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sorozatban Berlioz Hector zseniális 
önéletírása ; Hevesy Andor : Beethoven 
intim élete és önálló kötetben a Nibelung 
gyűrűje Lányi Viktor fordításában. 

* 

Ime, az utolsó néhány év zenei 
irodalmi termése, melyet annak iga-
zolásául szedtünk össze, hogy ha a 
magyar zenekultúrának ez a gondo-
zatlan fája ennyi és ilyen gyümölcsöt 
terem : — méltó a pártolásra és párt-
fogásra. Papp Viktor. 

Magyar folyóiratszemle. 
Az ismerős borítékok, a tudott 

programmok, a meglepetéstelen tartal-
mak között szívesen és kíváncsian fo-
gad a folyóiratok lapozgatója egy-egy 
új címet. Miféle mondanivalók lehet-
nek azok, amelyek nem férnek a meg-
levő keretek egyikébe sem, miféle vá-
ratlan igazságokat hoznak a járatlan 
ösvények kedvelői? A szeszélyesen fel-
bukkanó és újra eltünő lapokból (ame-
lyeknél — ó, átkos pénzkérdés — a 
friss, hangos legújabb szám talán már 
kihült, magvaszakadt halottat jelent, 
mikor a kezünkbe jut), próbálom ki-
okoskodni : micsoda érték, szépség, 
gondolat kényszeríti ki magának ben-
nük a testetöltést. Mit kívánnak, mit 
adnak e fiatal szabadcsapatok? 

Sajnos, a fiatalok nagy része csak 
tradiciós forradalmárságból érzi, hogy 
kívánnia kell valamit, de belső szük-
ség nem igen hajtja reá és alig van tisz-
tában vele, hogy mit kívánjon. Lázad, 
mert azt tanulta, hogy minden jóra-
való fiatalság így cselekszik, de této-
vázva keresgél valamit, ami ellen teljes 
meggyőződéssel lázadhatna. Tragikus 
sorsú nemzedék, amelyiknek nincs kin 
és min diadalt aratnia. A legöregebbe-
ken nem érdemes ütni; ugyan kinek is 
volna kedve ma már hozzá? A közbül-
sők, a század elejének lelkes forradal-
márai, pedig furcsa helyzetben vannak, 
öregszenek és fiataloskodni kénytele-
nek, pihenésre vágynak és elvesztették 
a talajt lábuk alól, lehiggadni, meg-
érni szeretnének és folytatniok kell a 
régi pezsgést. Különös, kiesett réteg ; 
férfikorát éli és jövője már csak a 
multja, emlékeit dédelgeti, önéletraj-
zokkal próbálja szítani a régi tüzet, 
bágyadt szentimentalizmussal ápolja 
baráti összetartását, zsémbel, nyugha-
tatlan, elégedetlen és mellőzött. Mit 
nem adna a régi energiákért, a régi ön-
bizalomért, amit ideges fáradsággal to-

vábbra is mímel magában ! Ez a ko-
csonyás, tétova társaság sem igazi 
ellenfél már, mint volt még pár éve. 
A fiatalság küzdeni akar és elboruló 
szemmel keresi a közvetlen ellenfelet. 
Mert ő csak közelharcot tanult meg 
elődeitől és csak nagyon kis töredéké-
ben sejti meg, hogy most nagyobb, 
távolibb célú, régibb ellenségű küzde-
lemnek kell következnie. De szeren-
csére ez a kis töredék egyre szaporodik 
és sejtése egyre tudatosabb lesz. 

Mit tesz hát ifjú birkózónk, hogy az 
izmai el ne ernyedjenek a tétlenségben? 
Egy-egy könnyed ökölcsapást osztogat 
jobb és balfelé, amivel egyúttal meg-
mutatja függetlenségét, hivatalos iro-
dalomnak, csendes vizeknek, nyugat 
szép lelkeinek egyaránt kijut a rossza-
lásból. Idáig rendben, de mik az új 
célok és újak-e valóban? Fiatal irodal-
márunk lenézi a pesszimizmus káoszát 
és optimistán hirdeti ugyanazt a káoszt. 
Elitéli a retorikát és rétorainkat és ön-
feledten élvezi a frissen kalapált, _de 
ismerős csengésű szavak zenéjét. Ős-
erőt igér egyik lapjának címében, alko-
tást a másikban, távoli horizontot a 
harmadikban és belül a szavak vaju-
dásában hasztalan lessük a megszüle-
tendő gondolatot. 

A színtelen és életképtelen lapok 
között van azonban egy, amelyik szí-
vós akarattal és kétségtelen tehetség-
gel próbálja kiharcolni életét, meg-
teremteni életigazoló egyéni formáját. 
Ez a lap a Hid, amely szoros erdélyi 
kapcsolatokkal indult, székely fiatalok 
alapították, új (második) évfolyamá-
ban azonban — úgy látszik — szélesebb 
alapon, megnövekedett gárdával kíván 
haladni a megkezdett irányban. És 
épen mert rokonszenves és erőteljes a 
gárda, fáj látni beletemetkezésüket 
megváltónak hitt, de valójában termé-
ketlen nagy szavakba. A szintézis 
jegyében a legkülönfélébb elemeket 
gyúrják össze zavaros rendszerré. Az 
erdélyi szellem józan önbizalmát és el-
különödő hajlamát exaltálttá dagaszt-
ják, viszont a magyar alföldi paraszt 
testére szabott képzeteket minden vál-
toztatás nélkül átviszik a székely gó-
béra. Dacos nyugat felé fordulásukat 
bizonytalan kelettisztelettel vegyítik, 
büszkén hirdetett fajiságukat kozmikus 
rajongással fűszerezik. Szabódezsős szó-
lamok kergetik egymást elmélkedéseik-
ben, kritikáikban, bőven és feltartóztat-
hatatlanul, de épen sima gördülékeny-
ségükkel gyanút keltve értékük iránt. 
Ahelyett hogy friss szemmel néznék 
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Magyar- és Erdélyországot (különösen 
az utóbbit, mely eddig mentes volt a 
magyar szíveknek oly kedves rózsa-
színű ködtől), szép szavak villódzásá-
ban, káprázatokban gyönyörködnek és 
lidércfényt hisznek biztos világnak. Jót 
akarnak, de ők sem tudják, mit akar-
janak. 

Üj fogalmakra van szükség és eze-
ket az ifjúság fogja megteremteni, új 
világnézetre és ezt a fiatalok fogják ki-
dolgozni. De évek módszeres, kitartó, 
tudós munkája kell hozzá és főleg tisz-

tánlátás. Nem megoldást várunk a mai 
nemzedéktől, csak pontos feladatkitű-
zést. Az elindított gondolat azután 
meg fogja futni a maga diadalmas útját. 

A fiatalok elméleteiben keresem az 
újat és elveikkel vitázom. Hogy szép 
versek, novellák a legkülönbözőbb vi-
lágnézetek mellett születhetnek, ter-
mészetes. Ha egy lap vagy könyv szel-
lemét gáncsolom, azért nem egy oldalá-
ban zavartalanul gyönyörködhetem. 
De a tetszés sem ment fel a bírálat alól. 

h. g. 
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