
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
A magyar szinészetet újra gyász 

érte ! A Színiakadémia jeles igazgatója, 
Tóth Imre, az utóbbi hetekben meghalt. 

Csendes, önmagát nem reklámozó, de 
annál nagyobb hatású munkásságáról 
a magyar színészettörténetnek bizonyo-
san bő fejezetei fognak szólani. Rende-
zői munkássága, mely a Paulay-iskola 
eredményeit olyatén módon folytatta 
és fejlesztette tovább, hogy a magyar 
színpadművészet és színjátszás zökke-
nés nélkül térhetett át a modernebb 
irányok felé, valamint igazgatói műkö-
dése, mely a magyar klasszikusokat, 
Shakespearet és az értékesebb modern 
színműírókat harmonikusan tudta mű-
sorba illeszteni, az ország első színházá-
nak legzavartalanabb emlékezetű évei 
közé számítanak. 

Mint a Színiakadémia igazgatója az 
új színésznemzedéknek szeretetteljes, 
de egyúttal nemes elvekben szilárd 
nevelője volt. 

Benne a magyar színészvilág az ízig-
vérig szakemberen kívül egy erősen 
nemzeti szellemű vezetőegyéniséget 
vesztett el. 

* 

A meginduló színházi évad első új-
donságát a Vígszínház mutatta be. Az 
új darab amerikai termék. Szerzője : 
Bayard Veiller. Címe : Mary Dugan 
bűnpöre. Tárgya : egy kriminális eset. 
Színhelye : elejétől végig a törvényszék 
tárgyaló terme. Meséje : egy bűneset 
felderítése azzal az ötletes és meglepő 
fordulattal, hogy a védőügyvédből 
előbb tanu, majd vádlott lesz. 

A szerző ügyesen bonyolítja meséjét, 
a színpadi történés elejétől végéig ér-
dekes és izgató, alakjait jól beszélteti, 
hatáseszközei takarékos gondossággal 
és jól kiszámított tervszerűséggel ren-
dezi el. Ezek tagadhatatlanul érde-
mei. Hogy azonban az emberi lélek 
rajzában — még ott sem, ahol erre 
alkalma nyílnék — mélyebbre nem ha-
tol, hogy emberi dokumentumokat nem 
tud fölszínre hozni, hogy alakjai duz-
zadó, eleven élettel nem tudnak meg-

telni, és inkább csak a színpad szá-
mára élnek, ezt a kissé magasabb 
igényű nézők persze sajnálattal ál-
lapítják meg. Ez a fajtája a publikum-
nak úgy jön el a színházból, hogy 
bár érdekes színpadi produkcióban volt 
része, esztétikai élményei nem gazda-
godtak. 

A Vígszínház realista stílusa ehhez 
a valóságközei szemléletű darabhoz 
nagyon illett. A rendezés a szokott mó-
don korrektül pontos, az előadás zökke-
nés nélkülien biztos volt. Érdekes és 
hatásos, hogy a függöny az egész elő-
adás alatt nem gördült le, s a színházba 
lépő nézőt már a törvényszéki tárgyaló-
terem dekorációja fogadja. Az azonban 
már kevésbbé hatásos, hogy a nézőtér 
az előadás alatt elsötétül. Miért? Hiszen 
a színházi közönségnek magát egyúttal 
a törvényszéki tárgyalás kiegészítő ré-
szének kell tekintenie, s rendkívül 
visszás, hogy a védők és az ügyész egy 
sötét nagy hodályba kénytelenek bele-
beszélni. Ha az új drámai stílus egyre 
többször és egyre jobban akarja a szín-
padi történésbe a publikumot is bele-
foglalni (amivel egyébként a régi nagy 
dráma intenciójához kerül közelebb), 
akkor miért szigeteli el a rendező a 
nézőtér elsötétítésével a közönséget a 
színpadtól? Az is felesleges, hogy az 
egyik tárgyalási szünetben egy néma 
személy ötlettelen mókákkal mulat-
tassa a közönséget. 

