
S Z E M L E 

A hónap szellemi élete. 
Június hó. 

A magyarság Kelet és Nyugat között. 

Fiatal irodalomtörténészeink egyik legkiválóbbja a magyar lét kettős 
szemléletével foglalkozik : Kelet és Nyugat között című nemzetkarakterológiai 
tanulmányában.1 Kelet s Nyugat nagy erőjátékában egyre erősebben vissza-
térő motívumként merül fel valami «magyar öncélúság» hangoztatása. A napi 
politika kortesfogásain túl, mély és súlyos értelme van ennek a szónak. A nép-
nek, mely két tenger habjai közt morzsolódik, minden összefogó, centri-
petális erejére szüksége van, hogy fennmaradhasson. Zrínyi igazsága, mely 
Kölcseyn, Széchenyin át napjainkig megtartotta érvényességét, ismét idő-
szerű. Talpalatnyi térre visszaszorítva, a nemzethalál megújult rémületé-
nek partjain csak önáltató illuziók tévedése lehet magunkat akár Nyugat 
megváltójának, akár a Kelet előőrsének szerepében látnunk s dicsérnünk. 
Míg keletre kalandozunk, turáni álmokat hajszolni, könnyen áthajolhat 
a kerítésünkön a német s míg nyugatra vágyva a civilizáció magaslatait 
járjuk, elönthetik alattunk a földet, melytől elszakadtunk, a szláv néptenger 
hullámai. Létünk alapjaiban veszélyeztetve alig marad számunkra más 
sürgős feladat, mint amit Széchenyi fogalmazott meg : «egy népet meg-
menteni az emberiség számára !» 

A kelet-nyugati probléma ebben a síkban ismét új színezettel jelenik 
meg. Nem nagy kultúrák összeütközésének, nem is egy nagy s egységes föld-
rajzi s ethnikai övnek, hanem a magyar önismeretnek kérdései vetődnek itt 
felszínre : melyek azok a termékeny és ártó erők, amelyek a magyarságot 
a maga életének belső terében alakítják s gátolják s melyek azok az erők, 
amelyek e folytonos harc kiegyensúlyozására, a külső támadások kivédésére 
összefoghatok? S ha újabban ismét egyre több szó esik népiességről, nemzeti 
hagyományokról, táj és lélek új találkozásáról, új honfoglalásról és a nemzeti 
egyéniség jellegének öntudatosításáról, akkor a történelem mélyebb parancsai 
szólalnak itt meg s nemcsak irodalmi divatokról, egy-egy kipróbált ízlés-
forma újramelegítéséről, a művelődésbölcselet szakkérdéseiről, vagy vidéki 
remetéknek s a regionalizmus megszállottjainak bogarairól van szó. Létének 
alaprétegei felé tapogatódzik újra a magyarság öntudata, azok felé a forrá-
sok felé, melyeknek segítségével talán újra feltisztíthatja történelmi sod-
rának vizeit, melyek az utolsó félszázad nagy áradásában szétterülve, 
idegen elemekkel túlontúl elvegyültek s nem egy helyen lápokba pos-
hadtak. 

A keleti és nyugati magyarság egyik legmegkapóbb összetételét, akinek 

1 Keresztury Dezső : Kelet és Nyugat között. Magyar szemle, június. 
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vérében a székely eredetű apa s a mátyusföldi anya egyesült tömör magyar 
típust alakítva, Szenci Molnár Albertet mutatja be Áprily Lajos.1 A nagy 
magyar zsoltárfordító ezen túl összetétele a turáni eredetnek és európaiasság-
nak is. Zsoltárfordítása jelképes ötvözet : örök bibliai tartalom, nyugat új 
színvonalát követelő zenei formáiban, a keleti eredetű magyar nyelv leg-
gyökeresebb ízével s legtehetségesebb kifejező eszközével. 

Az új embertípus és nemzeti művelődésünk válsága. 

A mai magyar lélek, elsősorban a jövőt jelentő fiatalság lelkének vál-
ságát mutatja be sokhelyütt túlzottan sötétre színezett látással és kritikával 
egyik fiatal esszéistánk.2 Megállapításai szerint : a fiatalságunkban jelentkező 
belső válság, külsőleg, történeti művelődésünk hiányában mutatkozik meg. 
Széchenyi, Eötvös, Kölcsey, Vörösmarty és Arany örökké újszerű szelleme 
ma kéretlen, szívtelenül fogadott ajándék a mai fiatalok számára. A magyar 
lélek, a nemzeti művelődés ezen örökérvényű, időtlen kifejezői, élettelen 
klasszikusok, kiket tisztelni kötelesség és ismerni, az életbe átvinni tanításaik 
értelmét kéretlen és főleg kellemetlen, kelletlenül fogadott erény. Neveiket 
ornamensül használja a frazeológia, hogy félszegen ilymódon leplezze a mai 
honfibú belső tartalmatlanságát, melynek lényege ők voltak hajdan egy szebb 
és lelkesebb időben. A német romantika és a német idealizmus nemzedékéről 
ezt az ottani viszonylatban aligha lehet elmondani, bennünk a goethei 
klasszicizmus által keretbe szorított német nyugtalanság szökött egyetemes 
emberi és keresztény magasságokig. A reformkor nagy nemzedéke ugyanezt 
a szerepet töltötte be nálunk, a magyar lélek időtlen kifejezője s a magyar 
nép humuszából emelődött az egyetemes emberiség európai magasságáig. 
De szerepük emellett még nagyobb jelentőségű és bennük öltött először 
nemcsak az európai keresztény magyar lélek modern formát, ám együtt ők 
adják meg a magyar művelődés igazi tartalmát is és épp ezért kellene foko-
zottabb figyelemmel feléjük fordulniok a mai nemzedékeknek. 

