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sét ünneplő barbár ősember világából. 
Megfelelőbb keretet el sem lehetne kép-
zelni Strawinski művészetének. A bar-
bár, a természetes ember, mint része az 
anyaföldnek, mint vak eszköze a hatal-
mas természeti energiáknak, amiket föl-
vesz magába és újra továbbad ; sze-
relme: nem lelki probléma, hanem ter-
mészetes ösztön, amelynek épen úgy 
engedelmeskedik, mint a föld mélyén 
rejtőző mag a napsugár kikeltő erejének. 
A témának ezt a minden egyéni szub-
jektív jellegtől ment felfogását a zene 
híven adja vissza. Stílusa teljesen a 
kubisták mértani ábrázolására emlé-
keztet. Rövid, élesen elhatárolt moti-
vumai mozaikszerűen, mint mértani 
ábrák, a gépalkatrészek merev kon-
strukciójával fűződnek össze. A hang-
szerek használatában is elvet minden 
pszichológiát : úgy használja őket, hogy 
objektiv, személytelen stílusának meg-
feleljenek. A vonósok mint esetlen, 
súlyos, szögletes érctömegek úgy hat-
nak sokszor, mint pörölyütések. A ro-
mantika fejlődés-principiumával élesen 
ellentétbe helyezett merev elhatározá-
sok ; kemény, józan zenei nyelv. Dina-
mizmusának legfőbb hordozója a zene 
őseleme, a ritmus. A népzenéből merí-
tett nagy változatossága, a szinkopák 
gyakori használata állandó dinamikai 
feszültséget idéznek elő. Strawinski 
zenéjében a szinkopa ugyanazt a szere-
pet tölti be, mint a XIX. század har-
monikus zenéjében a disszonancia. 
A ritmikus akcentuálásra legalkalma-
sabb fúvóhangszerek erősen az elő-
térbe lépnek. Ritmusa is erősen kon-
struktiv : felágaskodik, majd vissza-
hanyatlik újra és újra, mint egy titáni 
gép acélkarjának fáradhatatlan, em-
berfeletti feltörése és lecsapása. Az im-
presszionizmus holdfényes, sejtelmes 
álomvilága után rideg villamos ívlám-
pák, kijózanító valóság. 

Sok trivialitása és szinte brutálisan 
objektiv világszemlélete dacára van 
egy pár mozzanata a műnek, ahol nem-
csak az óriási tudás és káprázatos szem-
fényvesztés, hanem határozottan zse-
niális vonások ragadnak meg. Ahogy 
pl. Strawinski a «Tavaszi körtánc» című 
tétel hat bevezető taktusában az orosz 
népzenének szinte közvetlenül az anya-
föld kebléről leszakadó ősi naivitását 
és egyszerűségét a világvárosok kon-
certtermei számára át tudta plántálni, 
vagy ahogy a pogány idők kultikus 
táncainak különös varázsát és barbár 
erejét érezteti, föltétlen értéket jelent. 
De ezek csak felvillanó szikrák, hiány-

zik az igazi lángész nagy átfogó ereje, 
mellyel ezeket a szikrákat örökké vilá-
gító fényoszlopokká tudná erősíteni. 

Dohnányi a nagy nehézségekkel és 
munkával járó vezénylést nagyszerű 
muzikalitással fölényesen és odaadás-
sal végezte. Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
A tragikum nemcsak a művészetek-

