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«Áriák és Dallok verseikkel» c. gyüj-
teményéből (1832) bemuta to t t dalok. 
Ezek tu la j donkép Pálóczi Horváth 
Ádám «Ó- és ú j ötödfélszáz énekek» c. 
gyűjteményéből á tve t t dallamok ké-
sőbbi színesebb variánsai. A magyar 
késő-barokk legjellegzetesebb megnyil-
vánulása pl. az «Áldott magányosság» 
Csokonai szövegére írt dal. Nem más 
ez, mint a korabeli ária-stílus magyar 
ta la jba való átültetése. Hodoula István 
feldolgozásában kitűnően érvényre ju-
to t tak a gyüj temény többi előadott 
dalai is. Különösen megkap Pálóczi 
Horváth Ádám híres táncdalának : 
«Azt mondják, hogy nem illik a t ánc 
a magyarnak» pompás, eleven humora. 
Kitűnő jellemzéseért érdemes a szö-
vegből e pár sort idéznünk : «A franc 
tánc mind negédes, mind szeles a né-
met, Nincs mutációja, csak egyről varr 
himet, Melankolos az angol szövevé-
nyes tánca, Csak az igaz magyar t ánc 
a szent Dávid tánca». 

Csodálhatjuk a nép konzerváló ere-
jét, amely századokon á t épségben 
tud ta megőrizni a Zabolai Basa Pistáról, 
II. Rákóczi György fejedelem 1657-iki 
lengyelországi had já ra tában elesett 
testőrkatonájáról szóló népballadát. 
(Laj tha L. gyüjtése Diósad, Szilágy m.) 
Remek zenei példája minden i lyenfaj ta 
tömör, a maga egyszerűségében meg-
rázóan emberi népköltési formának. 
Egyszerű, homofon-kísérettel hangzik 
fel először az ősi dallam : «Megölték 
Basa Pistát , Fejedelem ka toná já t . . .». 
Lassan drámaibb, izgatottabb lesz az 
előadás. A kíséret gazdagabb, nyug-
ta lanabb harmóniában ad hát teret a 
dráma lefolyásának. «Az életét ki-
ol tot ták, Ékes aranyos dolmányán 
végigömlött piros vére . . .» Mindig 
ugyanaz a dallam ismétlődik, csak 
előadásában simul szorosan a szöveg 
értelméhez. A befejezésben a kezdet 
komor kíséretével hangzik ki : «Fehér 
Julis hazavár ja vacsorára, Ne várd, 
Julis . . . Ne várd, Julis . . .». Mennyi 
panasz, mennyi egyszerű szívből fakadó 
mély fájdalom, ami i t t a lefelé haladó 
molltercekben megnyilvánul ! Lajtha 
László különösen ennek és a Kossuth 
verbunkosnak konzseniális feldolgozá-
sával mu ta t t a be e téren alapos isme-
reteit és hivatottságát . Az utóbbi 
gyujtó hatású katonavirtusa, lendüle-
tes, színes kísérete Molnár Imre elő-
adásában talán még a holtakat is fel-
rázná sírjaikból. 

A zongorakíséretet M. Hir Sári, 
szólóhangversenyeiről jól ismert kitűnő 

pianisztikus és muzikális képességeivel 
lá t ta el. 

