
klasszicizmus modern újraérzése felé. 
Az öregeket természetesen legsúlyo-
sabban a negatívum érintette, a szá-
zadvég kemény birálata és ezért tá-
madtak oly szenvedéllyel Makkai Sán-
dor könyvére is. 

A fiatalságnak kell megtalálnia az 
Ady-lélek szintézisét is. Amíg csak a 
hazafiság és hazafiatlanság, vallásos-
ság és vallástalanság fogalompárjait 
emlegetjük, tapodtat sem jutunk to-
vább. Meg kell határozni Ady érzel-
meinek, világnézetének lényegét, az 
esetleges, a téves és az alapvető saját-
ságokat, magyarságának különös jel-
legét. Nem vádra és dicsőítésre, elem-
zésre van szükség. Mert különben oda-
jutunk, hogy jól fogjuk ismerni az 
összes vitatkozó felek gondolkozását, 
érzelemvilágát, csak Ady alakja fog 
ködbe veszni számunkra. 

A Nyugat legújabb (okt. 1.) száma 
Babits Mihály francia olvasóközönség 
számára készült tanulmányát hozza 
a magyar irodalomról. Nagyon nehéz 
feladat az idegenek tájékoztatása, mert 
tekintettel kell lenni a magyar iroda-
lom különleges értékeire es egyben 
figyelni a befogadó nemzet hangulati 
rezonanciájára, fogalmi megszokott-
ságaira, érdeklődési irányára. Babits 
általában szerencsésen oldotta meg fel-
adatát; kevés nevet ad, a névkatalógus 
csak fárasztó a külföldire. A keleti és 
nyugati lélek csodálatos vegyületét 
mutat ja meg a magyarban és egyben 
a keleti ösztönök folytonos küzdelmét, 
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csatavesztéseit a nyugati hatásokkal 
szemben, Vörösmarty, Petőfi, Arany, 
Herczeg, Mikszáth ismertetése nagyon 
jó, Ady költőiségének előadása azon-
ban kissé fülledt, főleg francia ember 
számára. És itt mindjárt fel is jegyez-
hetjük az értekezés legfőbb hibáját. 
Hangban és utalásaiban inkább ger-
mán szellemhez szól, mint franciához. 
Sajátos tragikumunk puszta emlege-
tése nyomban visszhangot kelt a német 
lélekben, amely átélte az «innere Spal-
tung» élményét, de a preciz franciát 
nem elégíti k i ; ő leírást és magyaráza-
tot kíván. Kisebb kisiklások is ront-
hatják a cikk hatását, így ahol Victor 
Hugó «színészi pozőrségéről» beszél. 
A franciák szívesen mondanak rosszat 

íróikra, de idegeneknek ugyanezt nem 
bocsátják meg. 

* 

A Századunk, a Huszadik Század 
még gyöngébb utóda, egy kis melan-
kolikus elmefuttatást közöl az új nem-
zedék szabadságot elárulásáról. Lesz 
még alkalmunk bővebben visszatérni 
a fiatalság új eszményeire, most csak 
rá akarunk mutatni arra az érdekes 
körülményre, hogy míg a konzervati-
vizmus a fiatalokra épít, a radikáliz-
mus már csak az öregekben gyönyörkö-
dik. Változtak az idők. Ma haladást, 
újítást a maradiak hoznak, a tegnapot 
görcsös erőfeszítéssel a progresszivek 
tar t ják vissza. Halász Gábor. 
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