nek gyakori ábrázolási tárgya, hanem 
magának az életnek is igen jelentős és 
mindnyájunkat közelről érintő jelen-
sége. Az életben egyetemes lélekalkat, 
két főhangsúllyal, melyek közül az 
egyik az akaraton, a másik az érzel-
men van. Az akarat leginkább ölti föl 
a tragikus jelleget, az érzelem pedig a 
tragikus jellegnek legmélyebben ébred 
tudatára. A művészetben a főhang-
súly főképen a tragikum tudatára és 
szenvedésére tolódik el úgy, hogy a 
tragikum kifejezése elsősorban érzelmi 
kifejezés, ahol a főhangsúly az érzel-
men és a mellékhangsúly az akaraton 
van. A tragikumnak ez a kifejezése 
minden műfajban többé-kevésbbé fel-
léphet és egyáltalában nincs csupán a 
drámához kötve. Előfordulhat az epi-
kában és a drámában, a szobrászatban, 
a festészetben és a zenében egyaránt 
és egy építészeti torzó szempontjából 
beszélhetünk tragikus építészetről is. 
A tragikumban a lélek, a szellem maga-
tartása a döntő, mert nem a környe-
zettel való összeütközéstől és ebben az 
összeütközésben való elbukástól függ. 
A magabízóan értékhordozó szellem 
elkerülhetetlen bukása lényegileg tra-
gikus és csak ez tragikus lényegében, 
akár tudatosabban és világosabban, 
akár kevésbbé világosan jut ez a tra-
gikus jelleg kifejezésre. A tragikum a 
magabízás hatalmas ívelésű hídja, 
amely az Istenben való bízás és meg-
dicsőülés és az ördögi önistenítés kö-
zött feszül ki. Az a hit, amely az érté-
keket, a világot és önmagát és műveit 
önmaga akarja hordozni, de amelynek 
belső tartás híján végül mindig össze 
kell omolnia és mindazzal az értékkel, 
amit hordoz, a mélységbe kell zuhan-
nia. Annak a megismerése, hogy a tra-
gikum lényege magában a lélekben 
van, azt is bizonyítja, hogy az ú. n. 
külső tragikum, a tragikus helyzet csak 
annyiban nevezhető joggal tragikus-
nak, amennyiben a tragikus lélekalkat 
kifejezése. Á tragikum etikai és speci-
fikus jellegének megismerése Aristo-
teles definicióját igazolja. (Br. Bran-
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denstein Béla: A tragikum elmélete. 
Athenaeum, 1928. 5—6. f.) 

Az a jelenség, hogy a magyar iroda-
lom komoly, értékes termékei nem talál-
nak utat a trianoni határokon túl, 
hogy a nemzeti irányú sajtó, a szép-
irodalmi és tudományos könyvek java-
része nem juthat át az elszakított terü-
letekre, az oka annak, hogy a magyar 
irodalom jelenleg vagy egyharmadát 
hozza csak annak a termelésnek, ame-
lyet hozhatna, ha szomszédaink nem 
zsákmányolnák ki szerencsés helyzetü-
ket. A csonka ország irodalmi élete 
kénytelen szinte teljesen lemondani a 
határokon túli magyar írók szellemi 
támogatásáról; könyveik ugyan eljut-
nak hozzánk, írói munkásságukat 
azonban nem tudjuk gyümölcsöztetni 
az egész magyarság számára és az 
akarva, nem akarva csak egy kis kör 
szellemi tőkéje marad. A dráma mű-
faja igazolja, hogy az elcsatolt magyar 
területek elszakítása a főváros szellemi 
életétől, mily végzetes következmé-
nyekkel jár az irodalom terén. Tíz év 
óta egyetlen számbavehető magyar 
dráma sem termett a régi és az új 
országhatárok között. Ennek okát az 
a közismert megállapítás adja, hogy a 
dráma éltető eleme a színpad ; nagy-
sikerű dráma csak ott terem, ahol ele-
ven, virágzó színházi élet van. Ilyen 
pedig magyarlakta területen ma csak 
Budapesten van ; a megszállott terü-
leteken a magyar szinészet a hatalom 
céltudatos elnyomó politikája követ-
keztében tengődik. A magyar iroda-
lom élete az évszázados fejlődés vona-
lában elevenné akkor lett, amikor az 
ország középpontja magába gyüjtötte 
az írókat, azután elárasztotta az ország 
minden részébe az irodalmat. A magyar 
írók legjava a mult század végéig kivé-
tel nélkül a vidékről került a fővárosba. 
A fővárosban éltek és dolgoztak, de 
szellemviláguk a magyar vidék levegő-
jét hozta magával. Kivált a Felvidék 
es Erdély ontották gazdagon azt az 
elemet, amely a régibb századokban 
otthon, száz év óta pedig a fővárosban 
a magyar irodalomnak sikerekben leg-
gazdagabb munkatársa lett. Ma a 
csonka ország íróit pusztán a Dunán-
túlról és a Tiszamentéről verbuvál-
hatja, de akármennyi értékes egyéni-
ség kerül is innen az irodalmi élet for-
gatagába, az elszakított területekről 
elmaradt hatalmas szellemi tőkét nem 
pótolhatja. (Császár Elemér: Az elsza-
kított országrészek szerepe irodalmunk-
on. Budapesti Szemle, jan.) 

