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hódíthassanak a piacon. Az állam 
erejét irodalmi és művészeti kérdések-
ben veszélyes igénybevenni. De mikor 
kiáltó a szükség és nincs más meg-
oldás, — nem szabad késlekedni. Mert 
most nem arról van szó, hogy a zenei 
termékek iránt nincs kellő kereslet, 
hanem arról, hogy az érdeklődő a 
kóták és zenei könyvek magas árát 
nem tud ja megfizetni. Siessen segít-
ségére a kultúrára éhezőnek az állam 
és örüljön, hogy néhány ezer fogékony 
lelket kielégíthet. Most szükséges a 
segítés, amikor a zenei kultúrára vágyó 
magyar közönség már megszületett és 
talán egy évtized alatt egységes és erős 
magyar zenei társadalommá tömörül-
het, amely szerzőit és íróit el tudja 
tartani . 

Több megdönthetetlen adattal tud-
nánk támogatni azt a megérzésünket, 
hogy a magyar zenekultúra most kez-
dene terebélyesedni és most várja azt 
a segítséget, amellyel hosszú életét 
elevenerejénél fogva a jövőben bizto-
síthatná, — de csak egy érvet hozunk 
fel, amely minden zenekultúrának a 
legjobb tükre. Ez a tükör : zenei iro-
dalmunk. Mert van ilyen, már van és 
olyan, amelyet gyerekcipőben is észre 
kell vennünk. 

Ez az irodalom az utolsó három eszten-
dőben jobbat és többet termelt, mint Gáti 
István uram egyik első magyar elméleti 
műve («A kótából való klavirozás mes-
tersége, mellyet készített abban gyö-
nyörködők kedvéért Gáti István. Bu-
dán, a királyi universitásnak betűivel, 
1802.») óta, vagyis jó ötnegyed század 
alatt az egész magyar zenei literatúra. 
Mit jelent ez? Azt, hogy zenekultúránk-
ban a tudás iránti vágy feltünően 
megnövekedett. Csalhatatlanul bizo-
nyítja, hogy zeneéletünk bár egyenet-
len, de mégis eléggé magas színvonalát 
elsatnyult és elárvult zenei irodalmunk 
utól akarja érni. Még nem vezetője 
kultúránknak, még csak kullog a 
nyomában, de — úgy látszik — meg-
van benne az erő, hogy utólérje s ami 
hivatása volna, talán fölébe is kerülhet. 
A zenei irodalom a zenekultúrának 
nem kísérője és nem mellékterméke, 
hanem vezére, mint Németországban, 
Franciaországban, vagy Angliában. Ná-
lunk évtizedek óta alig élt. Miért? mert 
idegen nyelv betűi vezették felemás 
zeneéletünket. Most, hogy a magyar 
zenekultúra a saját életét szeretné élni, 
előlopakodott s gyorsan megfutná azt 
az utat , amelyen elmaradt. Mert ha 
e percben önmagunkra nem is alkal-

mazhatjuk, a tétel mégis igaz : amilyen 
egy nemzet zenei irodalma, olyan a zene-
kultúrája. Papp Viktor. 

(Folytatjuk.) 

Külföldi folyóiratszemle. 
A Neue Deutsche Rundschau januári 

számában Ernst Robert Curtius, a ki-
váló kritikus szól hozzá a német-francia 
megegyezés nagy kérdéséhez. Megálla-
pítja, hogy a közeledés eszméje krízisbe 
jutott , főleg Locarno óta. A lelkesedést 
és naív reménykedést csalódás és ki-
józanodás váltotta fel. Pedig már en-
gedményeket is tennének a pacifizmus 
apostolai. Megértést, intellektuális egy-
mástértékelést kívánnak és nem test-
vériséget, érzelmi egymásratalálást. Lát-
tuk, a nacionalista Bainville nyugodtan 
sorakoztathatta fel a történelmi ellen-
téteket, nem kellett félnie a szkeptikus 
végkövetkeztetéstől. A népek harmó-
niájáról álmodó Curtius, miután re-
zignáltan szemlét tar tot t a megegye-
zést munkáló sikertelen kísérletek fe-
lett, meghökkenve a saját logikájától, 
gyorsan egy új kísérletet, teljes siker-
rel kecsegtető módszert ajánl. A kon-
gresszusok céltalanok, a művészek, 
írók látogatása keveset ér, a szakembe-
rek, tudósok egymást közti érintkezése 
a két nagy nemzettest szempontjából 
terméketlen, tehát más megoldást kell 
keresni. A Kulturforschung-ra, erre a 
most kialakuló tudományra vár a fel-
adat, hogy a német, illetőleg francia 
kultúra alapos megismertetésével le-
rombolja a régi előítéleteket. A nem-
zeti elfogultságot van hivatva kiküszö-
bölni ez a diszciplina, amelyben azon-
ban Curtius önfeledt büszkeséggel ün-
nepli a «specifikusan német gondolat-
eredményt», a német szellemtudomány 
hatalmas fájának legfrissebb hajtását. 

Míg a Kulturspezialist-ok serege meg-
kezdheti nemes hivatását, átmenetnek 
jó a nevelés kölcsönös reformja is, az 
oktatás anyagának ú j szellemben át-
gyúrása. Igaz, hogy eközben a nemzeti 
tradiciókat fel kell áldozni, de hát «ha 
valóban közeledést akarunk, bizonyos 
árat kell fizetni érte». Az okos és mű-
velt Curtius is nagy árat fizet a köze-
ledés gondolatáért ; éleslátását, ítélő-
képességét adja oda naiv konkluziók 
fejében. 

A Revue des Deux Mondes-ban Daniel 
Rops védelmébe veszi a motorozó, 
autózó, repülésért rajongó mai ifjúsá-
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got. Sok tiszta és egészséges érzés, öröm, 
életkedv fűt i szenvedélyüket és nem 
kell félteni őket a lelki mechanizálódás 
veszélyétől. Mert ha egyelőre elkerül-
hetetlennek látszik is az amerikaniz-
mus, a szellemi színvonal csökkenése, 
a kevesek eszméi megváltoztathatják 
a tömeg hangulatait. El kell jönnie 
annak a korszaknak, amelyben az em-
berek tökéletesen adaptálódtak a gé-
pekhez és oly közömbösen használják 
fel őket, mint a mindennapi tárgyakat . 
Hozzátehetjük, hogy a mindenkori esz-
téták, akik a kultúra sorsáért remeg-
nek, valójában jobban tisztelik a gé-
peket, mint a lelkesen védett kultúrát . 
Az igazi veszedelem nem a kultúra me-
chanizálódása (ami sohasem következ-

het be), hanem a mechanika esztétizál 
lása és bölcseletté avatása. Ne bálvá-
nyozzuk a gépet és nyugodtan hódol-
hatunk a legidőszerűtlenebb bálványok-
nak is. Lássuk be, hogy a motorkerék-
párnak semmi köze lelki problémáink-
hoz ; előbbre nem viszi, de el sem gá-
zolhatja őket. Üljünk autóba, de ne 
alapítsunk reá metafizikát. Hallgas-
sunk rádiót, de ne érezzük tölcsérében 
az emberiség szívének a dobogását. Ne 
dolgozzunk riasztó vagy örvendetes 
élménnyé magunkban minden ú j talál-
mányt ; holnap oly természetesen fog-
juk felhasználni, mint ma a régieket. 
Ki hatódik meg máma, hogy telefo-
nálhat? h. g. 
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