
S Z E M L E 

Színházi szemle. 
Egyik legnagyobb sikerét, Rostand 

Cyrano de Bergerac-ját a Nemzeti Szín-
ház új szereplőkkel hozta színre. A cím-
szerepet ezúttal Ódry Árpád játszotta. 
Hamlet, III. Richard, Borkman és 
a Vén színész híres alakítóját nagy 
kíváncsisággal néztük ebben a más 
stílű feladatban. Játéka itt is mélyen 
emberi és finomságokkal teljes volt. 
Ahol küzdelmet, lelki feszültséget, 
belső erők összeroppanását kellett áb-
rázolnia, ott alakítása egész fényében 
ragyogott. És mégis — Cyranoja nem 
volt Cyrano. A gascognei hős süvegé-
ről letépte a tollat, a szerepből kiűzte 
a romantikát s a darab eredeti hangu-
latát más stílusvágányra zökkentette 
át. Az ő Cyranoja nem volt a köszörült 
szavak mámorosa, nem volt a szép 
gesztusok szerelmese, nem volt gascog-
nei. Ódry a boldogtalan szerelemtől 
sujtott lángelmét játszotta meg, aki 
inkább csak narkotikumnak használja 
a szép szavakat, a szeszélyes ötleteket, 
aki inkább csak valami keserű kény-
szerűségből búvik a zengő tirádák 
mögé, semmint lelkének formaszerető 
ösztönét követve. Ódry e szerepben is 
a pszichológia bányászvésőjével fúr és 
ás, ahelyett, hogy felkapna a mámoros 
szavak, a csengő rímek, a játékos szen-
vedélyek hullámtarajára s kéjjel rin-
gatná rajtuk magát. Pszichológiát 
nyujt stílus helyett! Már első meg-
jelenése is jellemző volt. A színészek 
játékát úgy zavarta széjjel, az orról 
szóló tirádát úgy szavalta el, vívás 
közben a balladát úgy mondta el, 
hogy minden tettén, minden szaván, 
minden hangárnyalatán életsorsának 
mélabúja rezgett át. Nagyszerű színészi 
munka volt : mély és megkapó, de 
Cyranoból, a gascognei hősből, Ros-
tandból, a zengő versek és ötletes szín-
padi fordulatok költőjéből, a romanti-
kának csillogó stílusából semmit sem 
éreztetett. S ez a megütött alaphang 
rezgett végig egész játékán. Következe-
tesen, nagy színészi készséggel és lelki 
elmélyedéssel, de vajjon joga van-e 
egy színésznek ennyire megmásítania 
azt a szöveget, amit kezébe kap? Szí-

nésznek Ódry mindenesetre nagyobb 
mint költőnek Rostand, de semmiesetre 
sem nagyobb, mint aminő művészi stí-
lusnak a romantika. 

Sőt tovább menve, vajjon még lélek-
tanilag is érthető-e így «elmélyített» 
formájában Cyrano alakja? Vajjon a 
formának, a külsőségnek az a mámora, 
amely annak a gesztusnak öntetsző 
kiélvezésében nyilatkozik meg, amikor 
egy havi pénzét odadobja a színészek-
nek, — vajjon nem ugyanez a gesztus-
imádat ismétlődik-e meg abban, aho-
gyan ideálját dobja oda a vetély-
társnak? S aki ezt a formamámort 
elejti, az vajjon megérttette-e velünk 
Cyranot? 

Rostand Cyrano de Bergerac-ja lehet 
színes papirmasé, lehet üres és tápláló 
erő nélkül való cukrászparfé, de papir-
masénak szép, parfénak ízletes, és 
vajjon kinek jutna eszébe, hogy bonc-
késsel szeletelje fel a cukrászparfét? 

Ódry, a magyar színjátszásnak ez 
a büszkesége, a magyar színészet-
történetnek ez egyik legtartalmasabb 
neve, épen a «Napkelet» hasábjain fej-
tegette multkoriban, hogy az igazi 
színész minden szerepben önmagát 
játssza, önmaga egyéniségét éli ki. 
A Proteus-szerű színésztemperamen-
tummal szemben ő a szerepet önmagá-
hoz illesztő, a szerepen keresztül ön-
magát megnyilatkoztató színészegyéni-
ségnek adja a pálmát. Úgy látszik, 
Cyranoban is a maga lelkét, ezt a min-
den gascogneiságtól idegen, differenciált 
lelket akarta kiélni. Nagyszerű Ódry 
volt, de — hamis Cyrano ! 

E darab többi szereplője úgy vi-
szonylik a hőshöz, mint valami kórus 
a protagonistához. Nem csoda hát, 
hogy az egész előadáson Ódry játéka 
vezette a hangot és a stílust. A népes 
együttesből mégis hadd emeljük ki 
Mátray Erzsi (Roxane) szépségét, 
Lehotay (Christian) elegáns megjele-
nését, Iványi Irén (Duenna) és Matány 
Antal (Rageneau) kedvességét. 

A rendezés ízléses és hangulatos volt. 
A tömegjelenetek életszerűen hatottak. 
De miért kellett az erkélyjelenetben 
Roxanenak rózsaszínű ruhában meg-
jelennie, amikor Cyrano fehér ruháról 
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beszél, és vajjon nem lehetett volna-e 
a gascognei «gémlábú sasokat» kevésbbé 
cinegelábú verebekkel megszemélye-
síteni? 

* 

A Nemzeti Színház másik felújítása, 
Rákosi Jenőnek több esztendő óta nem 
adott Endre és Johanná-ja. A darab 
megérdemelte a felfrissítést, bár soká 
aligha maradhat a színpadon. Teleki 
László Kegyence óta irodalmunkban 
alig akad ehhez fogható tragikus el-
gondolású darab s főmondanivalója is: 
azt, i., hogy két egymást mélységesen 
szerető lélek végzetszerűen egymás 
katasztrófájává kényszerül válni, majd-
nem hebbeli arányokban megrendítő. 
Kivitele azonban egyáltalában nem 
áll arányban a koncepció mélységével. 
Épen ott roppan össze, ahol legjobban 
kellene élnie : a közepén. Az Endre és 
Johanna közötti ellentét — úgy érez-
zük — attól a perctől fogva bármikor 
elsimulhatna, amikor Endre anyja, a 
finom és nemeslelkű Erzsébet királyné 
színpadra lép. Ettől kezdve a két sze-
rető lélek félreértését és haragját csak 
külső eszközökkel és nagyon is véletlen-
szerű fordulatokkal, mesterségesen 
éleszti tovább az író, úgyhogy a ka-
tasztrófa sem logikusan kényszerű. 