A nemzeti kisebbségi élet organiz-
musában hol itt, hol ott tűnik föl egy-
egy kóros jelenség, amire az egész 
kisebbségi erő, érdeklődés és segítő-
készség arra az egyetlen pontra veti 
magát és igyekszik a baj tünetét meg-
szüntetni, miközben az egész organiz-
must alapjaiban pusztítja tovább a 
mélyben lappangó organikus baj. 
A nemzeti kisebbségi irodalom közös-
ségi életének hiánya, a tudományos 
élet szervezetlensége, a művészi alkotó 
munka kilátástalansága, a közművelő-
dési és népkultúra hiányai és végre 
főképen a nemzeti társadalmi össze-
fogás bizonytalansága azok a kisebb-
ségi életet a szellemi oldalról érintő 
nagy kérdések, amelyeknek megoldá-
sára a kisebbségi jövendő érdekében 
törekedni kell. A jövendő attól függ, 
hogy el tudunk-e jutni oda, hogy egy 
közös nemzeti ethosz hasson át a nem-
zeti kisebbségi organizmushoz tartozó 
minden egyes tagot. Rá kell már egy-
szer térni a nemzetnevelés problémá-
jára, hogy ennek következményeként 
meglássuk azt az etikát, amely világos 
öntudatra és közös akaratra hozza a 
kisebbségi életet. Ez az etikai probléma 
abban a ténylegességben gyökeredzik, 
hogy a kisebbségi nemzetekhez tar-
tozók életét úgy egyéni, mint közös-
ségi vonatkozásban kiszámíthatatlan 
sok veszedelem és kísértés fenyegeti. 
Elérkezett az idő, hogy a veszedelmek-
nek kitett egyént necsak megszámlál-
juk, hanem egy nagy közös etikai ter-
mészetű nemzetnevelés által öntudatát 
fölfokozzuk és az egész szolgálatára 
akaratát engedelmessé tegyük. A ki-
sebbség életét nem kötelezi semmiféle 
politikai vonatkozású világnézet, csu-
pán az egyedül el nem múló keresztény 
eticizmus világnézete. Ez a világnézet 
egyetemes érvényűséggel igazolja, hogy 
a szabadság fogalma nem az extrém 
individualizmust jelenti, hanem az 
egyéni és közösségi élet elé szabott 
gondolat, akarat és terv érvényrehozá-
sát és annak engedelmes szolgálatát. 
Az eszményi nemzeti élet mint ideális 
lehetőség engedi felismernie világos ön-
tudattal nemzeti erkölcsi rendeltetését, 
mintegy fölébe boruló képet, melynek 
mintájára kell művelnie és alakítania 
a nyers állapotban adott faji és népi 
erőket. Az erdélyi magyar lélek világ-
nézeti állásfoglalását legélénkebben a 
szabadság eszményével szemben tanu-
sított magatartása mutatja. Számára 
a szabadság sohasem volt puszta formai 
kategória, hanem a legmagasabb szel-
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lemi lélek csillaga, melyet azért köve-
tet t , hogy érvényre hozzon mindent, 
ami lelkében értékes és dicsőséges. Az 
erdélyi magyar világnézet eszménye 
ma ugyanazokkal a követelésekkel for-
dul felénk, amelyek az erdélyi magyar 
lelket egész történelmén át éltették. 
Világnézetünk eszménye azt követeli 
tőlünk, hogy ismét egy oly egységes 
szellemi életet éljünk, amelyben a reli-
giosumot, a politikumot és az eszteti-
kumot egymástól megkülönböztetjük 
ugyan, határaikat össze nem zavar-
juk. Viszont mindezeket úgy éljük, 
hogy a legmagasabb legyen mindig az 
alkotó és inspiráló, a megtermékenyítő 
és motiváló tényezője a többinek. 
(Tavaszy Sándor: Erdélyi szellemi éle-
tünk két döntő kérdése. I. A nemzeti 
kisebbségi élet etikája. II. Az erdélyi 
magyar világnézet eszménye. Erdélyi Iro-
dalmi Szemle 1—4. sz.) 