A színészek közül Varsányi Irén, 
Góthné Kertész Ella, Mészáros Giza, 
Góth Sándor és Mály Gerő egyformán 
igen jók. De még közülök is kimagas-
lik az ügyész szerepében Somlay Artur. 
Játékának friss valószerűsége, szenvel-
gés nélküli természetessége és kifejezés-
teljes egyszerűsége a realista színjátszó 
modornak egyik legtökéletesebb meg-
nyilatkozása. Szöges ellentéte ennek a 
stílusnak Törzs Jenő játéka (a vádlott 
fivérét, majd védőjét játssza), amely 
a valószerűségnek valóságos affektá-
ciója. Az az eredetiséget hajszoló moz-
gás, az a csinált könnyedség, az az eről-
tetetten mélyre hangolt szóejtés, 
a hosszú á-nak az az é-vé torzítása jó 
lehet arra, hogy a kiforratlanabb ízlésű 
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fiatal nemzedékben epigonokat nevel-
jen, de vígszinházi kollégáinak stílusá-
hoz nem illik. A vádlottá sülyedő másik 
védőügyvéd szerepében Hajmássy ele-
gáns jelenség, de kissé élettelen. 

A Vígszínház a következő előadások 
során alkalmasint rá fog jönni, hogy 
Gárdonyi Lajost ki kell hagynia a darab 
szereplői közül. Ő ama bizonyos néma 
személy. Nem jó egy túlzásokra hajló 
egyébként tehetséges szinészre ilyen 
nagyon is élénk hatáseszközökre csábító 
feladatot bízni. 

* 

Az évad első hazai újdonságát, Egyed 
Zoltánnak Az égő szoknya c. színművét 
a Magyar Színház mutatta be. A darab 
a mozistílusnak, a kabarémodornak és 
a mindenáron szenzációt hajszoló bou-
levard-dráma fogásainak furcsa és ízlés-
telen keveréke. Hőse egy erdélyi gróf-
kisasszony, egy betegesen érzéki terem-
tés, akit atyja hiába igyekszik a bűnre 
vezető alkalmaktól megóvni. Elszökik 
hazulról, végigtombolja Bécset és Pá-
rizst, bolondít és bolondul, végül meg-
törten visszatér atyjához és új életet 
kezdve, feleségül megy egy csendes, jó-
szívű fiatal erdészhez — akinek ehhez 
a házassághoz azonban nem merünk 
gratulálni : félünk tőle, hogy az égő 
szoknya továbbra is égni fog. 

Túlságosan megbecsülnők a darabot, 
ha a lélektani valószínűség alapjáról 
akarnánk vitatkozni vele. Az írónak 
ilyenféle célja aligha volt. Hatni akart. 
Akármilyen eszközökkel, de hatni, a 
legrikítóbb színkeveréssel, a naturalista 
stílusnak és a legolcsóbb romantikának 
eszközeit összezagyválva, — csakhogy 
a pillanat hatása alatt álló publikumá-
tól tapsot csikarjon ki. Különösen a 
második felvonásnak lazán egymás-
mellé dobált jelenetei kevernek össze 
hetet-havat. Van itt minden, amitől 
hull a légy. Bécs és Párizs, dragonyos-
kapitány és orosz herceg, tegerésztiszt 
és szolgának öltözködő kém, kombinéra 
vetkőző hölgy, hálószoba és kaba-
ré, revolver és kancsuka, verekedés, 
ivás és lövöldözés, még pedig olyan 
zajos összevisszaságban, hogy először 
beleszédülünk, azután meg gyilkosan 
únjuk magunkat. Mikor tanulják már 
meg egyes fiatal íróink, hogy a minden-
áron való változatosság, a motívumok-
nak szédítő irama még nem okvetetlenül 
cselekmény, hogy a lárma, az ordítás 
még nem dráma, hogy a nyugtalanság, 
a rikító jelenethalmaz nem okvetetlenül 
érdekes? 