Környey Paulát felgyógyulása óta 
új szerepben most láttuk először a 
színpadon. Johanna keményebb egyéni-
sége nem teljesen illik e kiváló művész-
nő temperamentumához, de nagy intel-
ligenciája minden nehézségen keresztül-
segítette. Sőt Környey Paula szerep-
ábrázoló, elmélyedő tehetségének egyik 
vonását még sohasem láttuk ennyire 
világosan érvényesülni, mint itt . Ő 
olyan valamihez ért, amihez kevés 
művészünk. A karakter fejlődésének 
döntő mozzanatait, a fejlődés vonalá-
nak törési pontjait, a darab mondani-
valójára élesen jellegzetes helyeket min-
dig meglátja és mindig erőteljesen, ki-
emelő hangsúllyal játssza meg. A lé-
nyegest sohasem mossa bele a többi 
mozzanatba, mindig bizonyos plasztiká-
val formálja ki. Amellett az emelkedet-
tebb hangú darabokhoz szóejtésben 
is, mozgásban is mindig stílszerűen 
simult — Endre királyfit Abonyi Géza 
játszotta. Szárnyaló beszédjét, ne-
mes pátoszát ismét teljes erejében 
érvényrejuttatta. Szeretnők azonban, 
ha egy gyakran visszatérő modoros-
ságáról leszoknék : érzelmesebb helye-
ken testét a derekától felfelé ide-oda 
ringatja, mint hogyha megszédülne a 

saját dikciójától. — A két főszereplő 
mellett legtöbb örömünk telt Szabó 
Margitban (Perigorde Ágnes), az új 
tragikai stílusnak ebben a reménységé-
ben, aki harmadik felvonásbeli hatal-
mas erejű kitörésével a darabnak épen 
leglankadóbb helyén sok mindent meg-
mentett. — Róbert nápolyi király 
haldoklását Gál Gyula olyan mesterség-
tudással játszotta meg, ami már majd-
nem művészet. — Lehotay Árpád 
Bertramja, ez az igen fontos szerep, 
kissé langymelegnek hatott. E sok 
reményre jogosító fiatal színészen a 
legutóbbi időben általában többször 
vettünk észre bizonyos laza egykedvű-
séget. Bizony nagy kár volna, ha szé-
pen induló színészi pályája visszafelé 
fejlődnék. 

* 

A Nemzeti Színháznak október 6-iki 
ünnepi előadásán lépett fel e szín-
padon pár évi távollét után először 
Kürti József. Örömmel üdvözöljük 
méltó helyén, amelyet nagy kár volt 
otthagynia. Bánkja nagyvonalú, erő-
teljes ábrázolás. A bánki léleknek igaz 
nem a differenciáltabb oldalát mutat ja 
be, nem a «fojtott tüzet» ábrázolja, 
akiben «mindenkor nagyobb indulat 
dühösködik belülről», hanem inkább e 
komplikált lélek másik oldalát, a «ne-
mes méltóságot», a nagyurat, akinek 
«markában ott dörög egy ország felébe 
mért mennykőcsomó». Ennek az oldal-
nak ábrázolására sok sikerült vonása 
volt, de mégis az a benyomásunk, hogy 
tizenkét évvel ezelőtti játéka ebben a 
szerepben jobban sikerült. A klasszikus 
stílustól idegen színházban töltött évek 
tették-e vagy egyéb, ki tudná? — 
annyi azonban kétségtelen, hogy dik-
ciója helyenkint a réginél prózaibb 
volt s egész játékmodora kissé fakóbb 
színeket mutatott . Meg vagyunk azon-
ban róla győződve, hogy a Nemzeti 
Színház levegője rövidesen régi erejébe 
fogja helyreállítani ez annyira rokon-
szenves tehetségű művészünket. 

A Nemzeti Színház Bánk bán elő-
adásáról már több ízben szólottunk. 
Most megelégszünk egy apróság fel-
említésével. Tiborc szerepében van egy 
mondat, amelynek helyreigazítására 
kérjük az igazgatóságot. 

Lelkemre mondom: egy halotti fátyolt 
Kötnének inkább a hasokra ... 

A hasokra szó itt nagyon félszeg és 
nagyon komikus. Igaz, hogy így van 
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a Bánk bán kiadások valamennyijé-
ben, s a színház igen helyesen ragasz-
kodik a kiadásokhoz. Mi csak arra 
szeretnők felhívni mind az igazgató-
ságot, mind a kritikai kiadások szer-
kesztőit, hogy e szó nyilván könyvből-
könyvbe vándorló sajtóhiba, mert az 
első kidolgozásban hajokra fordul elő. 
(L. Bánk bán első kidolgozása. Irodalom-
történeti Közlemények 1913.) 

* 

Még egy felújításról kell szólanunk : 
Molnár Ferenc Farkas-ának vígszínházi 
előadásáról. Ez ide-oda billegő tengelyű 
mese, ez elsősorban ötletdarab bizony 
nagyon megkopott már, semhogy be-
mutatójához hasonló sikert érhetne el. 
Legyünk azonban igazságosak az író 
i r án t : műve nemcsak az ő hibája miatt 
hat elcsépeltnek, hanem utánzóinak, 
a motivumait ismétlő követőknek hi-
bája miatt is. 

A Vígszínház előadása nem járult 
hozzá, hogy a darab valamivel frisseb-
nek hasson. Különösen az álomjelene-
teknek vaskos realizmusa, fantáziatlan 
valószerűsége volt kínos. Micsoda bol-
dog elszigeteltségben él a Vígszínház 
rendezősége, hogy a modern színpadi 
törekvésektől ennyire távol tudja ma-
gát tar tani!? A színészekről miért 
beszéljünk? Minden iparkodásuknak el 
kellett botlani a rendezésnek ezen a 
sivár és kicsinyes józanságán. * 

A nagy port felvert és a rendőrség 
beavatkozását is maga után vont 
Danton halála c. darabot és előadását 
tisztán esztétikai szempontból akarjuk 
e hasábokon ismertetni. 

A darab szerzője, a száz évvel ezelőtt 
élt Georg Büchner, azokkal a német 
drámaírókkal tar t rokonságot, akiket a 
XIX. század Stürmer und Drangerei-
nek lehetne nevezni, s akik közül 
Büchner kortársa, Grabbe a legnagyobb 
kvalitás. 