De vajjon mennyire él köztük az európai keresztény közösség tradíciója 
és hagyatéka? A magyar művelődés válságának s a fiatalságnak viszonyát a 
Széchenyiben testet öltött európai magyar tradíció és idealizmus elhalvá-
nyodása határozza meg s ugyanez mondható el az európai szellem és fiatal-
ságunk viszonyáról is. Az antik hagyomány, a keresztény középkor és a népi 
lélek összeszövődéséből előállott európai szellem alig rezonál szívükben, 
az összeség mély tartalma ép úgy halott számukra, mint a részletek szépsége 
és lelkisége. Nemrég még új hellén szellemet, új hellén fiatalságot remélt 
Spranger a modern természetérzéstől átitatott német fiatalságtól, melynek 
lelkében a honi tájak szépsége, a német ember világszemlélete és életformája, 
a görög szellemtől áthatott fichtei és schleiermacheri idealizmus egyesült 
és világnézetileg gyökeret vert — vajjon remélhetünk-e ilyesfélét magyar 
értelemben — a mi fiatalságunktól? E kérdések kínos végső okai persze mind 
anorganikusan fejlesztett társadalmi szerkezetünkig nyúlnak vissza. 

A magyar fiatalság, mely lényegében sem korosztály, sem társadalmi 
osztály, sem szervezet, sem klikk, hanem szellemi állapot és lendület, tán 
mégis önmagára talál, — szeretnők hinni, hogy a szerzőtől írt szomorú és 

1 Áprily Lajos : Zsoltárfordító. Protestáns Szemle, május. 
2 Gogolák Lajos : Az új embertípus és nemzeti művelődésünk válsága. 

Magyar Kultúra, május 20. 
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elkeseredett sorok inkább egy új korszak kezdetét jelentik, mint a régi foly-
tatását, inkább a régi időszak kritikai felszámolását és egy belső megtisztulás 
és lelkiismeretvizsgálat szavait. Hisz a mult és jelen magyar életét egyformán 
végigtekintő, kritikai szemléletű történetíró is a jövő, egy új ifjúság felé 
fordul : «Tán nem illúzió, nem vétkes illúzió ez : hinni a jövőben és az 
ifjúságban». (Szekfü Gyula.) 

Ady Endre és az utókor. 

Szellemi életünk érdekes jelensége, Németh László Tanu-ja1 újra-
értékelését nyujtja a huszadik század legnagyobb magyar lírikusának. Külö-
nösen megkapó az az irodalompolitikai háttér, amelybe pompás lélektani és 
filozófiai elemzése után a költőt beállítja. Kétségtelen, úgymond, hogy Ady 
maga is hibázott maga ellen. Nem volt aszkéta-szív s mint afféle világidegen 
ember rászorult a jószóra, a hiúság legyezőire, a nevét harsogó csatazajra. 
Nem tudott olyan hősin reménytelen maradni, mint az igazság, melyet kép-
viselt. Az egész magyar élettel szemben kellett volna megállnia ; példájában 
mintáznia igazságát, magából csinálni pártot magának. Ő odaengedte magát 
a magyar hazugság egyik felének ; belelovalta magát egy félig hitt verbuváló 
hangulatba ; itt-ott műveibe is betört az a hazug, lelkendező lárma, amely 
alakját körülvette. Megkövetelte a vezéri címzést s nagyobb cécóval, de 
épp olyan tehetetlenül ült udvaroncai közt, mint negyven évvel előbb Arany 
János. Hogy a Nyugat-ban éppen csak föl-föllobbant a magyar öntudat, 
ebben az ő szemhunyásainak is része van. Műve felemésztette erejét, az igazi 
harcra már nem futotta. Ott ült fegyveresei közt lóra szíjazottan s vitette, 
sodortatta magát egy ál-forradalom felé. 

De ha gyengeségének volt is része az alakját körülhandabandázó hazug-
ságban, műve rég kikelt ebből a hazug léből s ha ma, amikor sorai aktuálisab-
bak mint valaha, nincs hatása, a hiba bennünk van és nem benne. Az az utó-
kor, amely még Adyt sem tudta a maga hasznára fordítani, a természet 
kivételes kedvezéseit játssza el. 

A falu problémái. 