Azért persze szívesen elismerjük, 
hogy a tehetség nyoma egy-két mozza-
natból mégis kitetszik. Ahogy az író a 
darabot elindítja, az — ha talán a maga 
erotikus merészségében kínos is — ér-
veket kelt és mutat valamit a valódi 
drámaíróból. Az is, ahogyan az utolsó 
felvonásban a lányát elvesztett apa 
fájdalmát bemutatja, egy-két egyszerű 
mondatával megkap bennünket. De a 
jól induló első felvonás csakhamar naiv 
módon erőltetetté válik, s a lányát 
sirató erdélyi úr mellé is kár volt oda-
tolni a láncra kötve tartott és valóságos 
kutyaként kezelt eszelős oláh parasztot, 
akit a nagyúr borral leönt, megrugdal 
stb. (Az Istenért! valahogy külföldre 
ne kerüljön a darab ! Kellemetlen pro-
paganda-eszköz lehetne — ellenünk.) 

A Magyar Színház pompával és nagy 
technikai felkészültséggel állította ki a 
darabot. Megint forgó színpadot alkal-
mazott, melyről újra kiderült, hogy 
semmivel sem jobb, mint az álló színpad. 
A hősnőt Tőkés Anna játszotta. Ismét 
ösztönös erejű színésznőnek éreztük. 
Hogy itt-ott hamis hangokat is hallatott, 
az talán e kiagyalt szerep hibája. A dara-
bon több alakban végigvonuló fiatal 
erdészt Kiss Ferenc szépen játszotta. 
Zátony egy orosz diplomatát olyannak 
ábrázolt, aminőnek mi az oláh diploma-
tákat képzeljük. A fiatal Jávor Pál egy 
nőhódító szép fiú szerepében tehetséget 
mutat, de még csiszolódnia kell. Táray 
Ferenc szögletességéről még mindig 
nem tudott leszokni. Utolsónak említ-
jük Hegedüs Gyulát, pedig elsőnek kel-
lett volna. Az erdélyi nagyúr szerepé-
ben olyan kitűnőt produkál, hogy az 
előadásnak legnagyobb értéke az ő 
játéka. Harmadik felvonásbeli panasza 
eltűnt lánya miatt olyan mélységesen 
igaz, fájdalomba csukló szenvedélyes-
sége olyan mélységesen emberi, hogy a 
nagy művész régi fényes éveire emlé-
keztet. 

* 

A Nemzeti Színház Faust-előadását 
e hasábokon már ismertettük. Most 
egy szerepváltozás miatt térünk vissza 
rá. A második rész Helenáját Aczél 
Ilona helyett most játszotta először 

Szabó Margit. Mi e nagytehetségű fiatal 
színésznő fejlődésétől sokat várunk. 
Úgy látjuk, hogy az annyira várt és 
annyira szükséges új nagy stílus benne 
bontakozik ki a legigéretesebben. Hele-
nája is igen sok értékes vonást mutatott. 
Ez alak alapvonásául valami melancho-
liát játszott meg, amely még a szerelmi 
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ölelkezés pillanatában sem olvad telje-
sen örömre. Mintha e szerep utolsó 
sorainak hangulatát akarta volna játé-
kán végigrezegtetni . 
A régi mondás ram is illik fájdalom 
Hogy boldogság és szépség tartós frigybe 

nincs. 
Mozgásáról is örömmel állapítjuk 

meg, hogy sokat fejlődött. Ritkán er-
nyed lazává, nagyvonalú plasztikában 
pedig egyre gazdagszik. 