E fiatalon meghalt író főműve, a 
Magyar Színházban bemutatott Danton 
halála, a tehetségnek kétségtelen jelei 
mellett is magán viseli a fiatalosság 
bélyegét. Mély gondolatok, merész 
költői fantázia, megragadó erő egy-
felől, szándékolt formátlanság, bizo-
nyos öntetszelgő handabandázás, ki-
forratlanság, éretlenség másfelől. Szer-
tehulló, lazakötésű jelenetsorozatá-
nak fonalán szándékosan kerül min-
dent, ami igazán drámai. Egységes 
mese helyett eseménytöredékek, ve-

zető, centrális helyzetű hős helyett 
a tömegek hangsúlyozott szerepe, kon-
centrálás, sűrítés helyett valami zilált-
ság jellemzi e művet. S vajjon e szerte-
hulló, egymás mellé szervesen nem 
tapadó jelenethalmazzal mit ér el a 
szerző? Érdekes, sokszor mély ötletű 
képei nem tudják velünk feledtetni, 
hogy a drámai formából épen az ment 
veszendőbe, ami pedig a leglényege-
sebb : a szükségszerűség sugallása. Ezek 
a filmszerűen lepergő jelenetszilánkok 
csak az esetlegesség, a véletlenszerűség 
hatását tudják kelteni. Már pedig ahol 
nem támad a szükségszerűség érzése, 
ott nem támadhat dráma sem. Ez 
ötletszerűen egymásmellé markolt jele-
nethalmazból sohasem érezhetjük ki 
a kérlelhetetlen kényszerűséggel be-
következő végzet dübörgését, amit 
pedig kiéreztetni a szerzőnek nyilván 
főszándéka volt. 

Rendezőnek a Magyar Színház a 
német Karlheinz Martint hívta meg. 
E nagystílű színpadművész a darab 
jeleneteit összevonogatta, sorrendjüket 
felforgatta, a szerepeket egymással 
felcserélte, a mondanivaló hangsúlyát 
egyik helyről a másikra tolta, szóval 
olyan önkényesen bánt el az eredeti 
szöveggel, aminőt — nos igen ! — 
aminőt e szertelen darab formai sza-
badossága teljes joggal megengedett. 
A színpadi képeket, a tömegeknek 
mozgatását erősen expresszionista stí-
lusban valósította meg, aminőt e való-
szerűnek látszani akaró, de a való-
szerűségtől a stilizált nagyítás felé 
annyiszor eltérő darab stílusa szintén 
megengedett. E szempontokból tehát 
a rendezés munkája nem eshetik ki-
fogás alá. Ami pedig az egyes jelenetek 
hatásos képszerűségét, ami a tömegek 
mozgatásában mutatkozó ötletességet 
illeti, ebben a rendezés elsőrangút 
produkált. A világítási effektusok töké-
letes értése is nagyon imponáló. Van 
ennek az előadásnak egy-két olyan 
beállítású jelenete, amely nem mosód-
hatik el soha a nézőnek emlékezetéből. 

Akad azonban több jelentős bot-
lás is. Untalan az a benyomásunk, 
hogy a rendező sokkal nagyobb mé-
retű színpadra és téresebb színház 
számára gondolta el munkáját, mint 
aminő rendelkezésére állott. Ezek a 
jelenetek nem egyszer szétdobni lát-
szanak a Magyar Színház kisebb mére-
teit. Legfőbb hiba azonban, hogy a 
darabot agyonrendezettnek érezzük. 
«A művészetnek is legfőbb tökélye, ha 
úgy elbú, hogy észre sem veszik» — 
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mondja Madách. Nohát Karlheinz 
Martin rendező-művészete nemhogy 
elbújnék, hanem inkább rikítóan sze-
met bök és fülsiketítően ordít, — s itt 
az előadásnak nem fizikai hangosságát 
értjük, amely szintén néha már elvisel-
hetetlen,— hanem az artisztikus gondo-
latoknak sokszorosan aláhúzott ki-
emelését, a művészinek verejtékes haj-
szolását, az eredetiskedésnek minden-
áronságát. Ezenfelül a darab végefelé 
már úgy érezzük, hogy a rendező 
annyira beleszeretett a maga ötleteibe, 
hogy nem győzi ismételni őket. Meny-
nyire visszaél például azzal a világí-
tási fogással, hogy alakjaira alulról 
erős fényt dobva, mozdulataikat a 
háttér falán óriási árnyékokkal kísér-
teti. Ez egyszer-kétszer nagyon szép, 
de ismét és ismét alkalmazva bizony 
unalmassá válik. 

Általában a rendezésnek ugyanaz a 
hatása, ami a darabnak. Meggyötri és 
lehengereli inkább a nézőt, semmint 
felemeli. 

Dantont Kiss Ferenc játszotta. Fő-
vonásul ez alak duzzadó életteljességét, 
bővérű temperamentumát emelte ki. 
Nem ártott volna azonban e vonást 
bizonyos fölényes könnyedséggel kiegé-
szítenie s a nagy embert is éreztetni. 
Kiss Ferenc egyébként régi bűnébe, 
a túljátszás hibájába ismét vissza-
esik. Hegedüs Gyula Robespierreben a 
pedantéria fanatizmusát, a szinte pro-
fesszoros logika könyörtelenségét ját-
szotta meg. Mentül hidegebbnek mu-
tatkozott, annál izgatóbb hatású volt. 
S mindezt a lehető legegyszerűbb esz-
közökkel érte el. Rátkay Saint-Justje 
a maga piperkőc finomkodásával jól 
elgondolt figura, kivitelében azonban 
éreztünk egy-két operetti vonást. Kör-
mendy, mint Legendre erőteljes, Stella 
Gyula Fouquier-ja férfias volt, Tőkés 
Anna pedig mint Danton felesége a 
haldoklás jelenetében reudkívüli erő-
vel hatott. Táraynak Desmoulins Ka-
mill szerepében a halálfélelemre jó 
hangjai voltak, de mozgásának félszeg-
ségét most sem tudta leküzdeni. * 

Ritkán szoktunk e hasábokon az 
alsóbb drámai műfajokról megemlé-
kezni. Pedig különösen a kimerült 
operett-forma több érdekes kísérletet 
tesz a megújhodás felé. Majd a laza 
revue-forma irányában próbálkozik, 
majd a táncos-énekes vígjáték felé 
tesz lépéseket, majd pedig valami fölé-
nyes öngúnyban keres menedéket. 