* 

A Zeneművészeti Főiskola tavaly 
elhúnyt nagynevű igazgatója emlékére 
Mihalovich-emlékünnepélyt rendezett, 
amelyen az emlékbeszéde gr. Apponyi 
Albert t a r to t ta . A magyar zenepeda-
gógia önállósításának céltudatos, meg-
alkuvást nem ismerő nagy ki építőjéről 
emlékezett meg Apponyi gróf, Nagy-
magyarország volt kultuszminisztere. 
A kitűnő intézeti zenekartól előadott 
«Toldi szerelme» előjátékának és a 
IV. szinfoniának nemes szelleme, dal-
lam invenciójának egyéni szépsége, 
banális, olcsó hatásokat megvető őszin-
tesége, komoly ideálizmusa arról a le-
tűn t , szerencsésebb korszakról beszélt, 
melynek a lelkét, a világháború óriási 
szakadékán keresztül, ma már igen 
kevesen értik. De midőn Apponyi gróf 
nemes alakja szembefordul az ünneplő 
sokasággal, egyszerre varázsütésre meg-
mozdulnak a tenyerek és mindenki 
érzi, hogy ez a rajongó tisztelet és 
lelkesedés nemcsak a szónok nagy sze-
mélyének, hanem az ő személyében a 
régi Nagymagyarországnak és annak 
a multnak is szól, amely ilyen jelleme-
ket tudo t t adni a hazának. 

Prahács Margit 

Magyar folyóiratszemle. 
Kornemann Ernő «A német egyete-

mek szerepe a nemzet életébem címmel 
írt a Budapesti Szemle-be tanulmányt , 
amelyhez a magyar egyetemi tanárok 
boroszlói látogatása nyu j to t t tapasz-
talati anyagot. Megfigyelhető, hogy a 
mai Németországban egy ú j ember-
típus alakul ki. Ez a típus a gazda-
sági életben tevékeny férfiaké, akik 
az egyetemek és kutatóintézetek tudo-
mányos életében nemcsak anyagi esz-
közök nyujtásával , hanem saját magos 
szellemi műveltségükkel is tevékeny 
részt vesznek. I t t az idő, hogy az egye-
temek kilépjenek abból az elszigetelt-
ségből, amelybe az előző korszakok-
ban jutot tak és beleilleszkedjenek a 
nemzet életébe. Kétségkívül nagyon 
előmozdítja ezt a törekvést az olyan 
tudományoknak fejlődése, amelyek ú j 
szervezetükben az egyetemi munká-
val kapcsolatban egyes laikusok mun-
ká já t is megkövetelik. A boroszlói 
egyetem amellett, hogy a szlávság 
előrenyomuló hullámaival szemben ki-
felé jelentékeny munkát végez, rend-
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szeres munkát folytat abban az irány-
ban is, hogy a várost és a vidéket egy-
aránt szorosabban az egyetemhez kap-
csolja és az egyetemet a szellemi-
leg egységes területek gyuj tópont jává 
tegye. Az elméleti és gyakorlati élet 
közti űr áthidalásának nehéz munká ja 
az egyetem barátai szövetségének fel-
adata. Ez a szövetség elsősorban az 
egyetemi tanárok tudományos mun-
ká jának támogatója, de ezenkívül fon-
tos tevékenységi köre a városban és 
vidéken egyetemi előadások rende-
zése, melyek hivatva vannak a tudo-
mány eredményeinek népszerűsítésé-
vel a lakosság feltörekvő rétegeit köze-
lebb hozni az egyetemi színvonalhoz. 
A német if júság körében most erős 
mozgalom jelentkezik az egyesületi 
élet fokozására, a társadalmi különb-
ségek áthidalása ú t ján , melyek Német-
országnak ipari állammá való átala-
kulása folytán élesebbé váltak. A bo-
roszlói Löwenberger Arbeitslager-ben 
az egyetemi if júságot évi összejöve-
teleken összehozzák a földművelő és 
munkásif jakkal kölcsönös megismer-
kedés és megértés céljából. A mai foly-
tonos külső nyomás mellett az egyén-
ben s a különböző néprétegek egy-
máshoz való viszonyában erős kon-
centrációra és önmagára eszmélésére 
van szükség. 