Egy-két kifogás érheti azonban dik-
cióját, mely egyébként nemesen szár-
nyaló. Nem szeretjük, hogy a szájkörüli 
izmok olyan élesen mutatják az arti-
kulációt. Hangsúlyozásában ezúttal 
sajnosan tapasztaltuk, hogy rá is kezd 
már társaitól átragadni az a magyarta-
lan szokás, hogy a hangsúly a szólam 
elejéről a végére lendül át. Pl. e szólam-
ban : «Zsákmány vagyok», mért a vagyok 
szót hangsúlyozta, holott a zsákmányt 
kellett volna? Még kellemetlenebb volt 
e sor hangoztatása : «Mily messze érzem, 
s mily közel magam». 

Kétségkívül vannak esetek, ahol az 
értelem a szólam végének kiemelését 
követeli, de az eseteknek túlnyomó ré-
szében a szólam elejének hangsúlyozása 
a helyes. 

Kérjük a művésznőt, gondolkozzék 
e kérdések felett, melyeket épen az ő 
fejlődésének érdekében jóakarattal ve-
tünk fel. Galamb Sándor. 

Ivan Mosjoukin új filmje. 
Mosjoukin kétségtelenül egyike a 

mai idők legnagyobb filmszinészeinek : 
nem kategorizálható, nem tipus-szinész, 
e szó alatt állandóan egy «szerepkör-
ben» mozgó aktort értve, de nem is 
jellemszinész, a szó werner-kraussi, 
janningsi értelmében. Játékában egy-
formán hat megnyerő, szeretetreméltó, 
oroszosan közvetlen egyénisége és alak-
átélő, jellemábrázoló seregje. Skálája 
igen nagy : a burleszk-komikumtól a 
legerősebb drámai effektusokig terjed. 
A humoros hatások iránti erős érzékét 
idáig csak szórványosan aknázta ki. 
Eredményei közül elsőrangú volt a 
«Szép asszony . . . élet ! . . . halál! . . .» 
című filmjének első része, mely a hir-
telen meggazdagodott paraszt-gazdál-
kodó félszeg városi viselkedését és ko-
mikus helyzeteit vitte vászonra. A «Ca-
sanova» című monumentális filmjét, 
annak elegáns rokokó csillogását át 
meg átszőtte már Mosjoukin, humorá-
nak dús aranyszálaival. Nem a kalan-

dort, hanem a kedves-gáláns, ártatlan 
szélhámost keltette életre, meghatóan 
szimpatikussá tette a figurát, a fér-
fiasan bájos vonások csaknem kizáró-
lagos hangsúlyozásával. Szeriőz hangu-
latú filmjeiben nem tudott érvényre-
jutni lényének kisfiúsan kedves vo-
nása, új filmje, a Ludwig Wolf derűs, 
kalandos regénye nyomán készült «Kar-
rier» bőven merít ebből a forrásból és 
a főhős, Pepe Torre, ha nem jelenti is 
Mosjoukin emberábrázoló művészeté-
nek legmélyebb megnyilatkozását, ér-
tékesen rajzolta teljesebbé a vígjáték-
szinész Mosjoukin művészi portréját. 