Az irodalom három együtthatója : 
az olvasó, a közvetítő és az író közül 
egyik sem volt meg, amikor a Felvidék 
lehasadt Magyarország testéből. A Fel-
vidék az irodalom vicinálisvonala mel-
lett feküdt, oda még csak a XIX. sz. 
irodalma jutott el. Kevés közösséggel 
nézte hát egy új, nem az ő késettségé-
ből elinduló irodalom életakarását. De 
a közönséghez vezető első út aránylag 
hamar elkészült. A szükség folyóirato-
kat termelt és mégis szükségtelenül, 
mert mind korán kimultak. Az írók a 
XX. század gyorsaságával születlek, 
körülbelül másfélszáz magyar írója 
van ma Szlovenszkónak. A többség 
friss, ezek egy része «újarcú magyar», 
míg a közönség aláhuzottan konzer-
vatív. Érdekes ellentét az is, hogy az 

irodalom termelése nagyobb mennyi-
ségben líra, holott a kor lírai absztinen-
ciában él. Az eszteticizmus boldogabb 
és egyszerűbb korok szórakozása volt, 
az erő ma másra kell, nem az én kis 
kérdéseimre. A lírai törekvések szét-
ágazók : írók és célok között elhatá-
roló távolságok vannak. Ha általános 
egyezést keresünk, azt mondhatjuk, 
hogy a szabadulni vágyás jellemzi őket. 
Formában szakítás a sor, a rím, a 
szerkezet kötöttségétől ; belsőben ta-
gadása a multnak. Elköszön a költő 
a multtól, nincs köze a legfeleslegesebb 
és legártalmasabb mesterséghez : a 
politikához és a diplomáciához. Tiszta 
emberi érzéssel fogja kézen a meg-
vetetteket és prófétaként hirdeti az 
eljövendő emberi időt. Szlovenszkó 
lirikusai félszázad fejlődését képviselik. 
Minden változatban játszanak a játékos 
öncélú énlírától a lírai öngyilkosságig. 
Az elbeszélők ellen a kritika azt a kifo-
gást tette, hogy felvidéki szín és pro-
bléma nélkül szűkölködnek, de ennek 
a kifogásnak nincs alapja. Nem közö-
sítik ki az elbeszélők a helyi problémát, 
csak épen nem harsogtatják. De szive-
sen elemzik a háborút átélt embert; 
tolluk alá veszik a fiatalság válságait, 
e kutatásra érdemes problémát és az 
ezzel egyértékű a szenvedők és kita-
gadottak sorsát. Drámairodalma nincs 
a Felvidéknek ; Szlovenszkóban a szi-
nészet is válságban él. Szlovenszkónak 
tehát vannak írói, de kevesen vannak, 
akik a szóbűvészkedésen túl látást 
nyitnak, erőt adnak, életet fokoznak. 
(Nánay Béla: A szlovenszkói magyar 
irodalom. Debreceni Szemle, jan.) 

K. B. O. 
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