A magyar egyetemi if júság kebelé-
ben hasonló mozgalmakat észlelünk. 
Ezekről a mozgalnakról a Magyar 
Szemle decemberi számában Könyves 
Tóth Kálmán nyu j t összefoglaló képet. 
Arra törekszik, hogy az ifjúsági parla-
ment és a szegedi tanyasett lement 
komoly törekvéseit kritikai szemmel 
mutassa be. A magyar értelmi if júság 
úgyis mozgolódik. Érzi azt a nagy ürt, 
ami közte és a dolgozó tömegek, külö-
nösen az ipari munkásság, továbbá a 
falu tanyanépe és kérdései között 
van. Az if júság érzi, hogy a súlyos 
szociális kérdések előtt tájékozatlanul 
áll s kötelessége teljesítése felé az első 
lépést azzal te t te meg, hogy fölve-
te t te az ifjúsági parlament gondolatát. 
A Bartha Miklós társaság egy demon-
strativ vitaülés alakjában akar fog-
lalkozni a szociális kérdésekkel és ily-
módon lehetőséget keresni az értelmi 
if júság és a munkásság közötti ellen-
té t kiküszöbölésére. Ezt a tervet a 
MEFHOSZ is felkarolta és a külön-
böző ifjúsági egyesületekkel megegye-
zett az ifjúsági parlament összehivásá-
ban. Jellemző a helyzetre, hogy ugyan-
azzal a célkitüzéssel és programmal 

egyre-másra alakulnak ifjúsági társa-
dalmi egyesületek, amelyek ugyan 
eddig csak szónoklatokat ta r to t tak , 
de a létük maga az ifjúság szociális 
érdeklődésének élénk bizonysága. Az 
ifjúsági parlament mellett a szegedi 
egyetemi Bethlen Gábor Kör elhatá-
rozta, hogy a magyar mezőgazdasági, 
különösen pedig tanyai népesség szo-
ciális viszonyait személyes tapaszta-
latok és kapcsolatok ú t ján a helyszí-
nen tanulmányozza és az ismeretköz-
lésen túl segít és nevel is. A moz-
galom eszközéül az angol settlement 
gondolatát vetette föl és ennek meg-
valósításához már megnyerték az új-
pesti főiskolai szociális telep első sett-
lement igazgatóját Erődi Harrach Béla 
egyetemi t anár t is. Ahhoz, hogy e ki-
sérlet valóban aktív működést fej t-
hessen ki még sok nehézség leküzdése 
szükséges. A magyarországi ifjúság tevé-
kenységéhez mintaképül szolgálhat a 
csehszlovákiai magyar főiskolai hallga-
tók ú. n. sarlós mozgalma, amely az 
értelmi ifjúság mindegyik korcsoportja 
részére feladatokat jelöl és őket foko-
zatosan felépített nevelése rendszerébe 
állítja be. Tevékenységi körébe már 
a középiskolában bevonja az if júságot 
s a diákszervezeteken keresztül gyöke-
res magyar kultúrára, szociális felelős-
ségérzetre és az egyetemes korszellem 
megismerésére neveli. Az ifjúsági moz-
galmakban sok erkölcsi érték rejlik, 
amelynek felhasználása a magyar tár-
sadalomnak eminens érdeke. 