Egy képzelt délamerikai államban 
vidám semmittevéssel tölti napjait Pepe 
Torre, a lusta csavargó. Szép és okos 
farkaskutyájával együtt heverésznek 
a narancsfák árnyékában. Arra robog 
autóján Waldez gróf, leányával, Manue-
lával és annak vőlegényével, de elakad-
nak a sárban és Pepe Torre segíti ki 
őket az autóból. Pepenek megtetszik 
a grófkisasszony és szép rigmusokban 
találkára hívja. Egy zokni talpát le-
vágja és azt húzza ormótlan cipőire 
kamásninak, mert így látta Manuela 
lovagjánál is. Egy barátjától elszedi 
kabátját, kalapját és virágcsokorral a 
kezében indul a találkára. Pompás je-
lenet most az, amikor eljátsza önma-
gának, hogyan fogja üdvözölni Manue-
lát. A vőlegény emberei azonban meg-
lesik és elverik, utána pedig kilökik 
kunyhójából, mert a gróf területe a 
falu és övé Pepe Torre háza is. Pepe 
dühében szétrombolja, felgyujtja a 
kunyhót és indul a város felé. Kalan-
dos véletlen folytán hozzákerül két 
rabló zsákmánya, ő elviszi a tulajdo-
nosnak, akitől becsületességéért jutal-
mat kap. A szájhős, jól beszélő Pepe 
kétszeres jutalmat csikar ki, a pénzen 
egy frakkot vásárol és ügyes trükkel 
besodródik egy politikai lakomára. 
A burleszk-komikum határán járó, 
pompásan megjátszott jelenetek követ-
keznek ezután, melyek során Pepenek 
beszélnie, szónokolnia kell. Nagy si-
kert arat és a függetlenségi párt kor-
tesnek szerződteti. Finom, szatirikus 
és eleven képét kapjuk a politikai élet-
nek . . . Pepe közkedvelt néptribun 
lesz. Az elnökválasztási küzdelmekben 
ő vívja a leglendületesebb harcot a 
párt — utolsó pillanatig — ismeretlen 
jelöltje érdekében. Pepe is csak akkor 
tudja meg, hogy a gróf leendő veje ér-
dekében korteskedett, amikor rádió 
útján az utolsó nap ki kell hirdetnie a 
jelölt nevét, aki őt megverette s aki 
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férje lesz Manuelának, akit nagyon 
szeret. Ezt a nevet nem tudja kimon-
dani, hanem a magáét kiáltja szét. 
A gróf pártja hiába akarja letartóztatni, 
majd agyonlövetni, a katonaság is a 
nép emberének pártjára áll. Pepe Torre 
mintaelnök lesz, akiért a nép rajong 
s aki megtudja hódítani a büszke 
grófkisasszonyt is, hogy boldog házas-
társa legyen. 

Bár a szcenárium utolsó harmada 
kissé ellaposodik, mert nem annyira a 
történést, mint inkább a helyzeteket dom-
borítja ki, a film magasan fölötte áll 
az amerikai átlagfilmeknek. A rende-
zés óvatosan kerüli a közhelyeket és 
ha nem is produkál újszerűt, helyes 
képbeállításaival, elegáns mozgalmas-
ságával, frisseségével üdítő látványt 
nyujt a hibákkal súlyos filmek töme-
gében. Pepe Torre életrekeltése Mosjou-
kin legszebb szinészi eredményei közül 
való. Igazi deli temperamentum tü-
zelte mozgását, lustaság és sugárzó ta-
lentum, kacagtató groteszkség és mély 
komolyság, paraszti hetyke méltóság 
és a legelőkelőbb poziciót is felejtő 
csavargójókedv furcsán keveredtek a 
pompás filmalakban, aki szívében a 
szerelmesek édes melankóliájával, be-
vonult Mathias Pascal, Kean, az an-
gol szinész, Casanova és a többi Mosjou-
kin-figura mellé a filmalakok Pantheon-
jába. (n. a.) 

Magyar folyóiratszemle. 
A magyar irodalomtörténetírás száz-

éves fordulójára Császár Elemér fel-
veti a kérdést, milyen problémák ke-
rülnek majd a tudományos irodalom-
történeti érdeklődés homlokterébe? 
Erre a kérdésre ma még korai volna 
felelni — mondja — de az elvégzendő 
nagy szintétikus feladatok egy részére 
előre rámutat. Eszerint írók és művek 
életsorsa helyett eszmék és törekvések, 
áramlatok és irányok lesznek a rajz 
anyaga ; részletekre irányuló és teljes-
ségre törekvő történet helyett az orga-
nikus fejlődés bemutatása a cél. A má-
sik, nem kevésbbé fontos feladat, a ma-
gyar irodalomnak mint continuumnak 
beállítása a szellem egyetemes vilá-
gába. Meg kell rajzolni továbbá a ma-
gyar irodalmi élet kibontakozását, meg-
világítva azokat a föltételeket, amelyek 
megvalósulásával az egyénnek, az író-
nak szellemi terméke eleme lesz a nem-
zet szellemi életének, Végül a Horváth 
János fogalmazása szerinti feladat : «az 
irodalmiság specifikus eredményeinek, 

az irodalmi nyelv-, mű-, stíl- és ízlés-
formák» kialakulásának rajza. (A ma-
gyar irodalomtörténet százéves fejlődése. 
Budapesti Szemle, szept.) 