A Belvárosi Színház Jolly Jokere az 
épkézláb meséjű, zenés vígjáték for-
máját tapogatja. Nem nagyigényű, de 
jellemző kísérlet. Sikerét főképen 
Honthy Hanna biztosítja, akiben az 
operett-stílussal magasabbrendű szín-
játszóképesség egyesül. 

Galamb Sándor. 

Képzőművészeti szemle. 
A Nemzeti Szalon tárlata. Ez az őszi 

kiállítás legfeljebb csak annyiban külön-
bözik a Szalon megszokott általános 
tárlataitól, hogy majdnem kivétel nél-
kül csupa fiatal és eddig kevéssé ismert 
név vesz részt rajta. Ha az eredmény 
olyan volna, mint a kiállítók amaz 
iparkodása, hogy egyszer végre közön-
ség elé jussanak, nagyon meg lehetnénk 
elégedve. Sajnos, nem így áll a dolog, 
túlnyomórészben műkedvelői színvona-
lon álló festmények függnek a falakon, 
inkább csak a kiállítók, mint a közön-
ség örömére. Békés szomszédságban a 
legkonzervativebb kifejezésmódokkal 
festett képek és az ultramodernek, de 
legtöbbjükben van egy félreismerhetet-
len közös vonás : jelentéktelenségük. 
Igy ez a kiállítás túlnyomó részében 
legfeljebb csak arról tanuskodik, hogy 
ma Magyarországon sokkal többen pró-
bálnak a képzőművészeti pályán boldo-
gulni, mint ahány művészt csonka or-
szágunk el tud tartani és az egymással 
versenyzők között nagyon sok olyan 
akad, aki a képzőművészeti pályán leg-
feljebb csak keserves csalódásokat arat-
hat. Van azonban a tárlatnak egy 
figyelemreméltó kiállítója Lenhard 
Alice, aki friss és eredeti tehetség. Stili-
zált állatképeket fest, amelyek két 
szempontból is megbecsülésre méltók. 
Egyrészt azt mutatják, hogy festőjük 
feltétlenül biztos szemmel fogja fel az 
állati testek hajlékony strukturáját és 
jellegzetes mozgásaikat úgy, hogy meg-
lepő faji karakterképet ad róluk, más-
részt pedig azt, hogy a művésznő nem 
hétköznapi dekorativ érzékkel rendel-
kezik. Ábrázolásai messze túljárnak a 
közvetlen szemlélet nyujtotta natura-
lisztikus elemeken, vonalban és színben 
egyaránt erősen leegyszerűsít, néhol 
plakátszerűen foglal össze, és szineivel 
is gyakran mai gobelinekre emlékeztet. 
Olajfestményeinél még talán érdekeseb-
bek külsőségekben futólagosaknak 
látszó, de témájuk lelkét többnyire erő-
teljesen tükröztető, ecsettel rajzolt víz-
festményei. Ideges izgatottsággal fog-
lalják össze amaz érzéseket, melyeket a 
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látottak keltette benyomások a művész-
nőben ébresztettek. Nem impresszio-
nista természetutánzások, hanem in-
kább a felgyult képzelet termelte viziók. 

Az Ernst-múzeum kiállítása. Hét 
résztvevője van ennek a tá r la tnak: 
Bernáth Aurél, Bertalan Albert, Feszty 
Masa, Nagy Sándor, Rózsaffy Dezső, 
Simon György János és Zilzer Gyula. 
De szenzációja csak egy : Nagy Sándor 
rajzgyüjteménye. Bernáth Aurél fest-
ményeit is annak kellene nevezni, ha a 
multkori kiállításon már nem ismerked-
tünk volna meg velük. Gyüjteménye 
itt maradt ezen a csoportos tárlaton 
is, nyilván azért, mert nem találták 
elég elevennek a közönségnek érdeklő-
dését, amelyet pedig ez a kiváló művész 
nagy mértékben megérdemelt volna. 
Ernstéknek igazuk volt, jól esett újra 
látni ezt az emelkedett, elzárkózó és 
halkszavú művészetet, amely a leg-
finomabbak közül való. Bernáth Aurél 
kétségtelenül azok közé a hivatottak 
közé tartozik, akik a maholnap már 
kivénhedő, bár ma még vezetőgárdá-
nak nyomába fognak lépni. Abból, 
amit multkor elmondottunk róla, nin-
csen elvenni valónk, és most csak azt 
tesszük hozzá, hogy a művész sokkal 
jobb fogadtatást érdemelt volna, mint 
amilyenben a sajtó és a közönség része-
sítette. 

A három fiatal, Bertalan Albert, 
Simon György János és Zilzer Gyula 
még a keresők fajtájához tartozik. Nem 
valami forrongó egyéniségek, nem igen 
küzdenek önmagukkal és a világgal, 
hogy a kifejezés nyelvét megtalálják. 
Bertalan Albert egy kissé bizonytalan 
könnyedsége mögött némi tétova inga-
dozás érezhető, sőt némi modorosságra 
kész ügyeskedés is. Keményebb legény 
és többetmondó Simon György János, 
aki azonban ma még szintén ide-oda 
hajlik, bár nincs minden híjával a mű-
vészi kifejező erőnek. 

Rózsaffy Dezső és Feszty Masa a 
már ismert és méltán megbecsült mű-
vészek közül valók. Rózsaffy Dezső 
álmodozó, finomérzésű festő, akit nem 
zavarnak nagyotakarások, csöndesen 
beléveszi magát a világ egy-egy intim 
zugába és onnét nézelődik. Feszty 
Masa rajzai olasz házakról és utcarész-
letekről, ellentétben olajfestményeinek 
borzas és gyakran inkább csak sejtető, 
mint befejezetten ábrázoló modorával, 
befejezett és simán megoldott ábrázo-
lások. Kellemesek, de nem jelentéke-
nyek. 

Már mondottuk, hogy a kiállításnak 
Nagy Sándor rajzkollekciója a neveze-
tessége. Több szempontból is. Egyrészt, 
mert a Gödöllőn meglehetősen vissza-
vonultan élő mester évek hosszú sora 
óta nem szerepelt a nyilvánosság előtt 
ennyi alkotásával, másrészt, mert tizen-
ötdarab Ady illusztrációt is küldött és 
végül, mert stílusa jókora átalakuláson 
ment át, amelynek állomásait, épen 
ritka szereplése miatt, nem igen kísér-
hettük figyelemmel. 