Thienemann Tivadar a Minervában 
folytat ja annak a szellemi alkotásnak 
analizisét, amelynek tárgya a könyv 
és írója. Abból a számos relációból, 
amely a teremtő egyéniség és műve 
között fennáll a következőket ragad-
juk ki : Az író befelé fordult lelki-
ismerete nemcsak magát lá t ja , hanem 
evidenciában t a r t j a azt a tükörképet 
is, amely másokban alakul ki róla. Az 
egyre mélyebben hatoló individualiz-
mus ú jabb jelensége, hogy nemcsak 
egyik embert különíti el a másiktól, 
hanem felbontja látszólag az ős-osz-
hatatlanság misztériumát és különb-
séget tesz az ember belső valója és 
külső társadalmi arculata között. Az 
egyén mindig változik, más-más funk-
ciót teljesít, más-más szerepet ját-
szik, amint változó társadalmi viszo-
nyok közé kerül. Az író, aki a nyil-
vánosság porondjára lép, hogy a figyel-
met magára vonja eredendő rokonság-
ban van a szerepjátszó mimussal : 
tudatosult magatartással alakít ja tár-
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sadalmi arculatát és sa já t akara ta sze-
rint eleve el akar ja dönteni, milyen-
nek lássa és milyennek tar tsa őt a 
közönség. Mihelyt a nyilvánosságra 
gondol, föltűnik mögötte az a másik 
én, amit mások szeméből kell kiolvasni. 
Ez az árnyék ot t terem mellette, 
amint tollat vesz kezébe, sőt elkíséri 
őt a napló, az önéletrajz legtitkosabb 
diszkréciójáig is. Nem mondhatunk ki 
mindent, amit gondolunk és nem írha-
tunk le mindent, amit mondunk. Az 
irodalom kezdettől fogva az embernek 
csak mások felé fordítot t arculatát 
tükrözi vissza. De ez a társadalmi ál-
arc teljesen hozzánőhet az egyéniség-
hez és ép ez a fegyelmezett magatar tás 
ad akárhányszor értéket és erkölcsi 
t a r t a lmat az életnek. Magánosság és 
szerepjátszás : az író e két ellentétes 
társadalmi formába van zárva és 
mint két szembenálló tükörben egyik 
arcképét csak a másik fénytörésében 
l á tha t j a meg. 

A kultúra és arisztokratizmus sokat 
v i ta to t t kérdéséhez szól hozzá Hunyadi 
Ferenc gróf a Széphalomban. Hang-
súlyozza az arisztokratikus lélek egyen-
súlyozott és harmonikus voltát , amely 
lényegében olyan, mint a növény : 
gyökereit azokban a gondolatokban 
talál ja meg, amik szellemi növekedé-
sét meghatározták és folyton növe-
kedik szerves fejlődéssel emelkedve a 
nap felé. Épen ezért a mozdulatlan 
forma, a retrográd gondolkozás és a 
fejlődéssel szembenhelyezkedő makacs-
ság távol áll attól, hogy arisztokrata 

jellemvonás legyen. Csak az ariszto-
kratikus eszmény elfajulása hozta létre 
a merőben konzervatív, sőt reakcio-
nárius gondolatot, melyet gyakran 
összetévesztenek az arisztokratizmus-
sal, de amely sohasem azonos ezzel. 
Az arisztokrata igazi lényegét a mások 
életével való kapcsolatai teszik. Men-
nél jobban hangsúlyozza a modern 
fejlődés a magánéletben a gazdasági 
állapot fontosságát, mennél inkább a 
természetes egoizmus kerül az emberi 
élet központjába, annál fontosabb, 
hogy az arisztokrata olyan valaki 
legyen, aki uralkodik érdekei fölött. 
Az anyagi élet az arisztokratánál a 
legcsekélyebb fontossággal sem irá-
ny í tha t ja azokat az elhatározásokat, 
amelyek másokhoz való viszonyát ki-
alakít ják. Az arisztokrata érzi, hogy 
képességénél fogva van tekintélye, 
nem pedig azért, mert hatalomhoz 
ju to t t ; tudatában van sajá t értéké-
nek és annak a fontosságnak, amelyet 
tevékenysége a nemzet életében be-
tölt. Ő az egyetlen embertípus, amely 
uralkodik a haladás fölött nem pedig 
rabszolgája a haladásnak. Ilyen for-
mán a kultúra arisztokratikus kon-
cepciója nem más, mint természetes 
fejlődés és a dolgok állandósága. Ami 
az emberi tulajdonságokat illeti az 
arisztokratikus kultúra az egyensúlyo-
zottságban, harmóniában lényeges, de 
ösztönös korlátozottságban áll. A ma-
gán- és közéletre vonatkoztatva pedig : 
felelősség és érdeknélküliség. 

K. B. O. 
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