A historicizmusnak a vallástörté-
netre alkalmazását, amelyet P. Kop-
pers végzett el, nálunk Michel Károly 
ismerteti először. A historicizmus alap-
tételéből következik, hogy a vallás, bár-
mily legyen is az eredete, összefüggés-
ben van a népek egyéb irányú szel-
lemi életnyilvánulásaival; ezekkel ösz-
szefüggésben lehet tehát csak helyesen 
tanulmányozni. De távolról sem áll a 
történelmi materializmus alapján, mert 
a gazdasági viszonyok befolyása a 
kultúrélet egyéb tereire nem mint ok, 
hanem mint alkalom és feltétel tekin-
tendő. E felfogás elveti a történelmi 
materializmus alapelvét és a gazdasági 
viszonyok befolyását még mint fel-
tételt sem engedi meg. De nem fogadja 
el az evolucionista irányt sem, amely 
úgy rekonstruálta az emberiség vallási 
fejlődését, hogy ahol hiányzott vala-
mely fejlődési fokozat, más népektől 
vett tényekkel pótolta a hiányokat. 
(Primitív népek vallása. Katholikus 
Szemle, szept.). 

Zsinka Ferenc a bíróság előtt a kö-
zelmultban lezajlott irodalmi perek, 
továbbá a hírlap- és folyóiratkritika 
terén mindjobban elburjánzó vissza-
élések ellen hangoztatja, hogy ragasz-
kodnunk kell a kritika jogához, amely 
nem alkalmazkodik ugyan mindenkor 
a polgári törvénykönyv betűihez, de 
ugyanarra a principiumra : az örök szép 
és jó győzelmébe vetett hitre van 
építve. A kritikus harcol a szellemi 
termelés emelkedettebb színvonaláért 
és őrködik, hogy az olvasók a körü-
löttük levő irodalmi, tudományos és 
világnézeti jelszavak útvesztőjébe ne 
tévedjenek. (Van-e szükség kritikára és 
milyen legyen az? Protestáns Szemle, 
szept.). 

Zolnai Béla a Minervában (4—7. 
sz.) felveti a kérdést, hogy Balassinak, 
az első magyar költőnek szellemi arcu-
latán, amelyben a népiesség epigon év-
tizedeinek irodalomfelfogása önmagát 
ismerte fel, az új irodalomtudomány 
változtat-e? Vallásossága középkori 
áhítat-e vagy protestáns individualiz-
mus, avagy humanista spiritualizmus? 
A platonista Balassinak portréját be-
mutatva, elismeri annak lehetőségét is, 
hogy Balassinál a platonizmus nem 
tudatos. De a költő egész atitüdjével, 
spirituális eszméivel, költői motívu-
maival mégis csak a platonizmus euró-
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pai divatjába kapcsolódik (Balassi és 
a platonizmus). Ugyanott Prohászka 
Lajos Leopold Ziegler filozófiájának 
szintézisét mutatja be (Vallás és kul-
túra). A jövő kultúra és a jövő vallás 
útjainak keresésében utal arra, hogy 
legújabban Európának megmerevedő 
arculatján a megelevenedés jelei mu-
tatkoznak. Bármint legyen is, a vál-
tozásban változatlan marad az érté-
keknek az a kodexe, amelyet az evan-
gélium hozott s amely két évezred 
óta már számos ilyen változást látott 
és mindig újból megtermékenyített. 
Az 1790—1848-ig terjedő időszak a 
magyar politikai gondolkodás nagy 
erjedésének kora, amelyben a rendi 
Magyarország a nemzeti (polgári) ál-
lamhoz való átmenet lelki előfeltételeit 
teremti meg. A politika terén e moz-
galom az ősi hagyományokhoz való 
ragaszkodás hangsúlyozásával indul 
meg, hogy utóbb a függetlenné lett 
magyar nép szellemi és anyagi haladá-
sának szükségességét hirdesse. Mind-
két irányban francia hatások indítják 
meg a fejlődést. De kétségtelen bizo-
nyossággal megállapítható, hogy a 
kérdéses eszmék nem valamely idegen 
kultúra kézigyártmányaiként kerültek 
nálunk forgalomba, hanem mint eleven 
erők hatottak a nemzeti törzsökös gon-
dolkodásra. (Tóth Béla : Rousseauista 
politikusok. Minerva. U. ott.) 