Érdekes találkozás volt az Ady 
Endréé és Nagy Sándoré. Ady költé-
szete majdnem minden vonatkozásban 
egészen másféle, sőt ellentéte annak, 
amit Nagy Sándor kifejezni szokott. 
Telve van hatalmas szenvedélyekkel, 
pusztító vágyakkal, férfigőggel és 
hányavetiséggel, ujjongó örömökkel, 
megsemmisítő összeomlásokkal, telve 
felcsukló zokogással, telve leküzdhetet-
len, minden katasztrófa után még 
sovárabban jelentkező és ezernyi seb-
től vérző életmohósággal. Nincs benne 
lemondó alázatosság, csak megsemmi-
sülés, melyet vad harag és sovár esdek-
lés követ, nincsenek meg benne a tavasz 
frissessége, vagy az ősz messzi és derűs 
távlatai, hanem csak a perzselő nyár 
forró melege, ege nem mozdulatlan és 
tündöklő bárányfelhőktől tarkított, 
hanem sötét viharfelhők kavarognak 
rajta dörögve. A végtelenség mozdu-
latlan nyugalmát nem ismeri, földje 
megszakad és félelmesen tódulnak ki 
belőle a mindenség pusztító őserői. 

Ezzel szemben a Nagy Sándor hazája 
mindig a rege világa volt. Úgy élt benne 
Nagy Sándor, mint valami bölcs és 
derűs öreg varázsló, akinek a hétköznapi 
élettől messzire fekvő csodás mese-
országa van, amelyben nincsenek nagy 
magaslatok, nincsenek nagy mélységek, 
nagy fájdalmak, nagy boldogságok, 
nincsenek pusztító szenvedélyek. Nem 
is lehetnek, mert valami fátumszerű 
megkötöttség van benn, a regék ama 
varázslata, amelyben az ember nálánál 
hatalmasabb erők naiv és nyugodt 
eszköze. Valamiképen mindig úgy 
éreztük, mintha egy vén, okos és nagy; 
szakállú manó lépett volna elénk, aki 
földalatti tündérvilágba vezet, ahol 
minden kissé groteszk, zsúfolt és nagyon 
álomszerű. 

A különös találkozásból különös 
eredmény született. Egy csomó Ady; 
illusztráció, amelyeknek csak annyi 
közük van Adyhoz, hogy verseinek 
olvasására keletkeztek. Nagyon érde-
kes, gazdag, jelentős alkotások, de 
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nem tükröződik bennük Ady brutális 
ősereje. Legtöbbnyire szinte a végle-
tekig szublimált, majdnem leheletsze-
rűvé finomodott, fakó fátyolossággal 
látott és rajzolt viziók, vér és arany 
nem ömlik rajtuk és nem ragadják el 
a nézőt Illés tüzes szekerén. Mintha 
földről elköltözöttek hústalan és vér-
telen álomvilágában járnánk, ahol min-
den színtelen és súlytalan körvonalakká 
és áttetsző árnyékokká válik. 

Amit eddig elmondottunk, persze 
csak teljesen relatív szempont s ha le-
mondunk arról, hogy ezek a rajzok 
Adyt illusztrálják és ettől a vonatkozás-
tól függetlenül nézzük őket, pedig 
végső eredményben úgy kell néznünk, 
akkor Nagy Sándor legjava alkotásai 
közé számíthatjuk azokat. Régebbi 
grafikájának ágas-bogas merevsége he-
lyett a képzelet szabadabb szárnyalá-
sát, az előadásmód nagyobb folyama-
tosságát látjuk rajtuk. E rajzok még 
gondolatiabbak, még eszmeiebbek, még 
elvontabbak és a földi testiséget még 
inkább levetkőzök, mint a régebbiek. 
Már nem a népmese, a hegyvidékek 
regéinek hangulatát lehelik, hanem 
egy minden földi megkötöttségen, jón 
és rosszon túljutott lélek áttetsző és 
kissé relieftelen képzelet világát. 

Közismertek azok a vonatkozások, 
amelyekben Nagy Sándor a praeraf-
faelitákból kiinduló angol rajzművé-
szekhez állott. A kifejezés formáit kez-
detben tőlük tanulta, bár több eleven-
séget és több földi megkötöttséget 
öntött beléjük és egyesíteni tudta őket 
a magyar mesék világával. Ezáltal e 
formák veszítettek ugyan elzárkózó 
arisztokratizmusukból és légies degene-
ráltságukból, de nyilván jóval köze-
lebb jutottak hozzánk. Technikájuk 
erősen kirajzolódó, a fehér alapról hatá-
rozottan lerívó fekete vonalakból állott, 
amelyek zsúfolt szövedéke a fény és 
árnyék erős ellentéteit nyujtotta. Eze-
ken az új lapjain azonban Nagy Sándor 
még messzebbre távolodott egykori 
mestereitől. Ezeknek kissé merev, min-
dent vonallal körülírását lágyan model-
láló árnyékolással cserélte fel ; erős 
hangsúlyok helyett itt már lassanként 
felfokozódó kiemelést, sötét vonalak 
és kirívó fehérségek helyett csupa tónu-
sos szürkeséget találunk. Megmaradt 
ugyan a képfelépítés gyakran zsúfolt 
gazdagsága, a részletek egészen aprólé-
kos kiképzése, de mindez valami álom-
szerű fátyolossággal erősen kiemelő 
ellentétek nélkül jelentkezik. A nép-
mesék darabos naivitását és egyszerű 

regényességét az érzékek idegességének, 
fáradt gazdagságba burkolódzó és min-
den hétköznapiságtól megszabadult áb-
rándjai váltották fel. Farkas Zoltán. 

Faragó Géza halála. A napokban el-
húnyt, Faragó Géza festő és iparművész, 
akinekmunkássága nálunk széles körök-
ben ismert volt. Faragó 1877-ben szüle-
tett Budapesten. Kezdetben Ujházy 
Ferenctől tanult, majd küzdelmes ifjú-
ság után Párisba került, ahol újabb 
hányódások után Mucha, az annak ide-
jén híres rajzoló környezetébe jutott. 
Itt plakátok tervezésével, de közben 
egyéb művészeti tanulmányokkal is 
foglalkozott. Faragó egész életén át azt 
a kiolthatatlan vágyat hordozta magá-
ban, hogy a dekorativ, az élet minden-
napi szükségleteit szolgáló plakátrajzo-
láson, színházi tervezéseken, kosztüm-
komponálásokon túl minden gyakorlati 
céltól mentes, teljesen független és sza-
bad művészi alkotásokban is eredmé-
nyeket érhessen el. Állandóan próbál-
kozott ilyen tárgyú és ilyen felfogású 
olajfestményekkel, de csak kevés siker-
rel. Jobban boldogult plakátjaival, 
anélkül, hogy azok művészi szempont-
ból különösebb jelentőségűek lettek 
volna. Témáit színben és vonalban 
aprólékosan szerette kirajzolni és ben-
nük némi ötletes könnyedséget fejtett 
ki, amely erős rokonságot mutatott az 
egykorú budapesti kabaré-irodalommal 
és zenével. Könnyű volt és külsőségei-
ben tetszetős, néha kissé szatirikus is, 
és rendszerint nagyvárosi módon szen-
timentális, Faragó Géza a plakátrajzo-
lás Zerkovitza volt. 