Mélyen elgondolkoztató, sőt helyenként megrázó diagnózisát nyujtja 
a falu krízisének egy annak közvetlen szemléletéből merítő kép,2 mely szerint 
a gazdasági válság a falu lakossága számára nem nívósüllyedést jelent, 
hanem a szó legszorosabb értelmében a mindennapi kenyér kérdését. A falu 
mindig szűkölködött az önálló egzisztenciákban s így a nagybirtok ember-
felvevőképességének s a kivándorlásnak bezárulása, a mezőgazdasági gép-
munka terjedése : előidéztek egy semmiféle statisztikával számon nem 
tartott falusi munkanélküliséget. Ez pedig magának a falu lakosságának 
puszta létfenntartását tette kérdéssé. Egy nemrégiben megjelent könyv 
(Kerbolt Károly : A beteg falu) adatai nyomán szinte alvilági fény vetődik 
arra : mint rokkant meg magának a fajnak fizikai ereje. Parasztságunk testi 
erejéről szóló, valamikor igaz Toldi-legendákkal most már régen elbánt a 
tüdővész, az elégtelen táplálkozás, az egészségügyi intézmények hiánya, 
a kulturálatlan lakás. 

Parasztságunknak ez az ijesztő deformálódása, lelki világára is tom-

1 Németh László : Ady Endre. Tanu, június. 
2 Bartha István : A falu krízise. Magyar Kultúra, június 5. 
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pítva hat, a visszapogányosodás útja : az elanyagiasodás. A falu emberét 
valósággal a szellemi eltörpülés kényszerzubbonyába szorítja a nyomor, 
vagy legalább is szűkösség világnézete. Az a kényszer, hogy sokszor minden 
fizikai és szellemi erejének felhasználása is csak nehezen hozza meg számára 
a mindennapit. 

Hogy ebben a helyzetében szinte reménytelenül stagnál falusi népünk, 
annak nem politikai, hanem szellemi tényezői vannak elsősorban. Tehetet-
len veszteglését sokszor takarják a falusi konzervatizmus szép nevével. 
Holott az igazi ok : hogy nemcsak osztályöntudata nincs, hanem az egyesületi 
élet iskoláját sem járta soha. Az intelligencia számára természetes nemzet-
pedagógia feladata lenne s zárt falusi lélek e hiányainak nemes kimunkálása. 
Ezen a ponton : kóros individualizmust, gőgöt és keleti fatalizmust fognak 
a falura. Holott a vélt úgynevezett úrgyűlölet és gyanakvás és minden-
mindegy félszegség csak védekező formája, amely annyi századon át mintegy 
bevehetetlen várba zárta a magyar paraszti lelket. 

Színház. 

Az idegen város. 

Török Sándor színjátéka a Nemzeti 
Színházban. 

Kevesebb hírveréssel és beharan-
gozással alig került színre mostaná-
ban darab, mint ez az évadvégi uj-
donság. A zárás küszöbén, valóban 
«tizenkét óra előtt öt perccel» mutat-
ták be s mégis váratlanul pezsgésbe 
hozta mind a színház munkakedvét, 
mind a közönség érdeklődését. A kri-
tika is a maga felfogásának igazolását 
köszönheti benne : a színpad igenis 
írókra vár s nem a rutin ügyeskedő 
hőseire. Ebben az idényben is jobbára 
a színműírás «beérkezett»-jeinek mes-
terkedéseihez volt szerencsénk s még 
új nevek közül is főleg olyanokhoz, 
akik több-kevesebb tanulékonyság-
gal ezeket a beérkezetteket utánoz-
gatták. 

Török Sándor első színpadi be-
mutatkozásában is hű maradt a maga 
tiszta írói szándékaihoz s ahhoz az 
őszinte hanghoz, amit regényeiben 
olyan jólesően ismertünk meg. Az 
idegen város története — mely külön-
ben folyóiratunk lapjain szerzett 
írója nevének becsületet — a számító 

színpadiasság kedvéért nem igen for-
dult ki a medréből, regényfogantatá-
sának nyomai egészen nem is vesztek 
ki belőle, s ha ennek következtében 
a színjátéknak némi novellai íze tá-
madt is : fordulatainak elevensége, 
a kevés szóval való emberrajzolásnak 
ereje s a szók mögött a mély és ko-
moly érzés fedezete még így is meg-
teremtette a drámaiságnak azt a 
mértékét, aminél dúsabb drámai eret 
például Marcel Pagnol színpadi el-
beszéléseiben, vagy O'Neill legújabb 
amerikai életképében sem igen lel-
hetni. 

Ez a rokonszenves tehetségű fiatal 
író nem hatásos helyzeteket lát, hanem 
jellemeket és sorsokat, melyek nem 
színpadi értékesíthetés szempontjá-
ból, hanem : íróilag érdeklik. Nem 
is hegyezi ki különösebben a mon-
danivalóját, még annyira sem, mint 
annak idején hasonló ihletésű Fehér 
szarvas-ában Zilahy Lajos, pedig 
érezni, hogy csordultig van a lelke. 
Talán épp ezért van bátorsága a ma-
guk erejére bízni alakjait, melyek 
a regény gazdag szövedékéből most 
a dráma sommázó megoldásaiba fog-
lalva, még mindig hiánytalanul helyt-
állnak magukért. A hazájukban hon-