Szerb Antal a Széphalom utolsó (júl.— 
aug.) számában fejezte be a nálunk 
ismeretlen William Blake angol költő 
jelentőségének ismertetését. Blakeről 
kortársai jóformán azt sem tudták, 
hogy verseket ír és ma a népszerű 
amerikai kiadások hirdetik, hogy «nél-
küle a költők számára fenntartott polc 
határozottan tökéletlen». Benne a pre-
romantikus művészet összes szálai 
egybefutnak. Első tipikus verskötete 
a gyermekekről szól a gyermekeknek. 
Ezek a versek játékosak, sokszor tele 

ügyetlenséggel és túlzó naivitással. De 
az egész kötet tulaj donképen álarcos 
költészet és a preromantika egyik leg-
erősebb törekvését juttatja szélsősé-
gesen kifejezésre : az Árkádia-vágyat. 
Profetikus könyveiben hosszú rím-
nélküli sorokban mithikus alakok vo-
nulnak fel egy nemlétező mithológiá-
ból. Korábbi profetikus könyvei mély 
költőiséget árasztanak, de a későbbiek 
elvontak és élvezhetetlenek. (William 
Blake, márc.—aug. sz.). 

A francia spiritualizmus forrása a 
nagy győzelem mámora. A mai nem-
zedék tudományos irányzata annak a 
jelszónak hatása alatt áll, hogy «eddig 
a németek és angolok tanítványai és 
kiszolgálói voltunk ; csináljunk most 
tudományt és kultúrát magunkból és 
a magunk képére és hasonlatosságára». 
(Várkonyi Hildebrand: Francia spiri-
tualizmus. U. ott, júl.—aug. sz.). 

Néhány hónappal ezelőtt a magyar 
irodalom reprezentánsai részéről az 
erdélyi magyar sajtó számára nyilat-
kozatok hangzottak el arról a kérdés-
ről, hogy miként vélekednek az erdélyi 
magyar irodalomról. A nyilatkozatok 
lényege ismét az «Ady-kérdés» körül 
mozog. Jancsó Benedek megállapítja, 
hogy Ady, akit szellemi vezérének 
tekint az idegen uralom alatt élő ma-
gyar ifjúság, egészen más Ady, mint 
aminőt nemcsak Berzeviczy Albert és 
Rákosi Jenő látnak, hanem Adynak 
némely híve is. Ez az ifjúság szereti 
Adyt, de nem akar vele sem Koppány, 
sem Dózsa György lenni, hanem Kop-
pány és Dózsa népét akarja megmen-
teni a pusztulástól. Nem akar semmit 
lerombolni, ami érték volt a nemzet 
történeti életében, hanem megerősíteni 
és tökéletesíteni egy termékeny faj-
szeretet segítségével mindent, amit e 
népnek lelke magából ezeréves élete 
folyamán kitermelt. (Magyar Szemle, 
aug.). 

Kelényi B. Ottó. 

A gyönyörű hegyvidéken fekvő szentendrei református polgári iskolai 
fiúinternátusba és a külön épületben lévő leányinternátusba havi 70— P 
díj fizetése mellett tanulók felvétetnek. * Prospektust küld az igazgatóság. 
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