Zenei szemle. 
A «Psalmus Hungaricus» Angliában. 

A magyar történelemnek abban a 
drámai forróságú korszakában, mely-
ben most élünk, az igazi nemzeti újjá-
születés forrása a lelkek mély átformáló-
dása, belső tartalmi és érzelmi tisztu-
lása. Igen nagy az a szakadék, amely 
a mai Magyarország kultúreszményeit, 
törekvéseit a háború előtti korszaktól 
elválasztja. Békés, nyugalmas korsza-
kok nyárspolgárian szűkkörű, kicsi-
nyes, önző, egyéni világából — amiből 
hányan, mintha csak átaludták volna 
a világháborút, még ma sem tudnak 
kivergődni — nem születhetik egy 
«Psalmus Hungaricus». Ez csak a hábo-
rús szenvedéseiből, trianoni porbasúj-
tottságából hatalmas élniakarással fel-
emelkedő magyar lélek legmélyéről sza-
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kadhatott ki. A súlyos megpróbáltatás-
tól elmélyült, megtisztult nacionaliz-
mus hevíti szinte önmagukat emésztő 
lánggal az új magyar kultúra építőit. 
Innen az a lázasan munkás, aktív, 
egyetemességeket átfogó szellem; az a 
szenvedélyes, sziklaszilárd hit és meg-
győződés a nemzet jövőjében, mert 
egyedül így lehet a magyar mult sok 
mulasztásait pótolni, romokat eltaka-
rítani és azután építeni — minden téren 
csak építeni. A mai kor problémáitól, 
hatalmas dinamikájú szellemétől ihle-
tet t két mester, Bartók és Kodály mű-
vészetével a zene a többi művészetek-
kel szemben, egy csapásra átvette a 
vezetőszerepet. De ugyanekkor, amikor 
ez a művészet a sajátosan nemzeti, ősi 
zenekultúrát a mai szellemnek meg-
felelően viszi előre, az egyetemes embe-
riség haladásán is munkálkodik, mert 
általános értékű, nemzetfeletti elemei 
az egyetemes emberiség közkincsévé 
válnak. Fényes bizonyítéka ennek a 
közelmultban Bartók és Kodály leg-
újabb világsikere. Bartók nyerte el az 
olasz A. Casellával együtt a phila-
delphiai «Musical Fund Society» ka-
marazeneműre kitűzött 6000 dolláros 
nagy díját, egy olyan díjat, amelyre 
hatszázan pályáztak a világ minden 
tájáról, Kodály viszont a «Psalmus 
Hungaricus» és a «Háry János-suite» 
londoni és gloucesteri diadalával sok-
szorozza tavalyi angliai sikereit. Büsz-
kén olvashatja minden magyar ember 
az erre vonatkozó angol sajtó osztat-
lanul magasztaló sorait. Cambridge, 
ahol a «Psalmus Hungaricus» bemutató 
előadása tavaly ősszel, a «Cambridge 
University Musical Society» hangver-
senyén folyt le, büszkén vallotta magát 
minden új, kétségtelenül nagy zenei ér-
ték — mint amilyen Kodály műve is — 
felismerőjének. Technikájában, klasszi-
citásában már akkor Beethovennel állít-
ják egy sorba : különösen felejthetetlen 
benyomást keltett, hogy mind a szerző, 
mind a szöveg írója azt mondja, amit 
lelkéből érez és gondol. («The Times.») 
A mostani előadás csak fokozza 
ezeket a dicséreteket. Ime egy pár 
mondat ennek illusztrálására : «Amíg 
a mai komponisták csak keresik az esz-
méket és a kifejezés módját, Kodály 
biztos kézzel találta meg azt a nyelve-
zetet, amellyel teljes folyékonysággal 
tudja magát kifejezni». («Daily Tele-
graph», szept. 8.) «A Psalmus ment min-
den tudatos póztól, egyszerű és meg-
rendítő.» («The Times», szept. 8.— 
«Valami sajátos misztikumot lehel, 

amelynek felfogásához csak lelki emel-
kedettséggel juthatunk. Az igazságta-
lanság ellen való fellázadásnak megrázó 
kifejezése.» («Observer», szept. 9.) A fáj-
dalomnak, elkeseredett dühnek szinte 
pozitív fizikai benyomását kelti. Van 
benne valami szokatlan, continentális. 
A maga nemében egyedülálló az egy-
házi zenében s így tovább. 

Elgondolhatjuk, hogy a kifejezésnek 
micsoda intenzitása és őszintesége kel-
lett ahhoz, hogy egy boldog, gazdag, 
a magyar fájdalomtól annyira távoleső 
ország nehezen lelkesedő népe meg-
rendülve figyeljen fel a Magyar Zsoltár 
hangjaira és ennyire megérezze a benne 
rejlő nemzeti tragédiát. És ha eddig 
itthon hiába várjuk, hogy valamelyik 
magyar karmester műsorára vegye a 
világhírű művet, legalább a szavak 
gyenge erejével próbáljuk ebből az al-
kalomból emlékünkbe idézni a mai 
Magvarországnak ezt a zenei hitval-
lását. 

A tenorszólóra, vegyeskarra és zene-
karra írott műnek Dávid király 55. 
zsoltára szolgál szövegül kecskeméti 
Vég Mihály XVI. századbeli hitszónok 
nagyszerű plasztikájú, tősgyökeres, 
ódon zamatú magyar átdolgozásában. 
A szöveg érzéstartalmának zenébe-
öntése, szinte képszerűen plasztikus 
festése, a kifejezés erejének minden 
eszközzel való emelése Bach choráljai-
nak, passzióinak szemléletességére em-
lékeztet. A fájdalomnak, haragnak, fel-
háborodásnak, majd a megindító pa-
nasznak, a misztikus hitnek, bizalom-
nak, végül felmagasztalásnak válta; 
kozó kifejezése úgy hat, mint zenei 
szimbóluma a magyar nemzet golgo-
tájának, ahol minden stációnál újabb 
szenvedések várnak rá. A zsoltár rondo-
formában visszatérő bevezető témája 
a maga csodálatos ősi egyszerűségében 
rögtön a lelkünkbe lopódzik, mint min-
den, amit nagyon közelállónak érzünk 
magunkhoz. Az ódon szöveg aktuali-
tása valósággal megdöbbentő : «De ba-
rátomnak az, kit vélek volt, Nagy nyá-
jasságom, akivel együtt volt, Fő ellen-
ségem most látom, hogy az volt». 
A lélek mélyéről fakadó keserű fájdalom 
és harag disszonanciái leírhatatlan erő-
vel, mint egy fel csukló zokogás törnek 
elő a zenekarban. «Keserű halál szálljon 
fejére, Ellenségeimnek ítéletére, álnok-
ságának büntetésére.» Érezzük, hogy 
e szavaknál semmiféle kifejező eszköz 
nem elég a komponistának arra, hogy 
a kedélyeket felrázza, imádkoztassa, 
szinte őrjöngő fájdalmát, felháboroda-
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sát másokba átöntse. A szenvedélyes 
könyörgés : «Én pedig, Uram, hozzád 
kiáltok, Reggel, délben és este könyör-
gök, Megszabadulást tőled várok», ellen-
állhatatlanul ragad magával a magas-
ságok felé. Ez az a zene, amely milliók 
lelkét tudja megfogni és imádkoztatni, 
mert milliók fájdalmát, könyörgését 
sírja az égre. E drámai rész után, mint 
egy fenséges hegyormokról a síkságra 
alászálló tisztító fergeteg után a meleg, 
ragyogó napsütés az Adagio hárfa-
arpeggióktól kísért tenorszólama ; csupa 
bizalommal, gyermeki naiv áhitattal 
telt lágy harmóniák: «De azért, lelkem, 
gondolatodat, Istenbe vessed bizodal-
madat, Rólad elveszi minden, minden 
terhedet»... A sziklaszilárd hit fensé-
ges határozottsággal, az isteni kinyilat-
koztatás erejével hangzik fel a kórus-
ban : «Igaz vagy, Uram, itéletedben! 
A vérszopókat ő idejükben, Te meg nem 
áldod szerencséjükben, Hosszú életök nem 
lészen e földön.'» A kórus különféle színű 
énekszólamai misztikus harmóniák 
megragadó váltakozásaiban folyton 
fokozódó hévvel hirdetik az igazak ju-
talmát, a megpróbáltatás után való fel-
magasztaltatásukat. A hatalmas emel-
kedés dinamikai csúcspontján extatikus 
szenvedéllyel hangzanak ki a szólamok: 
«Nagy tisztességre isméd felemeled», a 
D - dur akkord sugárzó tisztaságú, 
transzcendens harmóniájában. A ma-
gyar nép jövőjébe vetett hitnek való-
ságos zenei apotheozisa ez a rész, ahol 
feloldódik minden keserűség, minden 
disszonancia; nincs más, mint fény, 
mindenütt csak fény. Befejezésül las-
san, vontatottan, pianissimo tér vissza 
a téma : «Szent Dávid írta az zsoltár-
könyvben, 55. dicséretben». . . Lélek-
zetfojtva hallgatjuk a messze, messze 
távolba elhangzó bús, ősi melódiát. 
Mintha ezzel Erdély, a Felvidék elra-
bolt, gyönyörű hegyeiről, völgyeiről 
szállna közénk a magyar dal, a magyar 
nép szíve egy nagy zenész tiszta, 
izmos művészetében. Öntudatlanul is 
egyetlen törekvése ennek az ízig-vérig 
magyar művészetnek felrázni a tespe-
dőket, hitet önteni a csüggedőkbe, 
figyelmeztetni a feledőket, éleszteni, 
fenntartani a nosztalgiát ezek után az 
elrabolt hegyek után, ahol a pásztor-
tüzek lobogásánál ma is új dalok szü-
letnek a nép ajkán, egyetlen vigaszta-
lása szomorú sorsában. Itt van Kodály 
és Bartók művészetének a forrása, mert 
ahogy Kodály írja : «a tűznek nem sza-
bad kialudni». Psalmusában ott ég az 
a szent tűz és messzi országokig vilá-

gítva hirdeti a mai Magyarország zenei 
Géniuszának diadalát. Ezután talán 
itthon is lesz alkalmunk ennél a tűznél 
melegedni, mert nekünk magyaroknak, 
úgy látszik, a külföld kell, hogy példát 
mutasson még a legsajátosabb nemzeti 
értékeink elismerésében és megbecsülé-
sében is. Prahács Margit. 

Magyar folyóiratszemle. 
Túri Béla a «Katholikus Szemlé»-ben 

(szept.) a neonacionalizmust ismerteti. 
Hangsúlyozza Klebelsberg miniszter-
nek nagy érdemét, hogy a köztudatba 
akarja és tudja vinni a neonacionaliz-
mus fogalmában rejlő hatalmas nem-
zeti energiát és alkotásaival a nemzeti 
megerősödést szolgálja. Ez a nacionaliz-
mus sohasem jelent eltávolodást a tradi-
ciótól és a régi eszméket mindig új 
célokkal tudja kibővíteni. Mivel minden 
politikai, sőt európai szituáció relatív, 
nem szükséges az új nacionalizmust tör-
ténelmi vagy államjogi alapokhoz kötni. 
Az új nacionalizmus nem akar a ma 
politikai atmoszférájából táplálkozni, 
de ez nem jelenti azt, hogy belőle ko-
moly bel- és külpolitikai tőkét ne ková-
csolhatnánk a jelen és jövő számára. 
Mert ennek gondolatából az integri-
tásra való törekvés nemcsak nem hiány-
zik, hanem céljait egyenesen úgy for-
mulázza, hogy továbbra is más nem-
zetiségekkel együtt folytathassuk tör-
ténelmi hivatásunkat. Vagyis a neo-
nacionalizmus tartalmában a magyar 
állameszme megismertetésének és el-
fogadtatásának munkája más körül-
mények között más hangsúlyt és más 
színezetet kapott. 

A neonacionalizmus gondolata ezen 
a ponton értékes továbbfejlesztést nyert 
az Ottlik László által megfogalmazott 
neopatriotizmus eszméjében. Neopatrio-
tizmusnak azt a felfogást nevezi, amely 
belátja, hogy Szent István hagyatéka 
nem a kisebbségé és nem a többségé, 
hanem mindazoké, akiknek ősei a Kár-
pátok ölén nyugszanak, akik véreztek 
vagy izzadtak ezért a földért és akik 
mind kevésbbé értik immár az ellen-
téteket, amelyek magyart, horvátot, 
tótot és erdélyi románt elválasztanak 
egymástól ; akik mindinkább látják, 
hogy e népek sajátos és közös problé-
máikat csak egymás támogatásával 
oldhatják meg ; hogy különválva meg-
alázás és nyomorult helótasors lehet 
csak az övék. Tudjuk, hogy tíz év alatt 
nagyot fordult a világ és hogy a Pater-
familiasnak akkori fölényes helyzete 
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helyett ma már csak az idősebb testvér 
szerepében vagyunk otthon. De azt is 
tudjuk és «odaát» is tudják, hogy az új 
«kiegyezés» korántsem egyedül a mi 
érdekünk. (Magyar Szemle szept.) 

A kulturális integritás fenntartása 
talán az egyetlen célkitűzés, amelyet az 
ország közvéleménye osztatlanul ma-
gáévá tet t és amelyben az utolsó nyolc 
év kormányzata is maradandó alkotá-
sokat mutathat fel. De ez a nagy állami 
munka bármennyire nagyvonalú is, 
megfelelő társadalmi alapok hiányában 
nem tudja azt a virágzást elérni, 
amelyre a legjobb állami akarat egész-
séges társadalmi viszonyok között két-
ségtelenül képes volna. Hogy a tudós 
a szegénység jegyese, az már közmon-
dásos nálunk, mert a tudományos 
munka az összes szakképzettséget kí-
vánó foglalkozások közül legrosszabbul 
jutalmazott. Bár általában az a véle-
mény, hogy erről az állam nem tehet, 
mégis kétségtelen, hogy rossz példát 
mutat, ha a tisztviselői kategóriákban 
egy sorba helyezi közepes képzettséggel 
bíró alkalmazottait a magas tudomá-
nyos munkát végző egyetemi funkcio-
náriusokkal. E téren az állam olyképen 
irányíthatja a korszellemet, hogy a 
maga kultúrpolitikáját kulturális szo-
ciálpolitikával egészíti ki, mert ezzel 
őszintén és szemmelláthatóan a tudo-
mánynak nemcsak önálló értékét, 
hanem gyakorlati hasznát is elismeri. 
(Ihrig Károly: A tudomány jogai u. ott.) 

Spengler és Keyserling munkái után 
csak természetes, hogy a francia törté-
ténelmi szemlélet sorompóba állította 
a «Defense de l'Occident» gondolatát. 
Henri Massis hasonló című munkája 
foglalja össze a franciák ezirányú gon-
dolatmenetét, amelyet Hevesi András 
ismertet a «Széphalom»-ban. («A Nyugat 
védelme», szept.—okt.) E szerint Fran-
ciaországnak nincs önmagán kívül álló 
Nyugat-fogalma, amellyel összemér-
hetné magát. Ő maga a Nyugat és ennek 
bukása saját bukásával egyenlő. Massis 
azt próbálja bizonyítani, hogy Európa 
szellemi határai a világháború óta ijesz-
tően összezsugorodtak, mert Európa 
fogalmából ma ki kell rekeszteni Né-
metországot és Oroszországot. Az a né-
met gondolat, hogy egyetlen kulturának 
sincs joga domináló szerepre : hazugság, 
mert a kultúra fogalmát alárendeli az 
élet organikus törvényeinek, amely, 
Massis szerint, nem egyéb, mint a meg-
alázott németség bosszúja és önigazo-
lása. A jól ismert Nyugat már nem 

teremtheti újjá a német embert és ezért 
a letaposott németség Kelet felé for-
dult, de elkeseredettsége mélyén el-
keseredett barbár közöny lappang a 
Nyugat iránt. Az orosz karakterről sze-
rinte elvégeztetett, hogy nem európai, 
sőt nincs is remény arra, hogy valaha 
is európaivá válhasson. Az orosz törté-
nelemnek Nagy Pétertől a világháború 
közepéig tartó korszaka, a nyugati 
orientáció kalandos vállalkozás volt, 
amely nem tudott gyökeret verni és 
amelynek a bolsevizmus — Massis sze-
rint örökidőkre szóló berendezkedés — 
megadta a kegyelemdöfést. Ezzel az 
Ázsiával, amely már a kehli hídfőnél 
kezdődik, eszeveszett vállalkozás volna 
megküzdeni. 

Hornyánszky Gyula az európai kul-
túra egységéről a háború után fellépő 
pesszimista ítéletekkel szemben azt 
hangoztatja, hogy igenis van közös 
európai kultúra és ennek tartalma há-
rom egymást jól kiegészítő részből áll. 
Egy szép emlékből, amennyiben mű-
veltségünk a görög-római műveltségnek 
a leszármazottja ; egy a keresztény val-
láson nyugvó szilárdalapú valóságból 
és egy nehéz feladatból, amelynek ere-
dője abban van, hogy a mainál kielé-
gítőbb politikai-társadalmi rendet kell 
majd kialakítanunk az országhatá-
rok igazságosabb megvonásával az 
egészséges demokratikus eszme alapján. 
Korunk szaggatott képét, amelyen a 
demokrácia bizonytalansága, az egyéni 
és kollektív világnézetnek ellentéte és 
a nemzetek villongása vibrál, sötétre 
árnyékolja a modern szocializmus nevé-
vel jelölt társadalmi mozgalom. Ez par-
tikuláris érdekekért folytat küzdelmet, 
a nemzeti erők egy töredékét tartja 
szem előtt és mégis az egész érdekeit 
rendeli osztályigényei alá. A modern 
szocializmus osztályuralomra törekvé-
sével szemben bizonyos, hogy a hagyo-
mányos kultúra folytonosságának az 
úgynevezett középosztály a biztosítéka. 
Azon szoros kapcsolatnál fogva, amely-
lyel a társadalomnak ez a rétege a 
nemzeti törekvések gondolatával kö-
zösséget tar t fenn, a nemzeti eszme 
intelligenciájának nevezhetjük ezt az 
osztályt az intelligens forradalmárok 
szűk körével szemben. Tisztában kell 
lennünk, hogy európai műveltség csak 
addig lehetséges, amíg a szellemi veze-
tést a nemzeti eszmének ez az intelli-
genciája nem bocsátja ki kezéből. (Tár-
sadalomtudomány 3—5. szám.) 


